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rozprawy doktorskiej mgr inz. Bartlomieja Glucha pt.:

" OCENA WARUNKÓW MIKROKLIMATU W WYROBISKACH GÓRNICZYCH

W OPARCIU O OBOWIAZUJACY STAN PRAWNY W POLSCE"

1. Podstawa opracowania recenzji
Recenzje pracy doktorskiej mgra inz. Bartlomieja Glucha opracowano na podstawie uchwaly
Rady Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii z dnia 24.09.2015 roku, na zlecenie Dziekana
Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 28.09.2015 roku.

2. Przedmiot recenzji
Przedmiotem recenzji jest ww. praca doktorska, realizowana w dyscyplinie naukowej górnictwo

i geologia inzynierska, napisana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. inz. Nikodema Szlazaka.
Praca obejmuje 177 stron w tym: 45 rysunków, 14 tabel i 9 zalaczników. Rysunki i tabele sa
wkomponowane w tresc pracy, a zalaczniki zmieszczono na ostatnich 36 stronach rozprawy.

Tresc rozprawy zostala podzielona na 12 glównych rozdzialów. W spisie tresci nie uwzgledniono
streszczen pracy w jezyku polskim i angielskim, które zamieszczono przed pierwszym
rozdzialem.

3. Ogólna charakterystyka rozprawy
Rozprawa doktorska Pana mgra inz. Bartlomieja Glucha dotyczy tematyki badawczej

zwiazanej z waznym problemem bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach górniczych, jakim
jest ocena warunków mikroklimatu wobec obciazenia cieplnego pracowników zatrudnionych w
wyrobiskach górniczych. Problematyka badawcza sformulowana w tytule pracy przedstawiona
zostala w pierwszym rozdziale, w którym uzasadniono podjecie tematu pracy z uwagi na
wdrazane przepisy górnicze w zakresie szczególo\yych wymagan dotyczacych prowadzenia
ruchu w podziemnych zakladach górniczych. W zwiazku z wprowadzonym w prawie pojeciem
zagrozenia klimatycznego niezmiernie istotne jest opracowanie zasad kontroli i oceny tego
zagrozenia w wyrobiskach górniczych. Tym samym temat pracy doktorskiej jest jak najbardziej
aktualny w kontekscie prowadzonych konsultacji pomiedzy Ministerstwem a przedsiebiorcami
górniczymi, dotyczacych zasad kontroli zagrozenia klimatycznego w oparciu o proponowany
wskaznik temperatury zastepczej klimatu.

Celem rozprawy doktorskiej, jak pisze doktorant, jest porównanie róznych wskazników
oceny warunków cieplnych w wyrobiskach górniczych w odniesieniu do normy PN-EN ISO
7933:2005 i zaproponowanie nowego sposobu tej oceny. W pracy postawiono dwie tezy:

I. Wydatek energetyczny i izolacyjnosc termiczna odziezy maja istotny wplyw na czas
ekspozycji pracownika w warunkach mikroklimatu wyrobiska górniczego.
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2. Okreslenie czasu pracy pracowników w warunkach mikroklimatu wyrobiska górniczego
powinno opierac sie o kompleksowa ocene czynników srodowiska i indywidualnych
pracownika.

Obie tezy dotyczaca czasu pracy górnika w trudnych warunkach cieplnych, a czynniki
ksztahujace ten czas sa znane. Jednakze, w kontekscie tendencji upraszczania sposobu oceny
obciazenia cieplnego górników w oparciu tylko o kryteria warunków mikroklimatu, maja one
istotne znaczenie.

W celu udowodnienia tez pracy niezbedne bylo omówienie teorii wymiany ciepla miedzy
czlowiekiem a otoczeniem i wskazanie istotnych czynników ksztahujacych bilans cieplny

organizmu, co zostalo przedstawione przez doktoranta w rozdziale 3.
Rozdzial 4 stanowi przeglad metod oceny warunków mikroklimatów stosowanych w kraju i

na swiecie. Doktorant slusznie wnioskuje, ze naj lepszymi metodami oceny warunków
mikroklimatu sa wskazniki oparte na teorii bilansu cieplnego czlowieka z uwzglednieniem

wydatku energetycznego i izolacyjnosci termicznej odziezy.
W rozdziale 5 autor przedstawia metode PHS analitycznego wyznaczania i interpretacji stresu

cieplnego doznawanego przez czlowieka w srodowisku goracym wedlug normy PN-EN ISO
7933:2005. Metoda PHS zostala sprawdzona i potwierdzona przez ponad 200 osrodków

naukowych na swiecie. Doktorant uznaje te metode za wzorzec dla innych metod oceny
warunków mikroklimatu w srodowiskach goracych.

W rozdziale 6 omawia wplyw izolacyjnosci cieplnej odziezy oraz wydatku energetycznego

pracowników na ich obciazenie cieplne. Przedstawia charakterystyke odziezy górników w
polskich kopalniach na podstawie naj nowszych badan przeprowadzonych w ramach projektu
strategicznego NCBiR pt.: "Poprawa bezpieczenstwa pracy w kopalniach". Analizujac wyniki
badan czasu pracy zalogi w kopalniach doktorant konkluduje, ze aktualnie górnik wykonuje
swoje czynnosci na stanowisku pracy przez mniej niz 6 godzin (310 minut), a pozostaly czas
pracy zajmuje mu dojscie i wyjscie ze stanowiska pracy, zazwyczaj w warunkach znacznie
korzystniejszego mikroklimatu. W rozdziale tym zwraca równiez uwage na róznice pomiedzy
odzieza nowa a uzywana. Analiza wyników dotychczasowych badan nad oporem cieplnym
odziezy górników pozwolila doktorantowi na stwierdzenie, ze do prowadzenia analizy obciazenia
cieplnego górników nalezy przyjmowac wartosc oporu cieplnego odziezy na poziomie l cIo.

Rozdzial 7 stanowi przeglad przepisów górniczych regulujacych sposób oceny warunków
mikroklimatu w górnictwie polskim, niemieckim, amerykanskim (USA) oraz czeskim.

Szczególna uwage doktorant poswiecil przepisom w kopalniach czeskich, w których ocena
warunków mikroklimatu okreslana jest wedlug wytycznych opracowanych na podstawie normy
PN-EN ISO 7933:2005.

Istotnym osiagnieciem doktoranta jest skonstruowanie programu komputerowego do obliczen
obciazenia cieplnego pracownika w srodowisku goracym. Program opracowany zostal na
podstawie algorytmu podanego w normie PN-EN ISO 7933:2005. Algorytm pozwala na
prowadzenie obliczen zmian parametrów fizjologicznych pracowników w stanie nieustalonym
i wyznaczania maksymalnego czasu pracy w danych warunkach mikroklimatu w oparciu
o temperature wewnetrzna oraz wartosc utraty wody z organizmu. Skonstruowany program
pozwala generowac wykres zmian temperatury w rectum oraz utraty wody w organizmie
pracownika w funkcji czasu ekspozycji. Doktorant przeprowadzil weryfikacje modelu PHS, na
podstawie którego zostal skonstruowany program komputerowy. Weryfikacja polegala na
porównaniu wyników obliczen temperatury w rectum oraz ubytku wody z organizmu z wynikami
badan w komorze klimatycznej CSRG w Bytomiu przeprowadzonych w ramach projektu

strategicznego NCBiR ("Poprawa bezpieczenstwa pracy w kopalniach") w roku 2013.
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Wyznaczajac wspólczynnik korelacji liniowej rxy na poziomie 0,4 autor stwierdza, ze model
zostal pozytywnie zweryfikowany. Istotne znaczenie ma jednak program komputerowy, który
zostal w dalszej czesci pracy wykorzystany jako narzedzie do oceny wskazników mikroklimatu
w wyrobiskach górniczych.

Glównym, z uwagi na cel i tezy pracy, jest rozdzial 9, w którym przeprowadzono porównanie

pieciu wybranych wskazników oceny warunków mikroklimatu w kopalniach podziemnych
z wynikami obliczen ubytku wody z organizmu oraz temperatury w rectum wedlug modelu PHS.
Dla róznych parametrów powietrza (temperatura, wilgotnosc wzgledna i predkosc przeplywu

powietrza) wyznaczano wskaznik oraz obliczono ubytek masy wody w organizmie i temperature
w rectum dla standardowego pracownika z okreslonym wydatkiem energetycznym

i izolacyjnoscia termiczna odziezy. W tekscie pracy analizie poddano trzy przypadki polaczenia
wydatku energetycznego z izolacyjnoscia odziezy (165 W1m2 i l clo, 165 W1m2 i 0,5 clo oraz 230
W/m2 i l clo, w przypadku temperatury efektywnej ET i WBGT przyjeto 0,6 clo zamiast 0,5c10).
Obliczenia wykonano dla okreslonego rozkladu danego wskaznika, kazdorazowo dla trzech
wartosci predkosci powietrza (0,5, l, 3 mis), trzech wartosci wilgotnosci wzglednych (60, 80,
90%) i dwóch czasów ekspozycji: 450 i 360 minut. Wyniki porównania wskazników z modelem
PHS przedstawiono w formie wykresów utraty wody i temperatury w rectum w funkcji danego
wskaznika. Dla kazdego wskaznika wyciagnieto wniosek, ze nie opisuje on wlasciwie obciazenia
pracownika przy wysokiej wilgotnosci wzglednej i przy niskiej predkosci przeplywu powietrza,
przede wszystkim dla wartosci wskazników w zakresie skróconego czasu pracy. Doktorant
uwaza, ze moze dojsc do przekroczenia granicznej wartosci temperatury w rectum lub granicznej
wartosci ubytku wody z organizmu, pomimo stosowania skróconego czasu pracy, wedlug danego
wskaznika oceny mikroklimatu. Slusznie podkreslono, ze wydatek energetyczny i izolacyjnosc
termiczna odziezy maja istotny wplyw na ocene obciazenia cieplnego i ze powinny byc one
uwzgledniane przy ocenie narazenia pracowników na oddzialywanie zagrozenia klimatycznego.

W koncowej czesci rozdzialu zestawiono tabele stanowiace porównanie dopuszczalnego
czasu pracy wedlug modelu PHS dla róznych parametrów termodynamicznych powietrza
z zakresami poszczególnych wskazników. Tabele te maja istotne znaczenie dla oceny
poszczególnych wskazników w stosunku do modelu PHS w róznych zakresach parametrów
powietrza.

W rozdziale 10 przedstawiono przyklad oceny warunków pracy w przodkach drazonych

wyrobisk slepych. Wykorzystujac wyniki pomiarów parametrów powietrza w przodkach 60
drazonych chodników z publikacji oznaczonej [105] doktorant przeprowadzil obliczenia wartosci
utraty wody z organizmu oraz temperatury w rectum. W obliczeniach przyjal dwie rózne wartosci
izolacyjnosci odziezy (0,5 clo i I clo) oraz cztery rózne wartosci wydatków energetycznych,
które róznia sie od wartosci przyjmowanych w rozdziale 9. Wykazano, przy jakich wartosciach
izolacyjnosci odziezy i przy jakich wydatkach energetycznych pracowników w tych przodkach
bylyby przekroczone wartosci dopuszczalne utraty wody lub temperatury w rectum, jesli
pracowaliby oni 450 minut lub 360 minut. Nastepnie dla tych samych wyników pomiarów
doktorant oblicza trzy wskazniki oceny warunków mikroklimatu (TZ, TS i 8) a wyniki

porównuje z wynikami obliczen wedlug modelu PHS. Porównanie to przeprowadzono dla innych
wartosci wydatków energetycznych i tylko dla jednej wartosci wskaznika izolacyjnosci odziezy
l clo. Na tej podstawie doktorant wyciaga wniosek, ze wskazniki te niewlasciwie opisuja
warunki cieplne, szczególnie dla wydatku energetycznego 230W/m2.

Do najwazniejszych osiagniec doktoranta nalezy opracowanie nowego wskaznika oceny
warunków mikroklimatu, który zaprezentowano w rozdziale II. Podano wzór empiryczny dla

wyznaczania wskaznika mikroklimatu nazwanego "wskaznikiem BG". Wskaznik ten
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wyznaczany jest dla trzech mierzonych na stanowiskach pracy parametrów powietrza
(temperatura na termometrze wilgotnym, temperatura na termometrze suchym i predkosc ruchu
powietrza). Wyznaczajac wartosci graniczne wskaznika BG doktorant przedstawil zakresy
dopuszczalnego czasu pracy (normalny czas pracy, czas skrócony do 360 minut i praca
zabroniona). Zakresy te podane zostaly dla dwóch wartosci izolacyjnosci cieplnej odziezy l clo
i 0,5 clo. Podobnie jak dotychczas znane wskazniki, równiez wskaznik BG zostal porównany z
modelem PHS poprzez wyznaczenie utraty wody z organizmu i temperatury w rectum.
Analizujac przedstawione wykresy 11-1 i 11-2 mozna sie domyslac, ze zakresy dopuszczalnego
czasu pracy zostaly wyznaczone wlasnie na podstawie wartosci granicznych tych parametrów.
Podobnie jak inne wskazniki, wskaznik BG nie nadaje sie do oceny przy predkosciach ruchu

powietrza ponizej 0,5 m/s. Dla predkosci mniejszych doktorant proponuje skrócenie czasu pracy
zgodnie z opracowanymi nomogramami (rysunki 11-3 -;- 11-6) dla wydatku energetycznego 230
W/m2 i izolacyjnosci termicznej I oraz 0,5 clo.

Praca konczy sie rozdzialem "Podsumowanie", w którym doktorant krytycznie odnosi sie do

dotychczasowych wskazników oceny mikroklimatu podkreslajac, ze nie uwzgledniaja one
wydatku energetycznego i izolacyjnosci cieplnej odziezy pracowników, co w sumie wynika z
tresci pracy. Proponuje zastosowanie nowego wskaznika BG do tej oceny. Próbuje równiez
zawrócic uwage na bardzo istotny, moim zdaniem, aspekt rzeczywistego czasu przebywania
górników na stanowisku pracy w trakcie zmiany roboczej. Górnicy w wiekszosci przypadków
pracuja znacznie krócej niz 450 minut w srodowisku goracym, a w pozostalym czasie
przeznaczanym na dojscie i wyjscie ze stanowisk pracy (lacznie ze zajazdem i wyjazdem na
powierzchnie) przebywaja w znacznie korzystniejszych termicznie warunkach. Slusznie
podkresla, ze w srodowisku goracym, jakie moze wystepowac w kopalni podziemnej,
maksymalny czas pracy bez utraty szkody na zdrowiu pracownika powinien byc okreslany do
stanowiska pracy.

Uwazam, ze cel pracy, jakim bylo porównanie wskazników oceny warunków cieplnych w

wyrobiskach górniczych zostal w pelni osiagniety. Postawione tezy zwiazane czasem pracy
górnika w trudnych warunkach mikroklimatu zostaly udowodnione.

Reasumujac, nalezy stwierdzic, ze struktura tekstu rozprawy jest przejrzysta i czytelna
i charakteryzuje sie wszystkimi elementami prawidlowej dysertacji doktorskiej o charakterze
technicznym, pomimo wystepujacych usterek edytorskich.

4. Ocena oryginalnosci rozprawy, jako dziela naukowego
Efektem pracy doktorskiej jest przedstawienie kompleksowej metody oceny warunków
mikroklimatu w srodowisku goracym kopaln podziemnych na podstawie analitycznego

wyznaczania i interpretacji stresu cieplnego wedlug normy PN-EN ISO 7933:2005. Autor
slusznie twierdzi, ze jest to najbardziej wiarygodna metoda i powinna stanowic wzorzec do oceny
warunków mikroklimatu w takim srodowisku. Metoda ta wymaga przeprowadzenia obliczen

numerycznych dlatego nie jest popularna w polskim przemysle górniczym. Do najwazniejszych
osiagniec naukowych doktoranta zaliczam:

l. Przeprowadzenie porównania róznych wskazników oceny warunków mikroklimatu
w stosunku do modelu fizjologicznego PHS. W literaturze swiatowej mozna znalezc takie

porównania, przede wszystkim dla powierzchniowych zakladów przemyslowych, jednak
sposób przedstawienia rozkladu wartosci parametrów fizjologicznych w funkcji danego
wskaznika nie byl mi do tej pory znany. Taki sposób jest bardzo czytelny i pokazuje

wprost róznice w granicznych wartosciach tych wskazników. Mozna latwo przesledzic
blad ustalenia granicznych wartosci wskaznika dla skróconego czasu pracy lub pracy
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zabronionej w danym srodowisku. Oczywiscie, doktorant przedstawil te wyniki tylko dla
wybranych wartosci wydatku energetycznego i izolacyjnosci cieplnych odziezy,
a niektóre wskazniki nie uwzgledniaja tych parametrów.

2. Skonstruowanie programu komputerowego wedlug modelu PHS, który posluzyl
doktorantowi do prowadzenia obliczen wartosci utraty wody z organizmu i temperatury w
rectum pracownika dla róznych warunków pracy i parametrów otoczenia w stanie
ustalonym, czyli dla zadanego maksymalnego czasu pracy. Program ten umozliwia
obliczenia zmian parametrów fizjologicznych pracownika w funkcji czasu, nawet
z uwzglednieniem czasów przerw w pracy, co przedstawia interfejs programu
przedstawiony na rysunku 8-1. Autor nie odniósl sie do tego w pracy, gdyz nie bylo to
celem rozprawy, jednak uwazam za istotne zwrócenie uwagi na przydatnosc takiego
programu komputerowego w modelowaniu obciazenia cieplnego górników w funkcji
czasu pracy i przerw. Program ten powinien zostac jak najszybciej upowszechniony w
srodowisku górniczym poprzez szczególowy opis w publikacjach naukowych.

3. Moim zdaniem, szczególnym osiagnieciem naukowym doktoranta jest opracowanie

wlasnego, nowego wskaznika oceny mikroklimatu. Pomimo, ze nie podano sposobu
ustalenia zaproponowanej zaleznosci empirycznej do obliczania wskaznika BG, to
przedstawione wyniki obliczen bardzo dobrze koreluja z wynikami wzorcowego modelu
PHS.

Na tej podstawie stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgra inz. Bartlomieja Glucha stanowi
nowatorskie i oryginalne osiagniecie naukowe, wznoszace wklad w rozwój metod oceny
cieplnych warunków pracy w kopalniach podziemnych. Uwazam, ze rozpowszechnienie
wyników pracy moze przyczynic sie do poprawy bezpieczenstwa pracy w górnictwie
podziemnym.

5. Uwagi dyskusyjne do pracy
W trakcie analizy tresci rozprawy doktorskiej nasunely mi sie uwagi o charakterze ogólnym oraz
szczególowym.
Uwagi ogólne:

l. Rozdzialy 4 i 7 maja zarówno podobne tytuly jak i tresci, z tym, ze w rozdziale 7 wiekszy
nacisk polozono na przepisy górnicze wobec oceny warunków mikroklimatu w róznych
krajach. W rozdziale 7 doktorant czesto odwoluje sie do wzorów w rozdziale 4. Moim
zdaniem oba rozdzialy mozna bylo polaczyc, gdyz wykazuja ten sam udzial przyczynowo
- skutkowy w udowadnianiu tez pracy i tworza jeden logiczny wywód.

2. Doktorant slusznie przyjmuje model PHS' jako wzorzec do porównywania innych
wskazników oceny mikroklimatu w kopalniach podziemnych. Model ten zostal
wielokrotnie walidowany, a wyniki mozna znalezc w publikacjach naukowych róznych
autorów. W podrozdziale 8.4 doktorant przeprowadza porównanie wyników modelu PHS
do wyników pomiaru ubytku wody górników podczas testów wysilkowych
przeprowadzonych przez CEN-RAT Sp. z 0.0., w komorze klimatycznej CSRG, w roku
20 l 3. Badania prowadzone byly przy wielu zalozeniach upraszczajacych. Doktorant
uzyskuje wspólczynnik korelacji liniowej pomiedzy wynikami pomiarów i obliczen na
poziomie 0,4, a na rysunku 8-9 przedstawia inna wartosc wspólczynnika determinacji
R2=-0,525. Autor stwierdza o pozytywnej weryfikacji modelu PHS w tym przypadku,

z czym trudno sie zgodzic.
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3. Bardzo istotnym dla ciaglosci dowodu jest rozdzial 6 dotyczacy wydatku energetycznego
i izolacyjnosci termicznej odziezy. Efektem tego rozdzialu powinny byc jasno okreslone
wartosci wydatków energetycznych i wartosci izolacyjnosci termicznej odziezy, które
beda przyjmowane do dalszych obliczen. Przedstawiona w tym rozdziale analiza
wydatków energetycznych pracowników w kopalniach wegla kamiennego nie wykazuje,
ze istnieja stanowiska ze srednim wydatkiem energetycznym 230 W/m2 (praca ciezka wg
PN-EN ISO 8996 lub wedlug PN-EN 27243: 2005). Wartosc takiego wydatku jest
przyjmowana do dalszych obliczen, a wnioski wyciagane sa w oparciu o wyniki dla
takiego wlasnie wydatku energetycznego. Tym bardziej, ze na stronie 123 doktorant
podaje, ze pracownicy kopaln wykonuja przewaznie prace o umiarkowanej ciezkosci.
Równiez nalezalo wykazac w tym rozdziale sens przyjmowania w obliczeniach wartosci
izolacyjnosci termicznej 0,5 clo, gdyz jak stwierdza doktorant na stronie 49.: ,,Analizujac
rozporzadzenie [111) mozna dojsc do wniosku, ze pracownik nie powinien zdejmowac
elementów odziezy w trakcie dniówki roboczej". W pracy brak jest logicznego
uzasadnienia wyboru skrajnych wartosci wydatku energetycznego z przyjetymi
wartosciami izolacyjnosci termicznej odziezy do prowadzenia analizy, np. 165 W/m2
(praca umiarkowana) z 0,5 clo (koszula z krótkimi rekawami) lub 230 W/m2 (praca
ciezka) z I clo (koszula wraz z bluza robocza). Uwazam, ze lepszym bylby wybór pracy
ciezkiej pracownika ubranego jedynie w koszule z krótkim rekawem oraz pracy
umiarkowanej pracownika ubranego w koszule z bluza robocza. Wyniki takich obliczen
zostaly zamieszczone w zalacznikach, ale nie byly analizowane w tekscie.

4. Proponowany wskaznik BG jest srednia arytmetyczna róznicy psychrometrycznej
pomniejszonej o wskaznik predkosci powietrza. Przyjecie wartosci sredniej temperatur
termometru mokrego i suchego oraz liczby 2 zwiekszajacej predkosc powietrza wymagaja
uzasadnienia. Wspólczynnik przeliczeniowy k we wzorze (11-1) wskazuje, ze wskaznik
BG ma wymiar temperatury i w gruncie rzeczy powinien on nosic nazwe wskaznika
temperaturowego, podobnie jak Temperatura Zastepcza Klimatu, Temperatura Slaska, czy
wskaznik WBGT.

Uwagi szczególowe:
l. Zgodnie z modelem PHS kierunek i predkosc ruchu powietrza oraz kierunek i predkosc

przemieszczania sie pracownika maja pewien wplyw na jakosc wymiany ciepla
z otoczeniem. Stanowiska pracy w wyrobiskach podziemnych sa z natury stanowiskami
ruchomymi, natomiast kierunek przeplywu powietrza jest jednoznaczny w wyrobisku.
W prowadzonej analizie porównawczej wskazników doktorant zaklada predkosc ruchu
powietrza (np. rozdzial 10 pracy). Uwazam, ze w pracy powinno byc wyjasnione, która
z predkosci powietrza w wyrobisku (maksymalna, srednia z przekroju wyrobiska lub
inna) oraz jaka predkosc ruchu czlowieka przyjeto w obliczeniach.

2. Pojecia jawnej i niejawnej wymiany ciepla na stronie 15 powinny zostac doprecyzowane.
3. Terminologia zwiazana z wymiana ciepla przy opisie metody PHS, która wynika

z tlumaczenia normy PN-EN ISO 7933:2005 równiez powinna zostac zweryfikowana
przed kolejnymi publikacjami.

4. Tabela 4-1 zaczerpnieta zostala z pracy Epsteina i Morana (poz. bib!. [30]), do której
dodano polskie wskazniki oceny warunków mikroklimatu kopalnianego. Informacja o
tym fakcie powinna byla znalezc sie w pracy.
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5. W rozdziale 4 nie jest jasno wyszczególniona róznica pomiedzy wskaznikami Specific
Cooling Power podanego przez Mitchella i Whilliera, a wskaznikiem Air Cooling Power
i Air Cooling Power M-scale podanej przez McPhersona.

6. W pozycji bibliograficznej [8] jako pracy niepublikowanej nie podano miejsca ani roku
jej powstania, co utrudnia dotarcie do zródla informacji.

7. Czas trwania pracy górników w tabeli 6-2 na stronie 48 wymaga wyjasnienia przypadków
utraty jednej lub kilku minut w pobycie górnika na dole kopalni.

8. Na rysunku 6-2 przedstawiony jest zestaw odziezy górnika, na którym widoczne sa buty.
W tekscie brak jest informacji czy buty byly brane pod uwage w dotychczasowych
badaniach izolacyjnosci termicznej odziezy.

9. Rysunki przedstawiajace zmiany parametrów fizjologicznych w funkcji róznych
wskazników oceny mikroklimatu, a zamieszczone w rozdziale 9, bylyby znacznie
czytelniejsze, jesli zaznaczono by na nich wartosci graniczne wskazników dla czasu pracy
450 minut i 360 minut.

10. W podrozdziale 9.8 w tabelach 9-1 i 9-2 zamieszczono wartosci wskaznika BG, który
zostal dopiero zdefiniowany w rozdziale II. Korzystniej byloby przedstawic analize
dozwolonego czasu pracy wedlug róznych wskazników wraz z tymi tabelami na koncu
rozdzialu II.

II. W rozdziale 10 nalezalo przyjac takie same wartosci wydatku energetycznego jak w calej
pracy, gdyz analiza obliczonych parametrów fizjologicznych dla pracowników w danych
przodkach wyrobisk slepych nie wiele ma wspólnego z analiza w pozostalej czesci
dysertacji, w tym równiez z analiza w podrozdziale 10.3.

12. W pracy brak jest zalacznika nr 10.
13. Korekta tekstu pracy nie zostala wykonana starannie. Wszystkie znalezione bledy

edytorskie zostaly zaznaczone w tekscie pracy i przekazane doktorantowi.

Przedstawione uwagi ogólne i szczególowe nie pomniejszaja wartosci naukowej rozprawy
doktorskiej.

5. Podsumowanie.

Przedstawiona do recenzj i praca doktorska jest wartosciowym dzielem i ma istotne znaczenie
praktyczne dla górnictwa. Wnosi elementy nowosci do oceny cieplnych warunków pracy
w kopalniach podziemnych i jednoczesnie stanowi oryginalne rozwiazanie problemu naukowego.
W kontekscie aktualnego stanu wdrazania przepisów wykonawczych Ustawy: "Prawo
geologiczne i górnicze" w zakresie " ...bezpieczenstwtJ i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach górniczych"
uwazam, ze wyniki pracy powinny byc jak najszybciej opublikowane w czasopismach
branzowych.

Na podstawie przeprowadzonej recenzji stwierdzam, ze doktorant udowodnil postawione
w pracy tezy oraz zrealizowal jej glówny cel.

Wymienione uwagi nie odnosza sie do wyników pracy ujetych w postaci wniosków.
Przedstawiona we wczesniejszym punkcie ocena oryginalnosci przeprowadzonych badan jest
bowiem wystarczajaca podstawa do sformulowania wniosku koncowego.
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6. Wniosek koncowy

Na podstawie przedstawionej przez mgra inz. Bartlomieja Glucha dysertacji doktorskiej pl.:
"Ocena warunków mikroklimatu w wyrobiskach górniczych w oparciu o obowiazujacy stan
prawny w Polsce" stwierdzam, ze spelnia ona warunki Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz.
595, z dnia 16 kwietnia 2003r. wraz z pózniejszymi zmianami) i wnioskuje o przyjecie rozprawy
i dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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