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Jak zmieniła się technologia 

materiałów wybuchowych 

na przestrzeni ostatnich 10 lat 

i jakie są perspektywy zmian 

w kontekście wprowadzanych 

innowacji?

Materiały wybuchowe (MW) 
są stosowane od wielu lat w gór-
nictwie podziemnym węglowym, 
niewęglowym i odkrywkowym. 
Zmieniła się technika wydoby-
cia, modyfikacji uległy również 
stosowane materiały wybuchowe. 
W zakresie produkcji MW do za-
stosowań cywilnych od wielu już 
lat obserwuje się spadek produkcji 
MW tradycyjnych, zawierających 
nitroestry (dynamitów) na rzecz 
coraz popularniejszych materia-
łów wybuchowych emulsyjnych 
(MWE). Mimo że historia opracowania MWE sięga 
kilkudziesięciu lat, są one dotychczas najbardziej 
nowoczesnymi górniczymi materiałami wybucho-
wymi. Obecnie stają się podstawowym środkiem 
strzałowym stosowanym w polskim przemyśle wy-
dobywczym. Do ich podstawowych zalet należą: ni-
ska wrażliwość na bodźce mechaniczne, umożliwia-
jąca mechaniczny załadunek otworów strzałowych, 
zwiększone bezpieczeństwo w trakcie transportu, 
wodoodporność, a także możliwość regulacji ich gę-
stości w bardzo szerokim zakresie. Zmiana gęstości 
MWE z kolei powoduje równolegle zmianę gęstości 
energii, czyli dostosowuje ją do parametrów mecha-

nicznych górotworu. MW emulsyj-
ne mogą być stosowane w formie 
nabojów do tradycyjnego ładowa-
nia w otwory strzałowe lub luzem, 
kiedy materiał dostarczany jest 
na miejsce prac strzałowych i ła-
dowany do otworów bezpośred-
nio z użyciem odpowiedniego 
systemu załadowczego. Ładowa-
nie MW emulsyjnego z użyciem 
systemów załadowczych zwykle 
połączone jest z kompleksową 
usługą strzałową (obejmującą do-
starczenie MW, wykonanie łado-
wania do otworów i odpalanie) – 
jest to najbardziej ekonomiczne 
i przez to najkorzystniejsze dla 
potencjalnych klientów (kopalń 
i górniczych zakładów odkryw-
kowych). 

Czym są green explosives i kiedy się je stosuje?

Pod pojęciem green explosives rozumiemy materiały 
wybuchowe, których skład eliminuje występowanie 
szkodliwych gazów postrzałowych. Kierunek takich 
prac wyznaczają teraz Australijczycy. Najnowsze 
prace prowadzone w ramach Australijskiego Pro-
gramu Badawczego dla przemysłu wydobywczego 
węgla przez naukowców Migiela Araosa oraz Italo 
Onederra z Uniwersytetu w Queensland dotyczą 
zastąpienia azotanu(V) amonu jako głównego czyn-
nika utleniającego przez nadtlenek wodoru (HP). 
W wyniku detonacji MW na bazie AN do atmosfery 

R
oboty strzałowe to nieod-

łączny element procesu 

technologicznego wydo-

bycia surowców w kopalniach 

zarówno odkrywkowych, jak 

i podziemnych. W rozmowie 

z dr. inż. Zenonem Wilkiem, 

mgr inż. Karoliną Nikolczuk oraz 

mgr. inż. Piotrem Jóźwikiem 

z Instytutu Przemysłu Organicz-

nego Oddział w Krupskim Młynie 

pytamy o stan badań nad nowo-

czesnymi materiałami wybucho-

wymi, wpływ robót strzałowych 

na środowisko oraz kryteria do-

boru odpowiednich materiałów 

do prowadzonych prac.

Dotychczasowe
osiągnięcia i wyzwania
branży materiałów wybuchowych
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uwalniane są trujące tlenki azotu (NOX)generowane 
w wyniku niepełnego przereagowania azotanu(V) 
amonu z ciekłym paliwem.
W przypadku zastąpienia AN przez HP reakcja prze-
biega wg poniższego schematu:
7H2O2 + C3H8O3  11 H2O + CO2. 
Możliwość zastąpienia AN przez HP, według au-
stralijskich naukowców, znacząco zredukowałaby 
ryzyko poważnych chorób u ludzi wykonujących 
prace wybuchowe, ale także zmniejszyłaby nieko-
rzystny wpływ tlenków azotu na środowisko oraz 
zanieczyszczenie wód gruntowych. Opracowanie 
nowej receptury i technologii produkcji tak zwa-
nych green explosives na bazie nadtlenku wodo-
ru – w stosunku do komercyjnie stosowanych na 
szeroką skalę materiałów wybuchowych na bazie 
AN – może stać się faktem już w niedalekiej przy-
szłości. Nie bez znaczenia pozostaje wysoka cena 
stężonego roztworu nadtlenku wodoru w porów-
naniu z ceną saletry amonowej, ale może pewną 
część komercyjnie dostępnych MW uda się  zastą-
pić tzw. green explosives, szczególnie do zastosowań 
specjalnych. W Oddziale Instytutu Przemysłu Or-
ganicznego w Krupskim Młynie prowadzone są 
prace z użyciem nadtlenku wodoru do opracowa-
nia receptury i technologii otrzymywania nowych, 
tzw. green explosives.

Na co zwrócić uwagę, aby dobrze zaplano-

wać roboty strzałowe i dobrać odpowiednie 

MW do zamierzonych celów?

Zagadnienie dotyczące planowania robót strzało-
wych jest bardzo obszerne i najlepiej na to pytanie 
odpowiedzieliby specjaliści z zakresu techniki ro-
bót strzałowych. 
Natomiast jeśli chodzi o dobór odpowiednich MW, 
należy wspomnieć o kilku zagadnieniach. W czasie 
reakcji wybuchu MW powstają produkty gazowe 
o wysokim ciśnieniu, które rozprężając się, urabia-
ją górotwór. Generują one: powietrzną falę podmu-
chową, parasejsmiczne drgania górotworu i rozrzut 
odłamków skalnych. Są to zjawiska niepożądane  

w procesie urabiania surowców skalnych i mają 
negatywny wpływ na otoczenie, w którym zacho-
dzą. Ich oddziaływanie może wykraczać (czasem 
znacznie) poza obszar zakładu górniczego i skut-
kować narażeniem osób trzecich na ich negatywne 
skutki. Mając to na uwadze, każdorazowo należy 
dobrać odpowiedni rodzaj MW, jak również sys-
tem inicjujący detonację, przeznaczone do kon-
kretnego rodzaju złoża do urabiania, środowiska 
reakcji i otoczenia. 

Jakie badania prowadzą Państwo w Instytucie – 

na czym one polegają, gdzie się odbywają i jakie 

badania są unikatowe w skali kraju?

Instytut Przemysł Organicznego (IPO) w Warszawie 
Oddział w Krupskim Młynie to ponad 60 lat trady-
cji ukierunkowanej na prowadzenie prac badawczo-
-produkcyjnych w zakresie konstrukcji i technologii 
produkcji środków strzałowych dla górnictwa naf-
towego, odkrywkowego i do specjalistycznych prac 
z użyciem materiałów wybuchowych, w tym prac 
wyburzeniowych. 
Główny nacisk w pracach stawiamy na innowacyj-
ność rozwiązań według potrzeb i wymagań klienta. 
Z optymizmem wybiegamy w przyszłość i jesteśmy 
otwarci na wszelkie wyzwania, jakie niesie ze sobą 
rozwój nauki w dzisiejszych czasach.
Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Krup-
skim Młynie ma wszechstronne możliwości ba-
dawcze materiałów wysokoenergetycznych i ich 
aplikacji. Dysponujemy własną Pracownią Badań 
Materiałów Wybuchowych oraz poligonem doświad-
czalnym. Wykonujemy szereg badań zgodnie z pol-
skimi i europejskimi normami oraz według własnej 
metodyki badawczej, niejednokrotnie mający cha-
rakter unikatowy w skali kraju. Wśród badań, które 
wykonujemy, są takie jak:
• oznaczanie prędkości detonacji MW (wg wy-

magań PN-EN 13630-11:2004P, PN-EN 13631-
14:2005P);

• oznaczanie właściwości strzałowych zapalników 
elektrycznych: rezystancja, prąd bezpieczny, prąd 

dr inż. Zenon Wilk mgr inż. Karolina Nikolczuk mgr inż. Piotr Jóźwik
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odpalający, impuls zapłonowy, czas zadziałania, 
zdolność inicjalna – przebicie płytki (wg wy-
magań PN-EN 13763-16:2005P, PN-EN 13763-
17:2005P, PN-EN 13763-18:2005P, PN-EN 13763-
19:2005P, PN-EN 13763-20:2005P);

• oznaczanie właściwości strzałowych zapalników 
nieelektrycznych: dokładność opóźnienia i pręd-
kość fali uderzeniowej rurki detonacyjnej) (wg wy-
magań PN-EN 13763-16:2005P, PN-EN 13763-
23:2004P);

• oznaczanie zdolności inicjalnej zapalników 
i spłonek w teście podwodnym – test wybuchu 
podwodnego jest badaniem unikatowym w skali 
kraju; badanie wykonuje się w oparciu o normę 
PN-EN 13763-15:2007P; polega ono na pomia-
rze ciśnienia fali uderzeniowej generowanej pod-
czas wybuchu podwodnego oraz pomiarze czasu 
pomiędzy pierwotną falą uderzeniową i pierwszą 
pulsacją pęcherza gazowego; na tej podstawie 
określone zostają energia fali uderzeniowej oraz 
energia pęcherza gazowego; suma tych energii 
określa całkowitą energię materiału wybuchowe-
go (zdolność do wykonania pracy); oddział IPO 
w Krupskim Młynie jako jedyny w kraju posiada 
stanowisko badawcze, spełniające wymagania nor-
my PN-EN 13763-15:2007P;

• badania wrażliwości MW na uderzenie (metoda 
Kasta – wg wymagań PN-EN 13631-4:2004P);

• badania wrażliwości MW na tarcie (metoda 
Koenena – wg wymagań PN-EN 13631-3:2006P);

• badania klimatyczne i badania odporności ter-
micznej MW;

• badania wrażliwości MW na iskrę elektryczną 
i promieniowanie laserowe;

• badania MW i paliw w zbiorniku ciśnieniowym;
• oznaczanie względnej zdolności do wykonywa-

nia pracy przez produkty wybuchowego rozkła-
du – metoda wahadła balistycznego (wg wymagań 
PN-C-86035:1999) i w bloku ołowianym (metoda 
Trauzla);

• badanie niezawodności działania i skuteczności 
przebicia ładunków kumulacyjnych (wg wymagań 
PN-C-86045:1997 p. 3.2.3, 3.2.5);

• badania MW metodą elektromagnetyczną;
• badania ciśnienia fali uderzeniowej i fali podmu-

chowej z wykorzystaniem czujników ciśnienia;
• wyznaczanie gęstości impulsu fali podmuchowej 

– metoda Helda;
• badanie zdolności przenoszenia detonacji (wg wy-

magań PN-EN-13631-11:2005),
i inne. 
Instytut Przemysłu Organicznego jest jednostką 
powołaną przez ministra gospodarki do klasyfi-
kacji materiałów niebezpiecznych w transporcie 
(na podstawie przepisów ONZ „Manual Test and 

Criteria”). Część tych badań wykonuje się na po-
ligonie IPO w Krupskim Młynie, są to m.in. test 
upadku z wysokości 12 m oraz test spalania – pró-
ba otwartego ognia. 
Działalność naukowa naszego oddziału IPO 
to przede wszystkim realizacja projektów statuto-
wych i rozwojowych, mających na celu moderniza-
cję stosowanych technologii w zakresie poprawy ja-
kości wyrobów oraz zwiększenia bezpieczeństwa 
ich stosowania. Od lat Oddział stale współpracuje 
z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie oraz Woj-
skową Akademią Techniczną w Warszawie, m.in. 
w zakresie optymalizacji konstrukcji i technologii 
produkcji nowych precyzyjnych ładunków kumu-
lacyjnych do perforacji odwiertów naftowo-gazo-
wych. Wykonujemy szereg badań optymalizacyj-
nych i opracowań eksperckich z wykorzystaniem 
metod numerycznych (ANSYS Autodyna, LS-Dy-
na) oraz innych programów służących do wykony-
wania analiz komputerowych (np. EXPLO5, ICT 
– Thermal Code). W ramach działalności nauko-
wej prowadzone są również praktyki studenckie 
i staże naukowe oraz specjalistyczne szkolenia, 
także dla służb państwowych, w zakresie technik 
strzałowych. 

Jakie MW produkują Państwo dla górnictwa 

odkrywkowego?

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział 
w Krupskim Młynie prowadzi prace badawczo-
-wdrożeniowe w zakresie konstrukcji i techno-
logii wyrobu środków strzałowych dla górnictwa 
odkrywkowego, otworowego i  specjalistycznych 
prac minerskich oraz produkcję doświadczalną 
w tym zakresie. Opracowaliśmy i  produkujemy 
specjalne środki strzałowe przeznaczone dla gór-
nictwa odkrywkowego, wśród nich wyróżniamy: 
środki strzałowe przeznaczone do wybuchowe-
go obcinania rur w szerokim zakresie średnic 
od 75 mm do 680 mm i mas materiału wybucho-
wego, użytego do ich produkcji, odpowiednio 
od 300 g do 2500 g, ładunki kumulacyjne liniowe 
elastyczne w powłoce ze stopów ołowiu do cięcia 
konstrukcji stalowych oraz ładunki kumulacyjne 
do kruszenia skał i prac minerskich. Dla wszyst-
kich oferowanych wyrobów posiadamy wymaga-
ne certyfikaty i  świadectwa:
• świadectwa badań typu WE wydawane przez 

Główny Instytut Górnictwa, 
• świadectwa nadania numeru identyfikacyjnego 

materiału wybuchowego przeznaczonego do  użyt-
ku cywilnego wydawane przez Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego, 

• oceny materiału wybuchowego pod względem 
bezpieczeństwa, 
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• certyfikaty klasyfikacyjne wydawane przez upraw-
nioną jednostkę, jaką jest Instytut Przemysłu Or-
ganicznego.

Jakie badania są obecnie prowadzone przez 

Instytut?

W ramach działalności statutowej, prowadzonej re-
gularnie w Oddziale, w ostatnich latach wykonywa-
ne są: badania dotyczące zastosowań paliw stałych 
w górnictwie otworowym dla technologii intensyfika-
cji wydobycia nafty i gazu, opracowanie technologii 
otrzymywania paliw złożonych na bazie kauczuku 
HTPB i systemów inicjowania zapłonu tych paliw 
oraz systemu przeniesienia zapłonu do detonacji, 
badań w zakresie konstrukcji ładunków hybrydo-
wych z wkładkami hiperkumulacyjnymi, badania 
nad możliwością zastosowania nadtlenku wodoru 
jako zamiennika azotanu(V) amonu w materiałach 
wybuchowych dla górnictwa.
W ramach Projektu Badań Stosowanych nr 3 w la-
tach 2015-2017 zrealizowany został wspólnie z INiG 
– PIB Kraków i PGNiG Oddział Sanok projekt ba-
dawczo-wdrożeniowy PERFO – GENERATOR – 
Nowa technologia intensywnego udostępniania 
złóż za pomocą perfogeneratorów, ukierunkowana 
na zwiększanie sczerpania zasobów resztkowych. 
W związku z posiadaniem licencji na stosowanie 
oprogramowania specjalistycznego w zakresie symu-
lacji numerycznych (ANSYS Autodyn, LS-Dyna) reali-
zowany jest szereg prac z ich wykorzystaniem, m.in. 
dotyczących opracowania konstrukcji układu perfo-
rującego do zastosowań w górnictwie nafty i gazu, 
opracowania modelu badanych scenariuszy awaryj-
nych w metodach ofensywnych i defensywnych uwol-
nienia gazów z zastosowaniem modyfikacji, to jest 
osłony ratownika i izolacji zbiornika oraz przy ich 
braku, do zastosowania w pożarnictwie, wykonania 
symulacji procesu platerowania wybuchowego metali, 
badań modelowych osłon ochrony pasywnej i ukła-
dów chroniących przed skutkami rażenia w wyniku 
wybuchu w aspekcie bezpieczeństwa ludzi budynków 
i mienia (infrastruktury krytycznej) i wiele innych. 
Prowadzimy także szereg prac badawczych i pro-
dukcyjnych na potrzeby wojska i obronności kraju.

Czy roboty strzałowe są bezpieczne dla środo-

wiska?

Od wielu lat zwraca się szczególną uwagę na oddzia-
ływanie przemysłu wydobywczego na środowisko, 
ponieważ skutki eksploatacji surowców pozyskiwa-
nych przez ten przemysł doprowadziły do zmian 
w środowisku i przyczyniły się do jego degradacji. 
Analiza wpływu prac strzałowych na środowisko 
powinna uwzględniać szereg zagadnień, które to-
warzyszą wybuchowym procesom urabiania skał. 

Prace strzałowe należy tak projektować, aby nieko-
rzystny wpływ na środowisko był jak najmniejszy. 
W momencie wybuchu w zakładach odkrywko-
wych najbardziej istotne są: wielkość drgań para-
sejsmicznych, zasięg rozrzutu odłamków skalnych 
oraz intensywność fali podmuchu rozchodzącej się 
w powietrzu otaczającym miejsce prowadzenia prac 
strzałowych. Natomiast inne potencjalnie szkodli-
we zjawiska towarzyszące pracom strzałowym, jak 
na przykład przejście składników materiału wybu-
chowego do środowiska lub emisja produktów ga-
zowych, mają znikomy wpływ. Ewentualna emisja 
niebezpiecznych substancji towarzyszących robo-
tom strzałowym nabiera szczególnego znaczenia 
dopiero w warunkach kopalń podziemnych. Skład-
nikami niektórych amonitów oraz wszystkich dy-
namitów są nitroestry (nitroglikol, nitrogliceryna). 
Bardzo szkodliwa jest migracja ciekłych estrów 
wskutek „wypacania” i ich par poza ładunek. Pary 
nitroestrów, wnikając przez drogi oddechowe lub 
przez skórę do krwi ludzkiego organizmu, powodują 
niekorzystne zjawiska: rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego. Zjawiska 
takie potencjalnie mogą zachodzić przed opera-
cją i podczas operacji załadunku dynamitów oraz 
w trakcie przebywania ładunków w otworze strzało-
wym. Najbardziej optymalną strukturę w aspekcie 
niekorzystnego wpływu na środowisko mają ma-
teriały wybuchowe emulsyjne, które nie zawierają 
wspomnianych nitroestrów. 

Jakie wyzwania stoją przed badaczami i pro-

ducentami MW – jakie zagadnienia wymagają 

obecnie szczegółowych badań i mogą być przy-

czynkiem do kolejnych zmian? 

Wielkim wyzwaniem dla branży MW jest przede 
wszystkim poprawa bezpieczeństwa i poręczności 
stosowania materiałów wybuchowych, co musi iść 
w parze z maksymalną efektywnością ekonomiczną, 
dbałością o środowisko naturalne i jakością produk-
tu. Badania prowadzone są w kierunku ograniczenia 
stosowania tradycyjnych MW typu dynamity, a udo-
skonalaniu materiałów wybuchowych emulsyjnych 
i jeszcze szerszym ich zastosowaniu. 
Bardzo ważnym aspektem związanym z tematem 
stosowania MW w górnictwie i projektowaniem ro-
bót strzałowych jest uzyskanie precyzyjnego opóź-
nienia z jednoczesnym poszerzeniem możliwości 
doboru opóźnienia. Najpopularniejszy obecnie 
system elektryczny zostaje wypierany przez coraz 
powszechniejsze systemy nieelektryczne i elektro-
niczne. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia prac 
w kierunku udoskonalania, projektowania nowych 
systemów inicjowania i zmniejszania kosztów ich 
produkcji.  


