
Czym jest przybitka specjalna 
OT-1 i OT-2?
Przepisy górnicze, zwłaszcza dla 
kopalń węgla kamiennego, gdzie 
występuje zagrożenie wybuchem 
pyłu węglowego lub metanu, wyma-
gają stosowania przybitki podczas 
wykonywania robót strzałowych. 
Przybitkę stanowi materiał niepalny, 
którym - po załadowaniu nabojów 
materiału wybuchowego i uzbroje-
niu ładunku środkiem inicjującym 
(zapalnikiem i/lub lontem detonu-
jącym – przyp. red.) – wypełnia się 
pozostałą część otworu strzałowego. 
Przybitka typu OT-1 i OT-2 jest wal-
cem o określonej średnicy w postaci 
otoczki, wykonanej z warstwowego 
i foliowanego papieru, wypełnionym 
specjalnie przygotowaną miesza-
niną przybitkową, zawierającą 
w swoim podstawowym składzie 
glinę o odpowiedniej konsystencji.

Jaki jest zakres i korzyści 
ze stosowania przybitki 
specjalnej OT-1 i OT-2?
Celem stosowania każdej przybitki 
jest szczelne zamknięcie otworu 
strzałowego i uniemożliwienie przed-
wczesnego wydostania się z otworu 
produktów detonacji. Przy popraw-
nie założonej przybitce produkty de-
tonacji pozostają w otworze dopóty, 
dopóki nie wytworzą się szczeliny 
w skale i nie zostanie ona urobiona 
ciśnieniem gazów. Przybitki typu 
OT-1 i OT-2 były badane przez 
Kopalnię Doświadczalną Barbara 
w Mikołowie (GIG) i posiadają 
pozytywną opinię do stosowania 
w zakładach górniczych. Wiele 
lat temu również w KD Barbara 
wykonywane były w sztolni doświad-
czalnej badania porównawcze nad 
przybitkami z różnych materiałów, 

tzn. z gliny, pyłu kamiennego i pia-
sku. Stwierdzono, że czas wyrzu-
cenia przybitki z gliny z otworu 
moździerza imitującego otwór 
strzałowy był o ok. 40 proc. dłuższy 
niż przybitki z pyłu kamiennego.

Czy przybitka specjalna OT-1 
i OT-2 ma wpływ na zwiększe-
nie bezpieczeństwa wykony-
wanych robót strzałowych?
Przybitki z gliny – OT1 i OT2 
zwiększają bezpieczeństwo odstrzału 
szczególnie w obecności pyłu węglo-
wego i/lub metanu. Już stosunkowo 
bardzo krótka przybitka z gliny (30 
cm) zabezpiecza przed ich zapło-
nem przy strzałach w moździerzu 
stalowym, jak to stwierdzono w 
KD Barbara w oparciu o bada-
nia. Przybitka stabilizuje również 
ładunek materiału wybuchowego 
w otworze strzałowym. W pierwszej 
fazie odstrzału przybitka hamuje 
płomień detonującego materiału 
wybuchowego w otworze strzało-
wym oraz w pewnym stopniu ma 
wpływ na efekt robót strzałowych.

Z pewnością przybitka 
może mieć wpływ na obni-
żenie kosztów wykonywa-
nia robót strzałowych.
Owszem. Przybitki OT-1 i OT-2 
produkcji firmy Wanika cechują 
się profesjonalnym wykonaniem, 
dużą powtarzalnością oraz wyso-
ką jakością. Pomimo określonej 
ceny zastosowanie ich wpływa na 
obniżenie całościowych kosztów 
robót strzałowych oraz podnosi 
bezpieczeństwo ich wykonywania. 
Przybitki OT-1 i OT-2 pakowane są 
w poręczne kartony z uchwytami 
ułatwiającymi transport.  
W miejscu zastosowania przybitek 
naboje dają się łatwo wprowadzać 

do otworu strzałowego, a po użyciu 
drewnianych nabijaków – szczel-
nie go wypełniają. Różne rodzaje 
przybitek nabojowanych były 
wykonywane samodzielnie przez 
kopalnie jako działalność uboczna, 
nie zawsze jednak tak przygotowana 
przybitka była odpowiedniej jakości.

Jakie zalety posiada przy-
bitka specjalna OT-1 i OT-2 
na tle dotychczas stoso-
wanych rozwiązań mate-
riałów przybitkowych?
Przybitki firmy Wanika typu OT-1 
i OT-2 są lepsze od dotychczas stoso-
wanych ze względu na wielowarstwo-
wą otoczkę, składającą się z różnych 
warstw odpowiedniego papieru 
i specjalnej folii polietylenowej. Taka 
konstrukcja zapewnia długą żywot-
ność przybitki oraz jej plastyczność 
w okresie jej terminu ważności, 
przez co wygodnie wprowadza się 
ją do otworu strzałowego. Dzięki 
papierowej otoczce podczas ubijania 
nabijakiem przybitki w otworze 

strzałowym następuje jego szczel-
ne wypełnienie bez uszkodzenia 
wyprowadzonych na zewnątrz 
przewodów zapalnikowych. Dla 
osób wykonujących roboty strzałowe 
ważna jest szybkość wykonywania 
przybitki oraz pełna kontrola długo-
ści przybitki w otworze strzałowym.

Czy przybitka specjalna 
OT-1 może być stosowana 
podczas ładowania dłu-
gich otworów strzałowych 
z wykorzystaniem techniki 
ładowania pneumatycznego?
Przybitka specjalna OT-1 z po-
wodzeniem może być stosowana 
podczas ładowania długich otworów 
strzałowych z wykorzystaniem 
techniki pneumatycznego łado-
wania, np. za pomocą nabojnicy 
NP-2. Na przykład w kopalni 
Bielszowice przy użyciu tej meto-
dy załadowano otwory strzałowe 
o długości 115 m, o średnicy 76 mm 
każdy, z zastosowaniem przybitki 
OT-1 w ilości 150 kg na otwór, 

uzyskując prawidłowe efekty strze-
lania przy profilaktyce tąpaniowej.

A jak przybitka specjal-
na OT-1 i OT-2 sprawdza 
się w odkrywkowych za-
kładach górniczych?
Przybitki OT-1 i OT-2 o odpowied-
niej średnicy, dostosowanej do 
używanych tam otworów strzało-
wych, mogą być stosowane z powo-
dzeniem. Obawiam się jednak, że 
będzie trudno przekonać strzało-
wych do rezygnacji z używania 
zwiercin, piasku czy też wody 
w otworach pionowych lub nachy-
lonych w odkrywkowych zakładach 
górniczych – kamieniołomach.

Jaka jest przyszłość rozwią-
zań technicznych, związanych 
ze stosowaniem przybitki 
specjalnej OT-1 i OT-2?
Przybitki OT-1 i OT-2, które dosko-
nale nadają się do pneumatycznego 
ładowania, powinny być bardziej 
rozpowszechnione w polskich 
kopalniach węgla kamiennego. 
Również przy ręcznym ładowaniu 
otworów strzałowych przedmiotowe 
przybitki ułatwiają szybkie i pewne 
ich zamknięcie, co pozwala bez-
piecznie wykonać roboty strzałowe.

Czy dokumenty określające 
zasady stosowania przybitki 
specjalnej OT-1 i OT-2 umoż-
liwiają używanie jej poza 
granicami Polski, na obszarze 
państw Unii Europejskiej? 
Myślę, że rozpropagowanie stoso-
wania przybitek typu OT-1 i OT-2 
poza granicami Polski jest dobrym 
pomysłem, ale w krajach Unii Euro-
pejskiej obowiązują różne przepisy 
dotyczące stosowania przybitki.
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W spółpraca kopalni Kru-
piński z firmą Wanika 
w zakresie materiału 
przybitkowego rozpo-
częła się kilka lat temu 

od konfekcjonowanej gliny uplastycznio-
nej w formie cegły. W 2009 r. firma prze-
kazała zakładowi próbną partię przybitki 
OT-2 w celu przetestowania i uzyskania 
opinii górników strzałowych, osób nadzo-
rujących roboty strzałowe oraz pracowni-
ków służby strzałowej kopalni. Ponieważ 
były one pozytywne, kierownictwo kopalni 
Krupiński podjęło decyzję o stopniowym 
wdrażaniu rozwiązania, tak by przybitkę 
gotową do załadowywania otworów strza-
łowych wykorzystywać w 100 proc. Obec-
nie przybitka OT-2 stosowana jest z powo-
dzeniem. 

– Zastosowanie przybitki w tej formie 
i jakości, co przybitka OT-2, zapewnia 
górnikom strzałowym możliwość szyb-
kiego, mniej pracochłonnego, trwałego 
i solidnego wykonania wypełnienia przy-
wylotowego odcinka otworu strzałowego 
– przybitki. Dla osób, które zajmują się 
profesjonalnie robotami strzałowymi, jest 
oczywiste, że jakość wykonania przybitki 
otworów strzałowych ma kapitalne zna-
czenie dla bezpieczeństwa wykonywania 
robót strzałowych, zwłaszcza w warun-
kach występowania zagrożenia metano-

wego, a także zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego – wyjaśnia Zdzisław Litwin, 
główny inżynier strzelniczy w kopalni 
Krupiński w Suszcu.

Zastosowanie przybitki OT-2 przy-
spieszyło wykonywanie robót strzało-
wych i wydatnie zmniejszyło ich koszty. 
– W sytuacji kiedy górnik strzałowy dys-
ponuje w przodku przybitką OT-2, która 
nie wymaga prawie żadnych czynności 
przygotowawczych do użycia, może on 
w znacznym stopniu skrócić czas prawi-
dłowego załadowania otworów strzało-
wych. Z kolei jakość przybicia otworów 
strzałowych w dużym stopniu zwiększa 
efektywność wykorzystania energii de-
tonacji materiału wybuchowego, co ma 
swoje przełożenie na skuteczność urabia-
nia calizny. Dzięki temu niejednokrotnie 
unikamy konieczności wykonywania tzw. 
przystrzałek. Tym samym skraca się czas 
wykonania pełnego cyklu robót w przod-
ku. Ma to szczególne znaczenie przy drą-
żeniu wyrobisk chodnikowych „na strzał” 
– dodaje inż. Zdzisław Litwin.

Ze stosowania przybitki wynikają rów-
nież inne korzyści. W czasach, kiedy gór-
nictwo było skazane na stosowanie gliny 
luzem jako materiału przybitkowego, 
mnóstwo czasu i środków pochłaniało 
dostarczenie i przygotowanie jej do po-
staci, w której mogła zostać wykorzysta-

na do przybicia otworów strzałowych.
– Ciągle pamiętam pracowników 

w  przodku, którzy z podziwu godną 
cierpliwością niejednokrotnie przez kilka 
godzin wykonywali tzw. „kluski” z gliny, 
które dopiero wtedy nadawały się do wy-
konania z nich przybitki otworów strzało-
wych. W obecnej sytuacji ekonomicznej 
i technicznej polskiego górnictwa wę-
glowego, pracochłonność tej czynności 
i ograniczona liczebność dostępnej załogi 
powodują, że ciągle jest za mało pracow-
ników do wykonywania pozostałych nie-
zbędnych prac przodkowych, które w rów-
nym stopniu decydują o bezpieczeństwie 
pracy i efektach ekonomicznych. Dzięki 
zastosowaniu przybitki gotowej do bezpo-
średniego użycia, takiej jak OT-2, mamy 
możliwość lepszego wykorzystania dys-
pozycyjnego czasu pracy posiadanej za-
łogi. Należy tutaj jeszcze podkreślić to, 
że ograniczenie lub praktycznie wyelimi-
nowanie bardzo pracochłonnych czynno-
ści, takich jak przygotowanie do użycia 
materiału przybitkowego, w sytuacji, kie-
dy koszty pracy stanowią prawie połowę 
kosztów wydobycia węgla, jest ze wszech 
miar właściwym kierunkiem działania 
dzisiaj i w przyszłości dla naszego przed-
siębiorstwa i całego polskiego górnictwa 
węglowego – podsumowuje inż. Zdzisław 
Litwin.                                               kaj

BEZPIECZNIEJ, TANIEJ, EFEKTYWNIEJ
Zastosowanie przybitki OT-2 doskonale sprawdza się zwłaszcza przy drążeniu 
wyrobisk chodnikowych „na strzał”

Postawiliśmy na jakość
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE WANIKA TO DZIŚ WIODĄCY NA RYNKU 
POLSKIM PRODUCENT POMOCNICZEGO SPRZĘTU 
STRZAŁOWEGO DLA GÓRNICTWA. 
FIRMA FUNKCJONUJE OD 1997 ROKU. 

Skromna początkowa działalność, ograniczająca się 
jedynie do transportu materiałów niebezpiecznych oraz 
produkcji otoczek papierowych, z biegiem czasu została 
szeroko rozwinięta. Stało się to możliwe dzięki nieustannie 
prowadzonym rozmowom z kierownictwem działów 
strzelniczych zakładów górniczych na temat ich zmieniających 
się zapotrzebowań. 
– Staraliśmy się  i w dalszym ciągu staramy się zaspokoić 
nawet najdrobniejszą potrzebę naszych kontrahentów 
– mówi Kamil Górski, właściciel firmy. Ich opinie na temat 
naszego sprzętu oraz sugestie, a niekiedy nawet negatywne 
uwagi pomagały udoskonalać produkowany przez nas 
sprzęt strzałowy.  Tą również drogą dotarliśmy do koncepcji 
rozpoczęcia produkcji gotowej przybitki górniczej, która 
mogłaby mieć wpływ na bezpieczeństwo, jakość oraz czas 
wykonywania robót strzałowych. Jak się później okazało, 
przybitka górnicza stała się najbardziej pożądanym produktem 
wśród całej gamy pomocniczego sprzętu strzałowego 
oferowanego przez naszą firmę – dodaje. Firma przyznaje, 
że chętnie korzysta z bagażu doświadczeń użytkowników 
sprzętu strzałowego, aby móc nieustannie pracować nad 
udoskonalaniem produktów, tworząc markę bazującą na 
jakości i znacznie dłuższej żywotności towaru. kaj
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