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DO SAMOZAPALENIA
Streszczenie
Przedstawiono klasyfikacjĊ skáonnoĞci wĊgla do samozapalenia wedáug normy PN-93/G-04558 oraz
wskaĨnika SMP. Porównano obie metody pod kątem sposobu wykonania badaĔ, przeprowadzenia obliczeĔ oraz klasyfikacji. Omówiono, jak na wynik wpáywają przyjĊte kryteria i zaáoĪenia. Wykazano, Īe
znacznie dokáadniejszą metodą jest metoda z wykorzystaniem wskaĨnika SMP, której zastosowanie poprawi bezpieczeĔstwo w podziemnych zakáadach górniczych, szczególnie metanowych.

Classification of coal with respect to its spontaneous ignition susceptibility
Abstract
Classification was presented of coal spontaneous ignition susceptibility according to the norm
PN93/G-04558 and SMP index. Both methods were compared with respect to realization of tests,
performing calculations and classification. The way the result is influenced by accepted criteria and
assumptions was discussed. It was demonstrated that much more exact method is a method with the use
of SMP index, applying of which improves safety in underground mines, and particularly in the methane
ones.

WPROWADZENIE

Zgodnie z obecnie stosowaną metodą okreĞlania skáonnoĞci wĊgla do samozapalenia, wĊgiel zalicza siĊ do jednej z piĊciu grup, na podstawie dwóch wskaĨników.
Jeden z nich charakteryzuje szybkoĞü reakcji utleniania wĊgla w punkcie temperaturowym, drugi to parametr równania Arrheniusa. Takie postĊpowanie prowadzi do
znacznego uproszczenia, bowiem w obrĊbie grupy nie moĪna okreĞliü, czy dana próbka wĊgla jest mniej czy bardziej skáonna do samozapalenia, a stosowane kryteria nie
ujmują w peáni charakteru procesu samozapalenia wĊgla. W związku z powyĪszym
na podstawie wyników badaĔ 1181 próbek wĊgla, opracowano nową klasyfikacjĊ
(Sáowik 2006). Polega ona na klasyfikowaniu wĊgla za pomocą wskaĨnika liczbowego otrzymanego w wyniku caákowania równania róĪniczkowego wyprowadzonego
z równania Arrheniusa. W ten sposób moĪna jednoznacznie okreĞliü czy dana próbka
wĊgla jest mniej czy bardziej skáonna do samozapalenia, od drugiej.
W niniejszym artykule omówiono obie metody, porównując sposób wykonywania
badaĔ, obliczeĔ oraz klasyfikacji. Zwrócono uwagĊ na interpretacjĊ wyników oraz
wykazano, która z tych metod jest dokáadniejsza.
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1. METODA PRZEDSTAWIONA W NORMIE PN-93/G-04558

Obecnie obowiązująca metoda klasyfikacji wĊgla pod kątem skáonnoĞci do samozapalenia zostaáa opisana w normie PN-93/G-04558. Polega ona na prowadzeniu ciągáego pomiaru temperatury dwóch próbek wĊgla (w postaci pastylek) w strumieniu
powietrza o temperaturze 510 K (237°C) i 463 K (190°C). Na jego podstawie wyznacza siĊ szybkoĞü wzrostu temperatury i przyjmuje, Īe odpowiada ona szybkoĞci reakcji, które oznaczamy: Sza i Sza’.
Korzystając z wyznaczonych wskaĨników oblicza siĊ energiĊ aktywacji A przez
rozwiązanie ukáadu równaĔ Arrheniusa dla punktów temperatury, w której są wykonywane badania, tj. T1 = 510 K (237°C) i T2 = 463 K (190°C):
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– szybkoĞü reakcji, K/s;
– wspóáczynnik przedekspotencjalny, K/s;
– energia aktywacji, J/mol;
– staáa gazowa, równa 8,315 J/mol K;
– temperatura, K.

Do przeprowadzenia klasyfikacji wĊgla wedáug skáonnoĞci do samozapalenia wykorzystuje siĊ:
• Sza – szybkoĞü reakcji wyznaczoną doĞwiadczalnie w temperaturze 510 K (237°C),
• A – energiĊ aktywacji.
Na podstawie powyĪszych wskaĨników wĊgiel zostaje zaliczony do jednej z piĊciu
grup samozapalnoĞci. Sposób klasyfikacji przedstawiono w tablicy 1. MoĪna zauwaĪyü,
Īe metoda ta jest nie tylko uproszczona, ale teĪ doĞü skomplikowana. Na przykáad energiĊ aktywacji powyĪej wartoĞci 67 moĪe mieü wĊgiel zaliczony do: I grupy samozapalnoĞci, III grupy samozapalnoĞci, IV grupy samozapalnoĞci i V grupy samozapalnoĞci.
O tym jak taki wĊgiel zostanie zaklasyfikowany, zadecyduje wskaĨnik Sza.
Tablica 1. Podziaá wĊgla wedáug skáonnoĞci do samozapalenia
Wskaĩnik samozapalnoğci Sza
°C/min
Do 80
PowyĪej 80
do 100
PowyĪej 100
do 120
PowyĪej 120
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Energia aktywacji
utleniania wċgla A
kJ/mol
powyĪej 67
od 46 do 67
poniĪej 46
powyĪej 42
poniĪej 42 lub równe
powyĪej 34
poniĪej 34 lub równe
nie normalizuje siĊ

Grupa
samozapalnoğci

Ocena skâonnoğci wċgla do samozapalenia

I
II

wĊgiel o bardzo maáej skáonnoĞci do samozapalenia
wĊgiel o maáej skáonnoĞci do samozapalenia

III

wĊgiel o Ğredniej skáonnoĞci do samozapalenia

IV

wĊgiel o duĪej skáonnoĞci do samozapalenia

V

wĊgiel o bardzo duĪej skáonnoĞci do samozapalenia
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WartoĞü wskaĨnika Sza stanowi rozwiązanie równania Arrheniusa dla punktu
temperatury T1 = 510 K (237°C). Pokazano to na rysunku 1.
k, K/s

T, K

(273,0)

Rys. 1. Wpáyw wskaĨnika Sza na klasyfikacjĊ wĊgla pod kątem jego skáonnoĞci do samozapalenia wedáug obecnie
stosowanej metody: T – temperatura, k – szybkoĞü reakcji
Fig. 1. Impact of Sza index onto classification of coal with respect to its spontaneous ignition susceptibility according
to the method being presently applied: T – temperature, k – reaction rate

Z przebiegu krzywych (rys. 1) wynika, Īe dla innej temperatury, na przykáad Tp,
moĪna otrzymaü caákowicie odmienne wyniki klasyfikacji
Sza1–3 > Sza1–2 > Sza1–1  Szap–2 > Szap–3 > Szap–1
ZaleĪy to od przebiegu procesu samozagrzewania i opisującego go równania.
PrzyjĊta w omawianej metodzie, jako podstawa do klasyfikacji, temperatura
T1 = 510 K (237°C) nie wynika ze szczególnych wáasnoĞci wĊgla i nie stanowi charakterystycznego punktu na krzywej. A wiĊc moĪna równie dobrze, jako jeden z warunków klasyfikacji, przyjąü wskaĨnik Sza’, wyznaczany dla temperatury T2 = 463 K
(190°C), ewentualnie przyjąü inną temperaturĊ, dla której wyznacza siĊ odpowiedni
wskaĨnik. W ten sposób moĪna otrzymaü wiele równorzĊdnych metod dających w
pewnym zakresie temperatury róĪne wyniki.
Analizując wpáyw energii aktywacji A naleĪy przede wszystkim zwróciü uwagĊ,
Īe jest to jeden ze wspóáczynników wystĊpujących w równaniu Arrheniusa. W równaniu tym wystĊpuje jeszcze wspóáczynnik przedekspotencjalny ko, pominiĊty w omawianej metodzie klasyfikacji. JeĪeli zaáoĪy siĊ wiĊc, Īe w danym przedziale temperatury wĊgiel bardziej skáonny do samozapalenia „1” bĊdzie miaá wiĊkszą szybkoĞü
reakcji niĪ mniej skáonny „2”, moĪna napisaü
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§ A ·
§ A ·
ko1 exp¨ − 1 > ko 2 exp¨ − 2
© RT ¹̧
© RT ¹̧

(2)

Po przeprowadzeniu odpowiednich przeksztaáceĔ otrzymuje siĊ

A1 < A2 + (ln ko1 − ln ko 2 )RT

(3)

Z nierównoĞci (3) wynika, w jaki sposób o skáonnoĞci wĊgla do samozapalenia
decyduje energia aktywacji i wspóáczynnik przedekspotencjalny ko. Tak wiĊc wĊgiel
o wiĊkszej skáonnoĞci do samozapalenia w stosunku do wĊgla o mniejszej skáonnoĞci
moĪe mieü wiĊkszą lub mniejszą energiĊ aktywacji. ZaleĪy to od wspóáczynników A
i ko, które decydują o charakterze równania, a nie, jak w omawianej metodzie przyjĊto,
od rozwiązania równania dla punktu T1 = 510 K. MoĪna zauwaĪyü, Īe jeĞli ko1 = ko2,
to wĊgiel o wiĊkszej skáonnoĞci do samozapalenia ma zawsze energiĊ aktywacji
mniejszą (A1<A2). Gdy energia aktywacji A1 = A2, to wĊgiel o wiĊkszej skáonnoĞci do
samozapalenia ma wiĊkszy wspóáczynnik ko (lnko1 > lnko2). NaleĪy podkreĞliü jeszcze
raz, Īe wspóáczynnik przedekspotencjalny ko nie jest uwzglĊdniany w omawianej klasyfikacji (PN-93/G-04558).
2. NOWA METODA KLASYFIKACJI

Dysponując wynikami badaĔ 1181 próbek wĊgla (z czego do analizy ostatecznej
wybrano 625 próbek) opracowano nową metodĊ oznaczania skáonnoĞci wĊgla do
samozapalenia oraz klasyfikacji (Sáowik 2006). Badania byáy wykonywane zgodnie
z normą PN-93/G-04558 (czyli tak samo jak we wczeĞniej omawianej metodzie), natomiast róĪnica polegaáa na sposobie opracowywania i interpretacji wyników.
Przy opracowaniu nowej metody przyjĊto takie same zaáoĪenia, co w metodzie
omawianej wczeĞniej (PN-93/G-04558), to znaczy Īe podczas reakcji utleniania wĊgla
w warunkach adiabatycznych szybkoĞü jej moĪna wyraziü przyrostem temperatury
(∆T) w czasie (∆τ). Równanie Arrheniusa moĪna wiĊc napisaü w postaci równania
róĪniczkowego
dT
§ A ·
= ko exp¨ −
dτ
© RT ¹̧

(4)

NastĊpnie rozdzielając zmienne i przeksztaácając równanie (4), otrzymuje siĊ

dτ =

1
dT
§ A ·
ko exp¨ −
© RT ¹̧

(5)

Caákując równanie (5) w przedziale temperatury od T1 do T2 otrzymuje siĊ

³

T2

τ=
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Górnictwo i ĝrodowisko

Wynikiem caákowania (6) w przyjĊtym zakresie temperatury jest czas po jakim
nastąpi przejĞcie ukáadu od temperatury T1 do T2. Czyli obliczona wartoĞü bĊdzie reprezentowaü okres inkubacji badanej próbki wĊgla w warunkach adiabatycznych.
Przy ustalaniu przedziaáu caákowania kierowano siĊ nastĊpującymi zasadami:
• caáy przedziaá powinien jak najpeániej ujmowaü proces samozapalenia od warunków początkowych (normalnych) aĪ do zapáonu wĊgla,
• dolna granica przedziaáu nie moĪe byü wyĪsza od tzw. temperatury krytycznej samozapalenia oraz nie powinna byü zbyt niska z uwagi na warunki temperaturowe
w kopalni,
• górna granica przedziaáu powinna byü bliska temperatury zapáonu wĊgla, ale jej nie
przekraczaü.
Analizując wáaĞciwoĞci wĊgla oraz warunki w jakich odbywa siĊ proces samozapalenia (uwzglĊdniając w szczególny sposób warunki kopalniane) przyjĊto, Īe dolną granicĊ bĊdzie stanowiü temperatura T1 = 293 K (20°C) zaĞ górną T2 = 573 K (300°C).
W celu przeanalizowania przyjĊtego przedziaáu temperatury dla wybranych próbek wykonano odpowiednie obliczenia, aby wykazaü, czy przyjĊcie innych wartoĞci
dolnej lub górnej temperatury w istotny sposób wpáynie na klasyfikacjĊ. WartoĞü
dolnej granicy porównywano z wartoĞcią T = 303 K (30°C), zaĞ górnej z T = 553 K
(280°C). PrzyjĊcie wyĪszej temperatury od T = 303 K (30°C), jak teĪ niĪszej od
T = 553 K (280°C) w związku z przyjĊtymi zaáoĪeniami uznano za nieuzasadnione.
Obliczenia wykonano z dokáadnoĞcią ln(Ĳ) = 0,1. Z ich analizy wynika, Īe wartoĞü
caáki w zakresie od T1 = 303 K (30°C) do T2 = 573 K (300°C) nie spowodowaáa
zmian w klasyfikacji próbek wĊgla i pozostaje taka sama jak dla zakresu przyjĊtego, tj.
od T1 = 293 K (20°C) do T2 = 573 K (300°C). Podobnie w przypadku wartoĞci uzyskanych w temperaturze od T1 = 293 K (20°C) do T2 = 553 K (280°C). Uznano, Īe
wobec przyjĊtych zaáoĪeĔ, przedziaá caákowania od T1 = 303 K (30°C) do T2 = 553 K
(280°C) jest zbytnio zawĊĪony, zaĞ analiza powyĪszych wyników wskazuje, Īe nie
bĊdzie on miaá istotnego wpáywu na klasyfikacjĊ.
MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe dobrym kryterium okreĞlającym skáonnoĞü wĊgla do
samozapalenia jest caáka oznaczona w zakresie temperatury od T1 = 293 K (20°C) do
T2 = 573 K (300°C), czyli

³

T2 =573

τ300 =

1
dT
§ A ·
T1 = 293 k exp¨ −
o
© RT ¹̧

(7)

W związku z tym, Īe jest to funkcja wykáadnicza, otrzymane wyniki równieĪ bĊdą
miaáy taki charakter, dlatego dla wygody interpretacji przyjĊto logarytm naturalny
wartoĞci Ĳ300 i nazwano go wskaĨnikiem SMP (samozapalnoĞci)

·
§
¸
¨ T2 =573
1
SMP = ln(τ300 ) = ln¨
dT ¸
¨
§ A · ¸
¸
¨ T1 =293 ko exp¨ −
© RT ¹̧ ¹
©

³

(8)
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W zaproponowanym wskaĨniku SMP = ln(Ĳ300) zostaáy uwzglĊdnione wspóáczynniki (ko, A) wystĊpujące w równaniu szybkoĞci reakcji (1), charakter równania,
w przedziale temperatury od 293 K (20°C) do 573 K (300°C), istotnym jeĞli chodzi
o proces samozapalenia wĊgla, oraz tzw. temperatura krytyczna samozapalenia.
W celu wykazania, Īe w omawianej metodzie uwzglĊdniono temperaturĊ krytyczną samozapalenia przeprowadzono analizĊ, przyjmując zaáoĪenie, Īe:
• jeĞli proces samozagrzewania charakteryzuje siĊ przyĞpieszeniem po przekroczeniu
tzw. temperatury krytycznej samozapalenia, to jest wystarczające obliczenie wartoĞci caáki (6) w dwóch przedziaáach temperatury: od T1 = 293 K (20°C) do
Tkr = 353 K (80°C) i od Tkr = 353 K (80°C) do T2 = 573 K (300°C) oraz porównanie ich z wartoĞcią caáki obliczoną w przedziale od T1 = 293 K (20°C) do T2 =
573 K (300°C).
Czyli podstawą dowodu jest uproszczenie polegające na przyjĊciu tej samej temperatury krytycznej dla wszystkich próbek, tj. Tkr = 353 K (80°C). Pomimo tego
uproszczenia, moĪna spodziewaü siĊ, Īe wartoĞü caáki w pierwszym zakresie temperatury bĊdzie wyraĨnie wiĊksza niĪ w drugim. Obliczenia zostaáy przeprowadzone dla
wybranych 138 próbek wĊgla reprezentatywnie z caáego zakresu 625 próbek (czyli
wybierano co 4–5 próbkĊ).
Z przeprowadzonych obliczeĔ i analizy wynika, Īe:
• wartoĞü caáki w przedziale temperatury od T1 = 293 K (20°C) do Tkr = 353 K
(80°C) wynosi od min. 80,71% do max. 99,82% wartoĞci caáki obliczonej w przedziale od T1 = 293 K (20°C) do T2 = 573 K (300°C),
• wartoĞü caáki w przedziale temperatury od Tkr = 353 K (80°C) do T2 = 573 K
(300°C) wynosi od min. 0,18% do max. 19,29% wartoĞci caáki obliczonej w przedziale od T1 = 293 K (20°C) do T2 = 573 K (300°C),
• Ğrednia wartoĞü dla badanych próbek wynosi odpowiednio: 96,16 i 3,84%.
Z powyĪszego wynika, Īe po przekroczeniu pewnego zakresu temperatury nastĊpuje znaczne przyĞpieszenie procesu samozagrzewania (krótki okres inkubacji). Obliczenia te stanowią wystarczający dowód na to, Īe w metodzie, której podstawĊ
stanowi wskaĨnik SMP = ln(Ĳ300) jest uwzglĊdniana temperatura krytyczna samozapalenia wĊgla.
Ze wzglĊdu na przyzwyczajenie uĪytkowników do klasyfikowania skáonnoĞci
wĊgla do samozapalenia, na podstawie okreĞlonych grup, w przypadku nowej metody
zaproponowano podobny podziaá. W związku z tym skáonnoĞü wĊgla do samozapalenia wyraĪona przez podanie wskaĨnika liczbowego SMP moĪe byü dodatkowo okreĞlona grupą (tabl. 2). Ma to uáatwiü odniesienie i weryfikacjĊ dotychczas zdobytych
doĞwiadczeĔ.
Tablica 2. Propozycja podziaáu wĊgla na grupy samozapalnoĞci, wedáug wskaĨnika SMP = ln(Ĳ300)
GRUPA
I – bardzo maáa skáonnoĞü wĊgla do samozapalenia
II – maáa skáonnoĞü wĊgla do samozapalenia
III – Ğrednia skáonnoĞü wĊgla do samozapalenia
IV – duĪa skáonnoĞü wĊgla do samozapalenia
V – bardzo duĪa skáonnoĞü wĊgla do samozapalenia
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Wartoğý SMP = ln(Ĳ300)
14,8 < SMP
13,2 < SMP  14,8
11,6 < SMP  13,2
10,0 < SMP  11,6
SMP  10,0
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3. PORÓWNANIE OMAWIANYCH METOD KLASYFIKACJI SKàONNOĝCI
WĉGLA DO SAMOZAPALENIA

Porównanie obu metod przedstawiono w tablicy 3.
Tablica. 3. Porównanie metod klasyfikacji skáonnoĞci wĊgla do samozapalenia
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAĔ
Metoda, wg normy PN-93/G-04558
Metoda, wg wskaĩnika SMP
W obu metodach badania przeprowadza siĊ w ten sam sposób, tj. zgodnie z normą PN-93/G-04558.
KRYTERIA i SPOSÓB KLASYFIKACJI
Rozwiązanie równania Arrheniusa dla punktu
k(T1 = 510 K) = Sza i k(T2 = 463 K) =Sza’.

Obliczanie caáki równania róĪniczkowego wyprowadzonego
z równania Arrheniusa w zakresie temperatury od T1 = 293 K
(20°C) do T2 = 573 K (300°C).

Bez uwzglĊdnienia wspóáczynnika przedekspotencjalnego ko.
Z uwzglĊdnieniem energii aktywacji A w sposób przedstawiony
w tablicy 1.

Z uwzglĊdnieniem wspóáczynników wystĊpujących w równaniu
(A oraz ko).

Z uwzglĊdnieniem równania szybkoĞci reakcji w przedziale
temperatury od 293 K (20°C) do 573 K (300°C), istotnym dla
procesu samozapalenia (inkubacji) wĊgla w warunkach kopalnianych.
Bez uwzglĊdnienia temperatury krytycznej samozapalenia.
Z uwzglĊdnieniem temperatury krytycznej samozapalenia.
KaĪda badana próba jest okreĞlona przez wskaĨnik liczbowy,
WĊgle klasyfikowane są do jednej z piĊciu grup. W obrĊbie
im wiĊksza wartoĞü wskaĨnika tym wĊgiel charakteryzuje siĊ
danej grupy wĊgle nie są zróĪnicowane wzglĊdem siebie, zaĞ
mniejszą skáonnoĞcią do samozapalenia.
sposób klasyfikacji jest skomplikowany i moĪe powodowaü
Dodatkowo zostaá wprowadzony podziaá na piĊü grup wzorobáĊdy.
wany na podziale, wg PN-93/G-04558.
Z uwzglĊdnieniem równania szybkoĞci reakcji opisującego
proces samozapalenia dla punktu T1 = 510 K (237°C)
– wskaĨnik Sza.

SPOSÓB INTERPRETACJI
Interpretacja wyników polega na zakwalifikowaniu wĊgla do
okreĞlonej grupy samozapalnoĞci (grupa od I – bardzo maáa
skáonnoĞü wĊgla do samozapalenia do V – bardzo duĪa skáonnoĞü wĊgla do samozapalenia).
Porównanie moĪna przeprowadziü tylko dla próbek wĊgli
zaliczonych do róĪnych grup.

Interpretacja wyników polega na scharakteryzowaniu wĊgla za
pomocą wskaĨnika liczbowego.
KaĪdy badany wĊgiel jest okreĞlony wskaĨnikiem liczbowym,
dziĊki czemu moĪna go porównywaü.
Wprowadzony dodatkowo podziaá na piĊü grup pozwala na
ogólne porównanie obu metod oraz zweryfikowanie i wykorzystanie zdobytego doĞwiadczenia górniczego.
MoĪna analizowaü zróĪnicowanie wĊgla pod kątem skáonnoĞci
do samozapalenia w obrĊbie pola Ğciany, wykreĞlając izolinie,
podobnie jak na przykáad izolinie temperatury pierwotnej czy
metanonoĞnoĞci.

PODSUMOWANIE

Podstawą obu omówionych metod klasyfikacji skáonnoĞci wĊgla do samozapalenia jest równanie szybkoĞci reakcji Arrheniusa. Sposób przeprowadzenia badaĔ jest
taki sam. Metody róĪnią siĊ sposobem okreĞlania kryteriów oraz klasyfikacji (tabl. 3).
Klasyfikacja i interpretacja wyników badaĔ wĊgla pod kątem skáonnoĞci do samozapalenia jest dokáadniejsza z wykorzystaniem liczbowego wskaĨnika SMP. UwzglĊdniono w nim:
• wspóáczynniki wystĊpujące w równaniu Arrheniusa,
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• przebieg równania szybkoĞci reakcji w zakresie temperatury od 293 K (20°C) do
573 K (300°C),
• temperaturĊ krytyczną samozapalenia.
DziĊki temu, Īe badane próbki wĊgli są charakteryzowane przez wskaĨnik liczbowy, moĪna je porównywaü. Stwarza to nowe moĪliwoĞci analizy i interpretacji.
MoĪliwe jest wyznaczanie izolinii samozapalnoĞci w obrĊbie pola Ğciany, podobnie
jak wykreĞlanie izolinii temperatury pierwotnej czy metanonoĞnoĞci (Sáowik 2006).
WskaĨnik SMP moĪna stosowaü równoczeĞnie z obecnie obowiązującą normą,
poniewaĪ sposób wykonywania badaĔ jest taki sam. Nowa metoda umoĪliwia dokáadniejsze rozpoznanie zagroĪenia poĪarowego, co jest szczególnie waĪne w podziemnych zakáadach górniczych z zagroĪeniem metanowym.
Przykáadową klasyfikacjĊ wybranych wĊgli pod kątem skáonnoĞci do samozapalenia na podstawie omówionych metod przedstawiono na rysunku 2. MoĪna zauwaĪyü, Īe metoda z wykorzystaniem wskaĨnika SMP daje wyraĨne uporządkowanie
krzywych, co takĪe Ğwiadczy o poprawnoĞci otrzymywanych wyników.
a)

b)

k, K/s

(273,0)

k, K/s

T, K

(273,0)

T, K

Rys. 2. WykreĞlone równania Arrheniusa dla przykáadowych wĊgli sklasyfikowanych pod kątem skáonnoĞci do samozapalenia wedáug omawianych metod: a – klasyfikacja wg PN-93/G-045, b – klasyfikacja wg wskaĨnika SMP;
I–V – grupy wĊgli, T – temperatura, k – szybkoĞü reakcji
Fig. 2. Arrhenius equation plotted for examples of coals classified with respect to their spontaneous ignition susceptibility according to discussed methods: a – classification according to PN-93/G-045, b – classification according
to SMP index, I–V – groups of coals, T – temperature, k – reaction rate
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