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Zapobieganie katastrofom górniczym 
w kopalniach wêgla kamiennego

Wstêp
Prowadzona od wieków dzia³alnośæ górnicza 

stwarza³a i stwarza zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia 
pracuj¹cej za³ogi. Najwiêksze zagro¿enie dla ¿ycia 
górników wystêpuje w podziemnych kopalniach 
wêgla kamiennego, gdzie te¿ najczêściej wystêpo-
wa³y katastrofy górnicze. Najbardziej uproszczony 
podzia³ przyczyn wypadków w górnictwie sprowa-
dza siê do trzech kategorii: zagro¿eñ górniczych, 
energomechanicznych i tzw. innych zagro¿eñ.

Wśród przyczyn górniczych wypadków najbar-
dziej katastroficzne s¹ tzw. zagro¿enia naturalne, 
a w szczególności zagro¿enie metanowe i py³owe 
w aspekcie wybuchowości. Zagro¿enia naturalne 
mo¿na podzieliæ na [1]:

– geomechaniczne (t¹pniêcia, zawa³y)
– aerologiczne (wybuchy metanu, py³u wê-

glowego i gazów po¿arowych, po¿ary, zagro¿enia 
klimatyczne, radiacyjne, zwi¹zane z dzia³aniem 
py³ów szkodliwych dla zdrowia itp.)

– gazogeomechaniczne (wyrzuty gazów i ska³)
– wodne.

Katastrofy górnicze mog¹ byæ spowodowane 
w zasadzie wszystkimi wymienionymi zagro¿eniami 
naturalnymi, z wyj¹tkiem zagro¿enia py³owego 
w zakresie dzia³ania py³ów szkodliwych dla zdrowia, 
radiacyjnego i klimatycznego. Zagro¿enia naturalne 
mog¹ wystêpowaæ jednocześnie i wtedy mówimy 
o tzw. wspó³wystêpowaniu, wspó³zale¿ności lub 
koincydencji zagro¿eñ b¹dź o tzw. zagro¿eniach 
skojarzonych. Przez wspó³zale¿nośæ zagro¿eñ 
naturalnych rozumie siê zagro¿enia, które wystê-
puj¹ jednocześnie i wzajemnie oddzia³uj¹c na siebie, 
wp³ywaj¹ na intensywnośæ wystêpowania [2].

Z zagro¿eñ energomechanicznych w polskim 
górnictwie najtragiczniejsze w skutkach by³o ze-
rwanie klatki w szybie w kopalni Zabrze w 1961 roku, 
które spowodowa³o śmieræ 14 górników.

W niniejszym artykule omówione zostan¹ 
najwiêksze katastrofy górnicze w światowym 
i polskim górnictwie wêgla kamiennego, dzia³ania 
podjête w celu ograniczania wystêpowania kata-
strof w górnictwie wêgla kamiennego oraz kierunki 
dzia³añ, które mog¹ przyczyniæ siê do ograniczenia 
wystêpowania katastrof górniczych w  kopalniach 
wêgla kamiennego.

W artykule przedstawiono zagro¿enia 
wystêpuj¹ce w polskich kopalniach wêgla 
kamiennego. Przypomniano najwiêksze 
katastrofy górnicze, jakie wyst¹pi³y w 
górnictwie światowym i polskim. Nastêpnie 
przedstawiono podjête dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do ograniczenia wystêpowania 
katastrof w polskim górnictwie wêgla 
kamiennego, a tak¿e kierunki dzia³añ 
koniecznych do zmniejszenia zagro¿enia 
metanowego, py³owego, wyrzutami gazów 
i ska³, po¿arowego oraz t¹paniami.

Prevention of mining catastrophes in 
carbon mines
This paper presents threats in Polish coal 
mines. It discusses the greatest mining 
catastrophes in international and Polish 
mining. Then, activities undertaken to 
reduce catastrophes in  Polish coal mines 
are presented. Finally, the article suggests 
activities that would lead to a decrease in 
hazards related to methane, dust, coal and 
gas outburst, and fire and rock burst.

T¹pniêcie – zjawisko dynamiczne spowodowane wstrz¹sem górotworu, w wyniku 
którego wyrobisko lub jego odcinek uleg³o gwa³townemu zniszczeniu lub uszkodzeniu, 
w nastêpstwie czego nast¹pi³a ca³kowita lub czêściowa utrata jego funkcjonalności lub 
bezpieczeñstwa jego u¿ytkowania.

Zawa³ – w wyrobisku w górnictwie wêglowym oznacza niezamierzone, grawitacyjne prze-
mieszczenie siê do wyrobiska mas skalnych lub kopaliny ze stropu albo ociosu w stopniu 
powoduj¹cym niemo¿nośæ przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie krótszym 
ni¿ 8 godzin.

Po¿ar podziemny – wyst¹pienie w wyrobisku podziemnym otwartego ognia; ¿arz¹cej 
lub pal¹cej siê p³omieniem otwartym substancji oraz utrzymywanie siê w powietrzu 
kopalnianym dymów lub utrzymywanie siê w przep³ywowym pr¹dzie powietrza stê¿enia 
tlenku wêgla powy¿ej 0,0026%. Pojawienie siê w powietrzu kopalnianym dymów lub 
tlenku wêgla w ilości powy¿ej 0,0026% w wyniku stosowania dopuszczalnych procesów 
technologicznych, w szczególności robót strza³owych, prac spawalniczych, pracy maszyn 
z napêdem spalinowym lub wydzielania siê tlenku wêgla wskutek urabiania, nie jest po¿arem 
podziemnym. Po¿ary podziemne w kopalniach wêgla dzieli siê na endogeniczne (wskutek 
samozapalenia wêgla) i egzogeniczne (wskutek przyczyn zewnêtrznych).
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pracowników, a wykres pokazuje liczbê poszcze-
gólnych typów tragicznych zdarzeñ. 

Najwiêcej ofiar śmiertelnych w latach 1918-2008 
spowodowa³y nastêpuj¹ce katastrofy: po¿ar w ko-
palni „Barbara-Wyzwolenie” w 1954 r. (80 ofiar), 
po¿ar w kopalni „Makoszowy” w 1958 r. (72), po¿ar 
w kopalni „Sośnica” w 1955 r. (42), wybuch gazów 
po¿arowych w kopalni „Reden” w 1923 r. (39), wy-
buch metanu i py³u wêglowego w kopalni „Silesia” 
w 1974 r. (34), wybuch py³u wêglowego w kopalni 
„Dymitrow” w 1979 r. (34).

Najwiêcej ofiar śmiertelnych w kopalniach 
w latach 1918-2008 spowodowa³y po¿ary, wy-
buchy metanu i py³u wêglowego oraz wybuchy 
py³u wêglowego. Ostatnia wiêksza katastrofa 
górnicza spowodowana po¿arem egzogenicznym 
(zapalenie taśmy przenośnika) wyst¹pi³a w 1979 r. 
w kopalni „Silesia” i przyczyni³a siê do śmierci 22 
pracowników. 

Niestety, nie uda³o siê wyeliminowaæ z polskiego 
górnictwa takich niebezpiecznych zdarzeñ, jak 
wybuchy metanu, metanu i py³u wêglowego oraz 
samego py³u wêglowego, o czym świadcz¹ kata-
strofy, jakie mia³y miejsce w KWK „Halemba” (1990 
i 2006 r.) oraz w KWK „Jas-Mos” (2002 r.).

Obecnie tylko w trzech kopalniach wêgla 
kamiennego, w Górnośl¹skim Zag³êbiu Wêglo-
wym wystêpuje zagro¿enie wyrzutami gazów 
i ska³. W przesz³ości zagro¿enie to wystêpowa³o 
w Dolnośl¹skim Zag³êbiu Wêglowym. Zjawiska 
gazogeomechaniczne, jakie wyst¹pi³y w kopalniach 
„Pniówek” (2002 r.) i „Zofiówka” (2005 r.) świadcz¹ 
o wystêpuj¹cym tam wysokim zagro¿eniu wyrzu-
tami gazów i ska³.

W górnictwie wêgla kamiennego mo¿na zaob-
serwowaæ znaczn¹ poprawê w zakresie katastrof 
zwi¹zanych z t¹paniami, co nale¿y wi¹zaæ przede 
wszystkim z uporz¹dkowaniem eksploatacji wyro-
bisk i wprowadzeniem obudów zmechanizowanych 
do ścian. 

Zapobieganie katastrofom 
w górnictwie wêgla kamiennego

Dzia³ania, podejmowane po I i po II wojnie świa-
towej przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy i ministerstwa, 
którym podlega³y kopalnie wêgla kamiennego, 
ukierunkowane by³y na zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa w kopalniach, w tym zmniejszenie zagro¿enia 
wyst¹pienia katastrof górniczych. Rola urzêdów 
górniczych w obliczu katastrof górniczych w la-
tach 1918-2007 przedstawiona zosta³a na ³amach 
miesiêcznika „Bezpieczeñstwo Pracy i Ochrona 
Środowiska w Górnictwie” [4]. Szczególnie zna-
cz¹cy postêp w zakresie bezpieczeñstwa pracy 
w kopalniach mo¿na zaobserwowaæ po II wojnie 
światowej. Obejmuje on nastêpuj¹ce przedsiêwziê-
cia techniczne:

– zastêpowanie systemów komorowych eksplo-
atacji systemami ubierkowymi, a w szczególności 
ścianowymi

– uporz¹dkowanie eksploatacji, w szczególności 
w pok³adach zagro¿onych t¹paniami

– zastêpowanie obudowy drewnianej obudow¹ 
stalow¹

– wprowadzanie na szerok¹ skalê stalowych 
obudów podatnych (poddaj¹cych siê deformacjom 

Pożary (10)

Wybuch jednocześnie
metanu i pyłu węglowego (4)

Wybuch
pyłu węglowego (4)

Rodzaj (liczba zdarzeń)

Wybuch metanu (3)

Wybuch gazów
pożarowych (3)

Tąpnięcia (1)

Wyrzuty
gazów i skał (1)

Wdarcie się wody
do wyrobisk górniczych (1)

Zerwanie się
klatki w szybie (1)

Rodzaje najtragiczniejszych katastrof górniczych
w podziemnych kopalniach węgla kamiennego
w latach 1918 - 2008 [4]

Kinds of the most tragic mining catastrophes
in underground carbon mines from 1918 to 2008 [4]

Tabela
KATASTROFY GÓRNICZE W POLSKICH KOPALNIACH WÊGLA KAMIENNEGO W LATACH 1918-2008, KTÓRE 
SPOWODOWA£Y ŚMIERÆ 10 LUB WIÊCEJ PRACOWNIKÓW
Mining catastrophes in Polish mines in 1918-2008 in which 10 or more workers were killed

Rok Kopalnia Liczba wypadków 
śmiertelnych Przyczyna wypadku

1923 Reden 39 wybuch gazów po¿arowych
1929 Wanda-Lech 16 wybuch py³u wêglowego
1934 Walenty-Wawel 13 wybuch py³u wêglowego
1947 Modrzejów 25 po¿ar
1947 Wieczorek 12 po¿ar
1950 Jankowice 29 wybuch metanu
1951 £agiewniki 21 po¿ar
1954 Dêbieñsko 21 po¿ar
1954 Barbara – Wyzwolenie 80 po¿ar
1954 Komuna Paryska 18 wdarcie siê wody
1955 Sośnica 42 po¿ar
1956 Rokotnica 15 po¿ar
1956 Bo¿e Dary 23 wybuch gazów po¿arowych
1956 Chorzów 30 po¿ar
1958 Makoszowy 72 po¿ar
1958 Nowa Ruda 14 wybuch metanu i py³u wêglowego
1961 Zabrze 14 zerwanie klatki w szybie
1971 Rokitnica 10 t¹pniêcie
1974 Silesia 34 wybuch metanu i py³u wêglowego
1976 Nowa Ruda 19 wyrzut gazów i ska³
1979 Silesia 22 po¿ar
1979 Dymitrow 34 wybuch py³u wêglowego
1982 Dymitrow 10 t¹pniecie
1982 Dymitrow 18 wybuch gazów po¿arowych
1985 Wa³brzych 18 wybuch metanu
1987 Mys³owice 18 wybuch metanu i py³u wêglowego
1990 Halemba 19 wybuch metanu 
2002 Jas-Mos 10 wybuch py³u wêglowego
2006 Halemba 23 wybuch metanu i py³u wêglowego

Najwiêksze katastrofy górnicze 
Do najwiêkszych katastrof w górnictwie wêgla 

kamiennego na świecie w latach 1866 – 1992 nale¿¹ 
23 zdarzenia [3], w tym w 1906 r. we Francji w ko-
palni wêgla Courrieres, gdzie mia³ miejsce wybuch 
py³u wêglowego i po¿ar, w nastêpstwie czego 
śmieræ ponios³o 1099 pracowników oraz w 1942 r. 
w Chinach (Mand¿urii), bêd¹cych pod okupacj¹ 
japoñsk¹, w kopalni Honkeiko, gdzie mia³ miejsce 
wybuch metanu i py³u wêglowego, w nastêpstwie 
którego śmieræ ponios³o 1527 pracowników.

W pozosta³ych 21 katastrofach górniczych zginê³o 
od 318 do 687 górników, a ich przyczyn¹ by³ zazwy-
czaj wybuch metanu, py³u wêglowego czy po¿ar, 
które wyst¹pi³y czêsto jednocześnie. Pamiêtaj¹c, ¿e 
wiêkszośæ katastrof wyst¹pi³o oko³o 100 lat temu, 
z pewn¹ rezerw¹ nale¿y podchodziæ do opisu ich 
przebiegu i przyczyn, gdy¿ wówczas nie zawsze by³o  
mo¿liwe w³aściwe określenie ich przyczyn.

W tabeli zestawiono katastrofy górnicze w pol-
skich kopalniach wêgla kamiennego w latach 1918 
– 2008, które spowodowa³y śmieræ 10 lub wiêcej 

BP 05/2009 21



w nastêpstwie z³o¿onych naprê¿eñ wystêpuj¹cych 
w górotworze) w dr¹¿onych wyrobiskach koryta-
rzowych

– wprowadzanie w ścianach na szerok¹ skalê 
obudów zmechanizowanych oraz wydajnych kom-
bajnów i przenośników zgrzeb³owych

– wprowadzanie wydajnych i bezpiecznych 
środków odstawy urobku oraz transportu mate-
ria³ów i ludzi.

Znacz¹cy postêp w zakresie bezpieczeñstwa 
pracy w odniesieniu do zagro¿eñ po¿arowych uzy-
skano przez zakaz palenia tytoniu na dole kopalñ 
i wycofanie z do³u kopalñ opraw oświetleniowych 
bez zabezpieczeñ przeciwwybuchowych. Przepro-
wadzane s¹ równie¿ szkolenia za³óg oraz dozoru 
obejmuj¹ce równie¿ wycofanie za³ogi z miejsc pracy 
w przypadku po¿aru, a pracownicy s¹ wyposa¿ani 
pocz¹tkowo w poch³aniacze ochronne, a ostatnio 
w sprzêt izoluj¹cy uk³ad oddechowy, natomiast 
w wyrobiskach górniczych instalowane s¹ ruroci¹gi 
przeciwpo¿arowe (wodne) oraz podsadzkowe.

Poza tym znacznie ograniczono stosowanie 
drewna w kopalniach, wprowadzono wczesne 
wykrywanie po¿arów endogenicznych (przez 
kontrolê zmian stanu atmosfery kopalnianej), 
zrekonstruowano sieci wentylacyjne kopalñ przez 
zmniejszenie ilości wyrobisk górniczych, zwiêkszenie 
ich przekroju, poprawê parametrów pracy wen-
tylatorów g³ównych, wprowadzono pocz¹tkowo 
cykliczny, a nastêpnie ci¹g³y, monitoring stê¿eñ 
gazów w atmosferze kopalnianej oraz rozp³ywu 
powietrza w sieci wentylacyjnej (CO-mierze, ane-
mometry, czujniki pracy wentylatorów i inne czujniki 
do kontroli stanu atmosfery kopalnianej i rozp³ywu 
powietrza). 

Wśród innowacji wymieniæ nale¿y równie¿ 
wprowadzenie taśm trudnopalnych w przeno-
śnikach taśmowych oraz urz¹dzeñ górniczych 
kontroluj¹cych ich pracê, ograniczenie stosowania 
olejów i smarów ³atwopalnych, stosowanie gazów 
obojêtnych (N2, CO2) w profilaktyce po¿arowej i po 
otamowaniu wyrobisk oraz zastosowanie pirome-
trów i kamer termowizyjnych do wykrywania ognisk 
samozapalenia wêgla.

W dziedzinie zagro¿enia metanowego po 
II wojnie światowej znacz¹cy postêp w zakresie 
bezpieczeñstwa pracy uzyskano przez:

– eliminacjê otwartego ognia na dole kopalni, 
wyposa¿enie pracowników w metanomierze 
i wprowadzenie metanometrii cyklicznej i ci¹g³ej 
w kopalniach średnio i silnie metanowych

– wprowadzenie odmetanowania w kopalniach 
silnie metanowych oraz zwiêkszenie ilości powietrza 
doprowadzanego do ścian i dr¹¿onych wyrobisk 
korytarzowych

– wprowadzenie wysokowydajnych uk³adów 
zraszaj¹cych w kombajnach ścianowych i w nie-
których kombajnach chodnikowych

– pocz¹tkowo cykliczny, a nastêpnie ci¹g³y moni-
toring stê¿eñ gazów w atmosferze kopalnianej oraz 
rozp³ywu powietrza w sieci wentylacyjnej (metano-
mierze, anemometry, czujniki otwarcia tam itp.)

– stosowanie przeciwwybuchowych urz¹dzeñ 
elektrycznych i mechanicznych i  urz¹dzeñ pomoc-
niczych dla zwalczania lokalnych nagromadzeñ 
metanu (strumienice, lutnioci¹gi pomocnicze, 
przegrody wentylacyjne itp.)

– wprowadzenie bezpiecznych wzglêdem 
metanu materia³ów wybuchowych oraz sprzêtu 
i osprzêtu strza³owego

– określenie najbardziej prawdopodobnych 
miejsc zap³onu metanu

– ci¹g³e doskonalenie metod wczesnego wykry-
wania po¿arów endogenicznych.

Postêp w zakresie bezpieczeñstwa pracy w od-
niesieniu do zagro¿eñ py³owych uzyskano przez 
zdefiniowanie pojêæ zwi¹zanych z wybuchowości¹ 
py³u wêglowego (py³ wêglowy i kopalniany, pok³ad 
wêgla zagro¿ony wybuchem py³u wêglowego, 
bezpieczny i niebezpieczny py³ wêglowy, py³ 
kopalniany zabezpieczony i niezabezpieczony, 
wyrobisko zagro¿one i niezagro¿one wybuchem 
py³u wêglowego itp.), ustalenie kryteriów zaliczania 
pok³adów i wyrobisk do odpowiedniej klasy zagro-
¿enia i ustalenie linii obrony przeciwko wybuchom 
py³u wêglowego. Poza tym opracowano sposoby 
zwalczania zagro¿enia wybuchem py³u wêglo-
wego dla ka¿dej linii obrony przez ograniczenie 
powstawania, usuwanie i zwalczanie lotności py³u 
wêglowego, zwalczanie czynników termicznych 
– inicja³ów i uczynienie py³u wêglowego trudno 
zapalnym w miejscu mo¿liwego zap³onu, przeciw-
dzia³anie rozwojowi wybuchu py³u wêglowego oraz 
określenie stanu zabezpieczenia przeciwwybucho-
wego kopalñ w obszarze ilości zu¿ywanego py³u 
kamiennego oraz d³ugości utrzymywanych stref 
zabezpieczaj¹cych, ograniczenie zasiêgu wybuchu 
oraz zabezpieczenie przeciwwybuchowe kopalni. 
Szerzej tematyka zagro¿eñ py³owych omówiona 
jest w pracy K. Lebeckiego [5].

Wśród pozosta³ych dzia³añ nale¿a³oby wy-
mieniæ:

– opracowane metody badañ zagro¿enia wybu-
chu py³u wêglowego

– określenie najczêstszych przyczyn wybuchów 
py³u wêglowego (wybuch metanu, nieprawid³owo 
prowadzone roboty strza³owe)

– zastosowanie substancji powierzchniowo 
czynnych zmniejszaj¹cych napiêcie powierzchniowe 
wody zwiêkszaj¹cych skutecznośæ zraszania (np. 
Cabo, Zwilkop)

– wdro¿enie instalacji odpylaj¹cych
– zwiêkszenie zu¿ycia wody do aktywnego zwal-

czania zapylenia w miejscu jego powstawania
– wdro¿enie stosowania tuneli ograniczaj¹cych 

zapylenie na przenośnikach zgrzeb³owych (np. 
w śluzach wentylacyjnych).

W odniesieniu do zagro¿enia t¹paniami postêp 
w zakresie bezpieczeñstwa pracy uzyskano przez 
wprowadzenie systemów ścianowych eksploatacji 
(w szczególności z zawa³em stropu), ograniczenie 
stosowania obudowy drewnianej na korzyśæ obudo-
wy stalowej wysokopodporowej w ścianach i w wy-
robiskach korytarzowych, wprowadzenie wierceñ 
ma³ośrednicowych do oceny stanu naprê¿eñ 
w caliźnie wêglowej oraz wprowadzenie ci¹g³ych 
obserwacji sejsmologicznych i sejsmoakustycznych 
oraz innych metod geofizycznych dla oceny stanu 
zagro¿enia t¹paniami. Nie mo¿na równie¿ zapo-
mnieæ o uporz¹dkowaniu eksploatacji kopalni przez 
cykliczne sporz¹dzanie kompleksowych projektów 
eksploatacji pok³adów zagro¿onych t¹paniami i ich 
opiniowanie przez Komisjê ds. T¹pañ przy Prezesie 
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wprowadzeniu 

kompleksowej oceny stanu zagro¿enia t¹paniami 
w wyrobiskach górniczych oraz rozszerzeniu stoso-
wania aktywnych i pasywnych metod profilaktyki 
t¹paniowej oraz podejmowanie dzia³añ techniczno-
-organizacyjnych.

Je¿eli chodzi o zagro¿enie wyrzutami gazów i ska³, 
trzeba podkreśliæ, ¿e po zakoñczeniu eksploatacji 
kopalñ w Dolnośl¹skim Zag³êbiu Wêglowym, które 
by³y najbardziej zagro¿one wyrzutami gazów i ska³, 
zagro¿enie to w skali kraju zmala³o, ale stale wzrasta 
w Górnośl¹skim Zag³êbiu Wêglowym, w szczególno-
ści w kopalniach „Zofiówka” i „Pniówek”. 

Poza tym zdefiniowano pojêcia zwi¹zane z wy-
rzutami gazów i ska³ (zagro¿enie i wyrzut gazów 
i ska³, nag³y wyp³yw gazów, kawerna powyrzutowa, 
objawy wskazuj¹ce na zwiêkszenie zagro¿enia wy-
rzutami gazów i ska³), ustalono kryteria zaliczania 
pok³adów do sk³onnych i zagro¿onych wyrzutami 
gazów i ska³, a tak¿e opracowano metody progno-
zowania stanu zagro¿enia wyrzutowego, sposoby 
określania stanu zagro¿enia wyrzutowego i aktyw-
nego zwalczania stanu zagro¿enia wyrzutowego.

Kierunki dzia³añ zapobiegawczych
Polskie górnictwo wêgla kamiennego objêto pro-

cesami restrukturyzacji. Miêdzy innymi uproszczono 
struktury kopalñ, zwiêkszono koncentracjê produk-
cji, zmniejszono zatrudnienie, wyposa¿ono kopalnie 
w nowoczesne urz¹dzenia energomechaniczne. 
Prowadzone od wielu lat dzia³ania w kierunku 
poprawy bezpieczeñstwa i higieny pracy w kopal-
niach spowodowa³y zmniejszenie liczby katastrof 
górniczych, ale ich nie wyeliminowa³y. 

Zmniejszenie zagro¿enia metanowego wymaga 
miêdzy innymi kontynuowania prac maj¹cych na 
celu:

– w³aściwe określanie i doskonalenie prognoz 
metanonośności oraz metanowości

– zwiêkszenie efektywności odmetanowania 
w szczególności w rejonach czynnych ścian

– poprawê zraszania w kombajnach ścianowych 
i chodnikowych

– stosowanie metanometrii ci¹g³ej tak¿e w ko-
palniach o mniejszym zagro¿eniu metanowym 
oraz doskonalenie monitoringu wentylacyjnego 
w oparciu o systemy dyspozytorskie

– zwiêkszenie ilości powietrza doprowadza-
nego do ścian poprzez zwiêkszenie przekrojów 
poprzecznych wyrobisk korytarzowych ju¿ na 
etapie projektowania eksploatacji oraz przebudowê 
dróg wentylacyjnych odprowadzaj¹cych zu¿yte 
powietrze ze ścian

– w³aściwe projektowanie rozp³ywu powietrza 
w rejonie ścian z uwzglêdnieniem wszystkich innych 
zagro¿eñ naturalnych, ograniczenie mo¿liwości 
powstawania po¿arów szczelinowych w zrobach 
ścian i skuteczn¹ izolacjê nieczynnych wyrobisk 
korytarzowych w pok³adach metanowych w celu 
niedopuszczenia przeniesienia siê ewentualnego 
wybuchu metanu do czynnych wyrobisk.

Zmniejszenie zagro¿enia py³owego wymaga 
miêdzy innymi kontynuowania prac maj¹cych na 
celu ograniczenie wytwarzania py³u wêglowego, 
przede wszystkim przez intensywne zraszanie 
w miejscach jego wytwarzania (kombajny ścianowe 
i chodnikowe, przesypy, wyrobiska z zabudowan¹ 
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odstaw¹ urobku i śluzami wentylacyjnymi itp.), 
wdro¿enie nowej generacji kombajnów, w których 
nie ma mo¿liwości prowadzenia urabiania przy 
wy³¹czonym zraszaniu oraz zapewnienie odpo-
wiedniej jakości wody pod odpowiednim ciśnieniem 
w miejscach zraszania urobku.

Istotne jest równie¿ szersze wdro¿enie przenośnych 
przyrz¹dów do pomiaru czêści niepalnych w pyle ko-
palnianym oraz nowych zapór przeciwwybuchowych 
(np. typu torby py³owe), a tak¿e zwiêkszenie opylania 
wyrobisk górniczych nowoczesnymi opylaczami. Poza 
tym nale¿y rozwa¿yæ rozszerzenie przewietrzania dr¹-
¿onych wyrobisk korytarzowych za pomoc¹ wentylacji 
ss¹cej wyposa¿onej w stacjonarne odpylacze.

Zmniejszenie zagro¿enia wyrzutami gazów 
(metanu) i ska³ wymaga m.in. lepszego poznania 
mechanizmu wyrzutu gazów (metanu) i ska³, 
doskonalenia metod prognozy wyrzutu gazów 
(metanu) i ska³ oraz wdro¿enia stosowania ochro-
ny stanowiska pracy kombajnisty przed skutkami 
wyrzutu gazów i ska³ w dr¹¿onych wyrobiskach 
korytarzowych. 

Poza tym wskazane jest:
– rozszerzenie systemów zdalnego sterowania 

kombajnami chodnikowymi
– rozszerzenie wykonywania d³ugich otworów 

badawczych wyprzedzaj¹cych czo³o dr¹¿onego 
przodka

– zmniejszenie zatrudnienia w dr¹¿onych wyro-
biskach korytarzowych

– wdro¿enie przenośnych przyrz¹dów do po-
miaru ciśnienia gazów w otworach badawczych

– rozbudowanie automatycznej sygnalizacji 
alarmowej ostrzegaj¹cej za³ogê o przekroczeniu 
dopuszczalnej zawartości metanu w powietrzu po-
³¹czonej z dodatkowym czujnikiem zabudowanym 
w przodku dr¹¿onego wyrobiska korytarzowego

– rygorystyczne przestrzeganie stosowania 
przez pracowników sprzêtu izoluj¹cego uk³ad 
oddechowy w strefach szczególnego zagro¿enia 
wyrzutami metanu i ska³.

Zmniejszenie zagro¿enia po¿arowego wymaga 
miêdzy innymi kontynuowania prac maj¹cych na 
celu:

– wczesne wykrywanie po¿arów endogenicznych
– lepsze uszczelnianie zrobów w celu zmniej-

szenia migracji przez nie powietrza i zmniejszenie 
oporów aerodynamicznych wyrobisk w sieci 
wentylacyjnej

– w miarê mo¿liwości czyste wybieranie z³o-
¿a bez pozostawiania resztek, w szczególności 
w stropie

– zwiêkszenie ilości podawanych gazów inert-
nych i lepsze oczujnikowanie miejsc potencjalnego 
powstania po¿arów

– rozszerzenie stosowania ci¹g³ego pomiaru 
stê¿eñ gazów i innych parametrów wentylacyjnych 
w sieci wentylacyjnej

– skrócenie dróg wycofywania za³ogi na wy-
padek po¿aru b¹dź wyposa¿enie za³ogi w niezbyt 
ciê¿kie i du¿e aparaty ucieczkowe (urz¹dzenie po-
wszechnie stosowane w górnictwie, przeznaczone 
do ochrony dróg oddechowych cz³owieka podczas 
jego wycofywania siê [ucieczki] ze strefy zagro¿onej 
gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie 
stê¿enie tlenu w powietrzu jest niewystarczaj¹ce do 
oddychania) o czasie dzia³ania do 70 minut

– w³aściwe projektowanie eksploatacji umo¿li-
wiaj¹ce efektywne podawanie do zrobów miesza-
niny py³ów dymnicowych i wody itp.

– lepsz¹ kontrolê otamowanych wyrobisk i sku-
teczne ich izolowanie.

W celu zmniejszenia zagro¿enia t¹paniami 
nale¿y miêdzy innymi: 

– w³aściwie projektowaæ eksploatacjê uwzglêd-
niaj¹c równie¿ wspó³wystêpuj¹ce zagro¿enia natu-
ralne i ochronê powierzchni

– rzetelnie wykonywaæ wiercenia ma³ośrednico-
we w dr¹¿onych wyrobiskach korytarzowych w celu 
stwierdzenia stref wzmo¿onych naprê¿eñ

– ograniczyæ wiercenia ma³ośrednicowe w ścia-
nach wyposa¿onych w obudowy zmechanizowane

– lepiej lokalizowaæ ogniska wstrz¹sów w sej-
smologii górniczej oraz doskonaliæ inne metody 
geofizyczne wykrywania zagro¿eñ t¹paniami

– ograniczaæ do niezbêdnego minimum prze-
bywanie pracowników w najbardziej zagro¿onych 
wyrobiskach, a tak¿e wy³¹czyæ z ruchu za³ogi naj-
bardziej zagro¿onych wyrobisk

– doskonaliæ aktywne metody zwalczania t¹pañ, 
w szczególności strzelañ wstrz¹sowych w stropie 
pok³adów, a tak¿e w³aściwie dobieraæ i wzmocniæ 
obudowê w wyrobiskach korytarzowych w szcze-
gólności w strefach szczególnego zagro¿enia 
t¹paniami

– wyposa¿yæ kopalnie w nowoczesny sprzêt 
wiertniczy i urz¹dzenia do mechanicznego ³ado-
wania otworów strza³owych materia³ami wybu-
chowymi.

Ponadto, w aspekcie zagro¿eñ naturalnych 
mog¹cych spowodowaæ katastrofy górnicze, nale¿y 
rzetelnie – teoretycznie i praktycznie – szkoliæ za³ogi 
zak³adów górniczych i firm obcych wykonuj¹cych 
us³ugi w zak³adach górniczych.

Podsumowanie
Kopalnie wêgla kamiennego w Polsce prowadz¹ 

roboty górnicze w coraz trudniejszych warunkach 
geologiczno-górniczych, co jest spowodowane 
m.in. d³ugim, czêsto ponad 100-letnim, okresem 
prowadzenia dzia³alności górniczej przez poszcze-
gólne kopalnie i prowadzeniem robót w z³o¿u 
wielopok³adowym (problemy resztek, filarów, kra-
wêdzi i ich wzajemnego oddzia³ywania). Poza tym 
nale¿y zwróciæ uwagê na du¿¹ i stale powiêkszaj¹c¹ 
siê g³êbokośæ eksploatacji (5-8 m/rok); obecnie 
najg³êbsze kopalnie prowadz¹ roboty górnicze na 
g³êbokości 900-1150 m. W kopalniach wystêpuj¹ 
jednocześnie ró¿ne rodzaje zagro¿eñ, najczêściej 
naturalne, o ró¿nym nasileniu, a podpoziomowa 
eksploatacja wynika z opóźnieñ inwestycyjnych. 
Rośnie te¿ koncentracja produkcji.

Prowadzenie robót górniczych w warunkach 
wspó³wystêpowania wielu zagro¿eñ, przede wszyst-
kim naturalnych, powoduje czasami katastrofy górni-
cze. Katastrofy te spowodowane s¹ najczêściej przez 
b³êdy ludzkie, jakkolwiek np. w przypadku t¹pañ naj-
czêstsz¹ przyczyn¹ jest natura. Jak wskazuj¹ ostatnie 
katastrofy w KWK „Halemba” (1990 i 2006 r.) i KWK 
„Jas-Mos” (2002 r.) najbardziej groźne s¹ wybuchy 
py³u wêglowego, metanu oraz obu tych czynników 
równocześnie. 
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