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TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM 

 

W czasach kiedy transport jest tak szybko rozwijającym się ogniwem i pełni jedną z ważniejszych funkcji człowieka, nie-

zwykle ważne jest, aby był przede wszystkim bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Szczególnie w przypadku przewozu materia-

łów niebezpiecznych, których dotyczą rygorystyczne wytyczne w zakładach kopalnianych. W artykule omówiono aspekty teore-

tyczne dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych, związane z tym metody, przepisy, a także przedstawiono pełną klasyfi-

kację materiałów. Ponadto opisano rodzaje materiałów niebezpiecznych oraz sposoby ich użytkowania i prawidłowego trans-

portu przeprowadzając analizę ryzyka dla podziemnego transportu środków strzałowych. 

 

WSTĘP 

Materiał niebezpieczny są to wszelkie substancje stwarzające 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz otoczenia, dlatego też 
tak niezwykle ważnym jest, aby ich transport był odpowiedni. We-
dług interpretacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy z dnia 26 września 1997r. materiał niebezpieczny to : „sub-
stancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, 
zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, 
oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifi-
kowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w spra-
wie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku 
pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na 
te czynniki”. A zatem są to wszelkie materiały, których właściwości 
mogą oddziaływać szkodliwie na ludzi, środowisko transportowe 
oraz na inne ładunki [7,1].   

Kopalnie węgla kamiennego cechują się występowaniem 
znacznej ilości zagrożeń np. zagrożenia wodne, metanowe, czy 
wybuchu pyłu węglowego. A zatem występujące zagrożenia, trudne 
warunki pracy, kosztowność podziemnej eksploatacji, a także dzia-
łanie urządzeń wykorzystywanych w górnictwie, sprawiają że kopal-
nie te rządzą się innymi prawami w stosunku do pozostałych przed-
siębiorstw. Stąd transport materiałów niebezpiecznych w tym zakła-
dzie jest realizowany ze szczególną ostrożnością [10,11].  

1. METODY TRANSPORTU MATERIAŁÓW 
NIEBEZPIECZNYCH  

Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się codziennie 
w naszym otoczeniu, każdego dnia transportowane są materiały 
wybuchowe, substancje żrące i inne niebezpieczne materiały. 
Przewóz tych materiałów jest zabroniony lub dopuszczony jedynie 
na warunkach określonych w przepisach ADR. Jest to umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towa-
rów niebezpiecznych [1].   

1.1. Przepisy prawne ADR 

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego 
przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Pań-
stwo Polskie w 1975 r. [16]. W odniesieniu do ruchu krajowego 

włączenie przepisów tej umowy do naszego systemu prawnego 
zostało zrealizowane poprzez ustawę z dnia 28 października 2002 
roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Oparcie 
polskich przepisów na wymaganiach międzynarodowych jest roz-
wiązaniem o fundamentalnym znaczeniu, które umożliwia w szcze-
gólności: 
– podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie 

najlepszych zharmonizowanych w skali światowej, standardów 
technicznych, 

– stworzenie spójnego systemu regulacji, w formie przyjaznego 
dla użytkownika, pozbawionego różnic między wymaganiami 
krajowymi i międzynarodowymi i dzięki temu łatwiejszego do 
stosowania w praktyce, 

– wdrożenie mechanizmu stałego doskonalenia przepisów w 
miarę postępu nauki i techniki [8, 11] 
Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. 

Umowa obowiązuje obecnie w 44 krajach. Umowa jest nowelizowa-
na co dwa lata w roku nieparzystym. Składa się ona z Umowy wła-
ściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. 

Załącznik A obejmuje podział wszystkich produkowanych na 
świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz 
zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczegól-
nych klasach. Dodatkowo w tym załączniku określone zostały ogól-
ne i szczegółowe warunki opakowania pojedynczych materiałów, 
wymagania w zakresie oznakowania materiałów oraz warunki ba-
dań i znakowania tych materiałów.  

W załączniku B określone są [16]: 
– warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych, 
– warunki techniczne pojazdów samochodowych, 
– warunki techniczne przyczep (naczep), cystern i kontenerów – 

cystern, 
– warunki oznakowania pojazdów i dodatkowego ich wyposaże-

nia, 
– warunki załadunku i wyładunku poszczególnych materiałów, 
– zakazy ładowania ładunku razem w jednym pojeździe, 
– wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie, 
– niezbędna dokumentacja przy tych przewozach. 

Klasyfikując dany materiał pod uwagę bierze się wszelkie jego 
właściwości typu stan skupienia, temperatura zapłonu czy tempera-
tury wrzenia, własności toksyczne, żrące, oddziaływanie na środo-
wisko itd. Klasyfikacja towaru polega na przypisaniu mu jednej 
wymienionej w wykazie numerycznym albo stwierdzeniu, że nie 
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odpowiada żadnej pozycji wykazu więc nie jest materiałem ani 
przedmiotem niebezpiecznym w rozumieniu ADR [11]. 

Wszystkie materiały lub substancje posiadające cechy materia-
łów niebezpiecznych np. łatwopalne, trujące czy niebezpieczne dla 
środowiska muszą być identyfikowane, klasyfikowane i nazwane 
unikatowymi standardowymi nazwami. Odpowiednia klasyfikacja 
wpływa na bezpieczeństwo przewozu. Za prawidłową klasyfikację 
odpowiada nadawca towaru. Dane klasyfikacyjne muszą być wpisa-
ne do dokumentacji przewozowej. Każdy z materiałów nadaną ma 
własną pozycję oznaczoną czteroliterowym numerem UN, a także 
przydzielony jest do jednej z trzech grup pakowania (PG). Te za-
sadnicze cztery informacje (UN, nazwa wg. ADR, klasa i PG) cał-
kowicie wystarczają do identyfikacji każdego niebezpiecznego 
ładunku. 

1.2. Oznakowanie materiałów niebezpiecznych i pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne 

Wszystkie opakowania - sztuki przesyłki z towarami niebez-
piecznymi powinny być opatrzone nalepkami wskazanymi dla po-
szczególnych materiałów i odpowiadającymi im numerami UN. Jeśli 
towar stwarza kilka różnych zagrożeń to trzy najważniejsze powinny 
być uwidocznione przez nalepki, np. toksyczność, właściwości żrące 
i palność. Na opakowaniach zbiorczych i opakowaniach o pojemno-
ści większej niż 450 l nalepki powinny być umieszczone na obydwu 
stronach opakowania. Na opakowaniach zbiorczych powinny być 
umieszczone wszystkie nalepki i numery UN towarów zawartych w 
opakowaniu zbiorczym [14].  

Oznakowanie pojazdów przewożących towary niebezpieczne 
również stanowi bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa. 
Dzięki umieszczonym na jednostce transportowej symbolom i tabli-
com możliwa jest szybka i prosta identyfikacja zagrożeń związanych  
z przewożonym ładunkiem. Do pojazdów,  kontenerów, kontenerów-
cystern oraz cystern przenośnych wykorzystywane są dwa typy 
tablic. Pierwszy z nich to tablice pozbawione numerów, często 
nazywane „tablicami gładkimi”. Drugi typ to tablice zawierający 
numer rozpoznawczy towaru niebezpiecznego. Tablice odblaskowe 
barwy pomarańczowej powinny mieć szerokość 40 cm i wysokość 
nie mniejszą niż 30 cm; powinny być także otoczone czarnym 
obrzeżem o szerokości nie większej niż 15 mm. W górnej części 
tablicy zapisujemy numer rozpoznawczy zagrożenia, w dolnej nu-
mer UN inaczej zwany również numerem substancji, jest jedno-
znacznym oznaczeniem substancji oraz towarów niebezpiecznych. 
Składa się z czterech cyfr, które zostają ustalone przez Centralny 
Komitet Narodów Zjednoczonych, aby zapewnić międzynarodowe 
rozpoznanie i użytkowanie. Tablice powinny być dobrze widoczne. 
Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu, powierzch-
nia dostępna do umieszczenia takich tablic jest zbyt mała, to ich 
wymiary mogą być zmniejszone do 300 mm szerokości i 120 mm 
wysokości oraz 10 mm szerokości czarnego obrzeża. Tablice barwy 
pomarańczowej, które nie dotyczą przewożonych towarów niebez-
piecznych lub ich pozostałości, powinny być zdjęte lub zakryte. 
Jeżeli tablice są zakryte, to ich zakrycie powinno pozostać na tablicy 
nawet po 15 minutach przebywania w ogniu. Jeśli na tablicy wystę-
puje numer rozpoznawczy zagrożenia i numer UN, to powinny być 
nieścieralne i powinny pozostać czytelne po piętnastominutowym 
przebywaniu w ogniu. Pojazdy transportujące towary niebezpieczne 
w transporcie drogowym, poza niewielkimi wyjątkami, dotyczącymi 
ściśle określonych, małych ilości ładunku w pojeździe przewożącym 
sztuki przesyłki, powinny być oznakowane prostokątnymi tablicami 
koloru pomarańczowego, umieszczonymi z przodu i z tyłu pojazdu 
lub zestawu pojazdów (jednostki transportowej), pionowo, prostopa-
dle do osi pojazdu [2, 3, 11,14]. 

Opis oznakowania cyfrowego materiałów niebezpiecznych 
przedstawiają tabele 1 i 2 

 
Tab. 1. Pierwsza cyfra- rodzaj niebezpieczeństwa materiału [6]. 
2 Oznacza gaz 

3 Łatwopalność cieczy/par/gazów 

4 Materiał stały zapalny 

5 Materiał utleniający/ podtrzymujący palenie 

6 Działanie trujące 

7 Materiał radioaktywny 

8 Działanie żrące 

2 Oznacza gaz 

3 Łatwopalność cieczy/par/gazów 

 
Tab. 2. Druga i trzecia cyfra – stopień zagrożenia [6]. 

0 Brak dodatkowego zagrożenia 

1 Wybuchowość 

2 Zdolność wytwarzania gazu 

3 Łatwopalność 

5 Właściwości utleniające 

6 Toksyczność 

7 Działanie radioaktywne 

8 Działanie żrące 

9 Niebezpieczeństwo samoczynnej i gwałtownej 
reakcji 

 
Powtórzenie pierwszej cyfry wskazuje na nasilenie opisanego 

przez nią zagrożenia. Jeżeli zagrożenie właściwe dla danego mate-
riału może być wystarczająco określone jedną cyfrą, to po takiej 
cyfrze podaje się zero. Numer rozpoznawczy zagrożenia poprze-
dzony literą „X” oznacza, że materiał reaguje niebezpiecznie z 
wodą. W odniesieniu do takich materiałów gaszenie wodą może być 
stosowane jedynie za zgodą specjalistów [14].  

1.3. Sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych 

Z uwzględnieniem zasad jednoznacznie określonych w umowie 
ADR, towary niebezpieczne mogą być przewożone[11, 12]:  
a) w sztukach przesyłki – tj. w opakowaniach transportowych, a w 

przypadku niektórych przedmiotów – bez opakowań, 
b) luzem – tj. bez opakowania, bezpośrednio w skrzyni ładunko-

wej pojazdu albo w kontenerze – odnosi się to jedynie do mate-
riałów stałych. 

c) w cysternach 
Pozwolenia i zakazy dotyczące ładowania różnych materiałów 

niebezpiecznych razem zawarte są w umowie ADR. 
Sztuki przesyłki (tj. materiał w bębnach, kanistrach, butlach, 

beczkach, skrzyniach) mogą być załadowane: 
– do pojazdów zamkniętych, kontenerów zamkniętych, 
– do pojazdów krytych opończą, kontenerów krytych opończą, 
– do pojazdów odkrytych lub kontenerów odkrytych. 

Materiały niebezpieczne w sztukach przesyłki powinny być tak 
rozmieszczone i zabezpieczone w pojeździe, aby nie zmieniały 
położenia w trakcie jazdy. Ładunek może być zabezpieczony przed 
przemieszczaniem się przy pomocy pasów, przesuwnych przegród, 
regulowanych podpór, poduszek powietrznych czy materiałów 
przeciwpoślizgowych. Sztuki przesyłki mające różne nalepki ostrze-
gawcze mogą zostać załadowane do tego samego pojazdu lub 
kontenera jedynie wtedy, gdy jest to dozwolone w umowie ADR. 
Podczas załadunku towarów niebezpiecznych należy ściśle prze-
strzegać zakazów ładowania razem, w przeciwnym bowiem wypad-
ku można spowodować powstanie dużego zagrożenia podczas 
przewozu[12]. Pojazd taki nie musi spełniać żadnych szczególnych 
warunków, co do jego konstrukcji i wyposażenia technicznego. 
Wyjątkiem tu są pojazdy przewożące towary wybuchowe klasy 1., 
które wymagają specjalnej konstrukcji i wyposażenia, dostosowane 
odpowiednio do zagrożenia, badane i dopuszczane do przewozu 
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odpowiednim świadectwem Transportowego Dozoru Technicznego 
[14].  

Towary niebezpieczne luzem mogą być przewożone w pojaz-
dach lub kontenerach jedynie wtedy, gdy jest to dozwolone na 
podstawie przepisu szczególnego w umowie ADR, pod warunkiem, 
że wymagania tego przepisu są spełnione oraz zastosowane zosta-
ną środki zapobiegające wydostaniu się towaru z pojazdu lub kon-
tenera. Dozwolony jest dla niektórych, zwykle stwarzających nie-
wielkie zagrożenie towarów stałych lub przedmiotów. Polega na 
załadowaniu towaru „luzem” – bezpośrednio do skrzyni ładunkowej 
lub do kontenera, bez stosowania opakowań, ale z zachowaniem 
szczegółowych warunków dotyczących szczelności skrzyni ładun-
kowej lub kontenera i ich odporności na działanie chemiczne ładun-
ku. Pojazd realizujący taki sposób przewozu nie musi spełniać 
żadnych szczególnych warunków, co do jego konstrukcji i wyposa-
żenia technicznego, jedynie zachowane muszą być wskazówki 
przypisane do poszczególnych, transportowanych ładunków, zwią-
zane z zabezpieczeniem skrzyni ładunkowej lub kontenera [11, 12, 
14]. 

W cysternach mogą być przewożone tylko niektóre, dokładnie 
określone niebezpieczne materiały ciekłe, granulaty, czy niektóre 
materiały sproszkowane, przy czym do przewozu danego materiału 
można stosować tylko cysterny odpowiadające danemu kodowi 
również określonemu w umowie ADR. Cysterna powinna być napeł-
niana tylko takimi materiałami, które są dopuszczone w umowie 
ADR. Cysterna powinna spełniać wszystkie wymagania techniczne i 
powinna być sprawna[12].  

2. SPECYFIKACJA TRANSPORTU MATERIAŁÓW 
NIEBEZPIECZNYCH W KOPALNI WĘGLA 
KAMIENNEGO 

Transport kopalniany jest to zespół czynności związanych z 
przemieszczaniem w odpowiednim czasie na obszarze kopalni dóbr 
materialnych i osób z jednego miejsca w inne, przy wykorzystaniu 
właściwie dobranych środków technicznych i organizacyjnych. 
Głównymi ogniwami transportu kopalnianego są [1]: 
– transport podziemny( który dzieli się na transport oddziałowy, 

główny, szybowy i pomocniczy), 
– transport na powierzchni, 
– transport zewnętrzny (z kopalni do odbiorcy). 

2.1. Rodzaje materiałów niebezpiecznych 

Zespół czynności i zabiegów mających na celu urabianie skał 
za pomocą materiałów wybuchowych w wyrobiskach górniczych 
nazywa się górniczymi robotami strzałowymi. Środki służące do 
wykonywania robót strzałowych nazywa się środkami strzałowymi. 
Należą do nich: materiały wybuchowe, środki inicjujące i zapalające 
oraz sprzęt strzałowy [13].  

Materiały wybuchowe 

Materiały wybuchowe mają duże zastosowanie do robót górni-
czych, stosuje się je na powierzchni, a także pod ziemią. Z materia-
łami wybuchowymi wiąże się pojęcie wybuchu. Wybuch jest, zjawi-
sko gwałtownej zmiany stanu równowagi, któremu towarzyszy 
zniszczenie środowiska, huk i przeważnie błysk. Materiał wybucho-
wy (MW) jest związkiem chemicznym lub ich mieszaniną zdolną pod 
wpływem bodźca zewnętrznego do gwałtownej reakcji chemicznej 
przy której wydziela się duża ilość ciepła i gazów lub par, przy rów-
noczesnym dużym stężeniu energii. Za górnicze materiały wybu-
chowe (GMW) uznaje się tylko te MW, które zostały dopuszczone 
do użytku w górnictwie przez Wyższy Urząd Górniczy. GMW może 
być tylko takie ciało wybuchowe, które gwarantuje bezpieczeństwo 

manipulacji, tzn. ma odpowiednią wrażliwość na bodźce zewnętrz-
ne, dostateczną stałość chemiczną, poręczność i moc. Wrażliwość 
na bodźce zewnętrzne, czyli czułość MW, powinna być odpowied-
nia, tzn. że MW nie może być zbyt czuły, czyli łatwo rozpoczynający 
reakcję pod wpływem bardzo słabych przypadkowych bodźców 
zewnętrznych (tarcie, uderzenie temperatura), lecz dopiero po 
dostatecznie silnym pobudzeniu, uzależnionym od woli ludzkiej. 
Dostateczna stałość chemiczna powinna gwarantować w czasie 
przechowywania MW nie zachodzenie w nim żadnych reakcji che-
micznych. Poręczność jest to łatwość w posługiwaniu się MW w 
czasie wykonywania robót strzałowych. Moc zależy od ilości pracy 
wykonanej przez MW w czasie wybuchu, a ta zależy od temperatury 
i ilości gazów powybuchowych [11, 13]. 

W górnictwie podziemnym ze względu na istniejące zagroże-
nia, zwłaszcza ze strony metanu i pyłu węglowego, materiały wybu-
chowe dzielimy [4]: 
1. skalne 

Nie mają żadnego stopnia bezpieczeństwa wobec metanu i pyłu 
węglowego. Mogą być używane wyłącznie w robotach kamien-
nych i kamienno – węglowych przy zawartości metanu nie prze-
kraczającej 0,5%, a przy strzelaniu z użyciem zapalarki z bloka-
dą metanometryczną do 1,0% metanu. Materiałami tymi można 
ładować tylko otwory strzałowe wywiercone w skałach płonnych 
lub w złożu niepalnym. Materiały skalne mają kolor opakowania 
czerwony. Materiały wybuchowe można podzielić na: 
– amonity (rys.1)   

materiały wybuchowe amonowosaletrzane, skalne, wodo-
odporne, ekologiczne. Amonit nie może być używany w wa-
runkach zagrożenia wybuchem  pyłu węglowego lub meta-
nu. Może być stosowany w otworach suchych i zawodnio-
nych oraz w  wilgotnej atmosferze w zakresie temperatur od 
0 do 50 stopni [4] 
 

 
Rys.1. Amonit [15]. 
 

– dynamity (rys.2)  
materiały wybuchowy skalny, wodoodporny, ciśnieniowy, 
ekologiczny. Dynamit Ergodyn 35E jest materiałem wybu-
chowym przeznaczonym do stosowania w górnictwie pod-
ziemnym i odkrywkowym, jako materiał wybuchowy skalny. 
Nie może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego i/lub metanu. Ergodyn 35E może być sto-
sowany w otworach suchych i zawodnionych oraz w wilgot-
nej atmosferze w zakresie temperatur od -17 do 50 stopni 
[4]. 
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Rys.2. Dynamit- Ergodyn 35E [15]. 
 

– emulsyjne (rys. 3)  
materiał wybuchowy wodoodporny. Emulinit 8M jest mate-
riałem wybuchowym przeznaczonym do stosowania w gór-
nictwie podziemnym i odkrywkowym, nie może być używany 
w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego lub 
metanu. Może być stosowany w otworach suchych i zawod-
nionych oraz w wilgotnej atmosferze w zakresie temperatur 
od -10 do 50 stopni [4]. 
 

 
Rys.3 Emulinit [15]. 
 

– saletrole (rys.4)  
 nie może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego lub metanu. Może  być użyty w zakresie 
temperatur od -20 do 50 stopni. Saletrol może być ładowany 
do otworów suchych o średnicy co najmniej 40mm. Wystę-
puje wyłącznie jako materiał wybuchowy luzem [4]. 
 

 
Rys. 4 Saletrol 8 [15]. 
 
2. metanowe 

Są to materiały wybuchowe o wymaganym stopniu bezpieczeń-
stwa wobec metanu i pyłu węglowego. Zawdzięczają to około 
25% domieszce środków chłodzących. Mają opakowania koloru 
od białego do kremowego. W grupie materiałów wybuchowych 
metanowych wyodrębnia się dwie grupy, MW nitroestrowe, MW 

saletrzane. Materiały wybuchowe metanowe nitroestrowe są 
produkowane pod nazwą Barbaryt (rys.5). Są odporne na wil-
goć. Mają wymagany stopień bezpieczeństwa wobec metanu i 
pyłu węglowego. Materiały te są słabsze od materiałów wybu-
chowych skalnych. W węglu barbaryty mogą być stosowane tyl-
ko w przodkach mokrych (czyli takich w których pył węglowy jest 
zabezpieczony przed wybuchem wodą pochodzenia naturalne-
go lub przez zmywanie przodku oraz strefy 10-metrowej od 
przodku wodą). Materiały wybuchowe metanowe saletrzane są 
to metanity. Mają wymagany stopień bezpieczeństwa wobec 
metanu i pyły węglowego [4, 11]. 
 

 
Rys. 5. Barbaryt E6H [15]. 
 
3. węglowe  

Materiały te mają wymagany stopień bezpieczeństwa wobec py-
łu węglowego. W swym składzie zawierają ok.10% soli kuchen-
nej. Mogą być stosowane do odpalania ładunków o otworach 
odwierconych w węglu w pokładach niemetanowych. Kolor ich 
opakowania jest niebieski. Są to materiały wybuchowe saletrza-
ne o nazwie karbonit (rys. 6) [4]. 
 

 
Rys. 6. Karbonit 2H [15]. 

 
4. metanowe specjalne 

Są to materiały wybuchowe saletrzane o znacznie wyższym 
stopniu bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego i metanu. Sto-
sowane mogą być we wszystkich przodkach kamiennych i wę-
glowych, w polach niemetanowych i metanowych przy zawarto-
ści metanu do 1,5%. Materiały metanowe specjalne opakowane 
są w papier koloru kremowego do białego z dwoma czarnymi 
paskami (rys. 7). 
Do grupy tej należą metanity specjalne  2H, 3H. W metanitach 
specjalnych zamiast klasycznych środków schładzających za-
stosowano mieszaninę salmiaku i saletry sodowej. Z mieszaniny 
tej w chwili wybuchu powstają cząsteczki soli kuchennej, które 
dzięki maksymalnemu rozdrobnieniu znacznie silniej obniżają 
temperaturę gazów wybuchowych niż środki tradycyjne. Dzięki 
temu metanity specjalne mają najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa wobec metanu i pyłu węglowego i mogą być stosowane w 
najbardziej niebezpiecznych robotach strzałowych. Jest to jed-
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nak najsłabszy MW. Metanit specjalny E7H może być stosowa-
ny w otworach suchych i zawodnionych oraz w wilgotnej atmos-
ferze w zakresie temperatur od -20 do 50 stopni [4,11]. 

 
Rys. 7. Metanit specjalny E7H [15]. 

Środki inicjujące i zapalające 

Elementem służącym do wywołania wybuchu są środki strza-
łowe zwane środkami inicjującymi. Środki inicjujące wymagają z 
kolei elementu, który powoduje ich zadziałanie. Jest nim zazwyczaj 
płomień lub iskra. Środki, które je wytwarzają, nazywa się środkami 
zapalającymi. Powszechnie stosowanym w górnictwie środkiem 
inicjującym jest spłonka górnicza, a w połączeniu z zapalnikiem 
elektrycznym — zapalnik elektryczny ostry. Do środków zapalają-
cych należą zaś lonty prochowe i zapalniki elektryczne. W niektó-
rych przypadkach dla wywołania wybuchu materiału wybuchowego 
używa się jeszcze jednego środka inicjującego, którym jest lont 
detonujący. Wywołanie detonacji tego lontu następuje również przy 
użyciu środka inicjującego (spłonki) i środka zapalającego (lontu 
prochowego lub zapalnika elektrycznego). 
1. Spłonki  

Spłonka jest to metalowa rurka z dnem (tzw. łuska) z zapraso-
wanym ładunkiem MW inicjującego łatwo pobudzanego płomie-
niem do detonacji, które fala detonacyjna wywołuje detonację 
ładunku pośredniego i wtórnego również zaprasowanego w dal-
szej części spłonki [13]. 

2. Lonty detonujące 
Lonty detonujące (rys.8) służą do wywołania detonacji materiału 
wybuchowego. Mają one rdzeń utworzony z materiału wybu-
chowego kruszącego, jak trotyl, pentryt. Rdzeń ten osłonięty jest 
splotami nicianymi, pokrytymi tworzywem sztucznym. Lonty de-
tonujące wymagają pobudzenia detonacją spłonki lub zapalnika 
elektrycznego ostrego. Używane są do wywołania detonacji du-
żych ładunków, zwłaszcza przy strzelaniu masowym (komoro-
wym lub długimi otworami strzałowymi) [11, 13]. 

 

 
Rys. 8. Lont detonujący metanowy [15]. 

 
3. Zapalnik elektryczny 

Zapalnik elektryczny (rys. 9) jest urządzeniem, w którym energia 
elektryczna zostaje zamieniona na ciepło potrzebne do zapłonu 
niewielkiej ilości masy zapalczej. Daje ona płomień, powodujący 

detonację MW inicjującego spłonki. Zapalniki to przedmioty wy-
pełnione niewielką ilością bardzo wrażliwego na bodźce mate-
riału wybuchowego. Zapalnik stanowi tulejka metalowa średnicy 
ok. 8 mm i długości kilku centymetrów. Tulejka z jednej strony 
posiada denko metalowe a z drugiej jest zakończona korecz-
kiem z którego wystają dwa przewody [11, 12]. 
W zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec metanu i pyłu 

węglowego wydziela się następujące grupy ZE, oznaczone symbo-
lami[13]: 
– M metanowe, spełniające określone wymagania bezpieczeń-

stwa wobec metanu  
i pyłu węglowego, 
– W węglowe, spełniające określone wymagania bezpieczeństwa 

wobec pyłu węglowego, 
– S skalne, dla których nie normuje się bezpieczeństwa wobec 

metanu i pyłu węglowego. 
Bodźcem, który może spowodować wybuch zapalnika może 

być [11]: 
– dotknięcie łuską zapalnika lub niezaizolowanym przewodem 

zapalnikowym do urządzeń elektrycznych lub elementów meta-
lowych (np. obudowy), 

– uderzenie zapalnika lub zapalnikiem, 
– zgniecenie zapalnika, 
– próby przecięcia zapalnika, 
– próby demontażu zapalnika, 
– wyszarpnięcie przewodów zapalnikowych, 
– pocieranie zapalnika, 
– dotknięcie do części ubrania, które może gromadzić ładunki 

elektryczne, 
– płomień lub źródło podwyższonej temperatury. 

Do odpalania ZE konieczne jest pewne minimalne natężenie 
prądu, poniżej którego ZE nie mogą być odpalone. Natężenie prą-
du, przy którym ZE nie mogą być odpalone, nazywamy natężeniem 
bezpiecznym. W przypadku występowania prądów błądzących 
należy stosować zapalniki specjalne. 

 

 
Rys. 9. Górnicze zapalniki elektryczne [15]. 

Sprzęt strzałowy  

Wszystkie przedmioty, urządzenia, przyrządy, aparaty itp., któ-
rych użycie jest niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wyko-
nania robót, transportu i przechowywania środków strzałowych 
nazywa się sprzętem strzałowym. Sprzęt strzałowy może być uży-
wany wyłącznie do prac związanych z wykonywaniem robót strza-
łowych. 
– sprzęt służący do przenoszenia środków strzałowych 
– przewody strzałowe  

przy odpalaniu elektrycznym ładunków materiału wybuchowego 
zapalniki elektryczne łączone są ze źródłem prądu przewodami 
strzałowymi. Przewody strzałowe mogą być dla danego miejsca 
strzelania zainstalowane na stałe przez zawieszenie na izolato-
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rach przymocowanych do obudowy wyrobiska lub też przeno-
śne, tzn. rozwijane przy każdym strzelaniu 

– zapalarki elektryczne  
źródłem prądu powodującym odpalenie ładunków MW uzbrojo-
nych zapalnikami elektrycznymi są zapalarki elektryczne. W 
polskim górnictwie stosowane są zapalarki serii TZ, ZK, TZK i 
KZS. Zapalarki te mają różne oznaczenia liczbowe, które mówią 
o ich mocy. Zapalarki serii KZS różnią się od pozostałych tym, 
że posiadają wbudowany omomierz. 

– Omomierze  
służą do kontroli oporu obwodu strzałowego. Stosowanie tych 
przyrządów daje pewność, że połączenia elektryczne w obwo-
dzie strzałowym są prawidłowe. W polskim górnictwie stosowa-
ny jest omomierz OSH-1. Wolno mierzyć nim w przodku nawet 
pojedyncze zapalniki [11, 13]. 

2.2. Przechowywanie materiałów wybuchowych 

W zakładach górniczych środki strzałowe przechowuje się w 
odpowiednio przystosowanych i zlokalizowanych składach materia-
łów wybuchowych, zapewniających bezpieczeństwo ludzi i ochronę 
mienia przed skutkami wybuchu środków strzałowych, a w szcze-
gólności: 
– bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy wszelkich 

czynnościach wykonywanych w składach materiałów wybucho-
wych oraz bezpieczeństwo ludzi zamieszkałych lub przebywają-
cych w pobliżu składów materiałów wybuchowych; 

– ochronę obiektów i urządzeń zakładu górniczego oraz obiektów 
i urządzeń położonych w jego sąsiedztwie;  

– zabezpieczenie przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Ponadto składy te powinny znajdować się w takiej odległości 

od siebie, aby ewentualny wybuch środków strzałowych w jednym 
składzie nie mógł spowodować wybuchu  
w innym składzie[9, 11]. 

Składy materiałów wybuchowych dzielą się na dwie grupy: 
1. Ze względu na okres użytkowania: 

– stałe – nieograniczony okres użytkowania 
– tymczasowe – użytkowanie nie przekracza 5 lat 
– podręczne – służą do przechowywania ŚS w okresie do 24 

godzin i wydawania środków strzałowych w pobliżu miejsca 
wykonywania robót strzałowych 

2. Ze względu na lokalizację  
– ruchome - urządzone na pojeździe przystosowanym do 

przewożenia, 
– przechowywania i wydawania środków strzałowych oraz 

sprzętu strzałowego,  
– podziemne - stanowiące zespół podziemnych komór skła-

dowych i innych wyrobisk połączonych z podziemnymi wy-
robiskami górniczymi, oddzielonych od nich drzwiami lub 
kratami, 

– naziemne - stanowiące zespół komór składowych i po-
mieszczeń składowych usytuowanych na powierzchni w ob-
rębie ogrodzonego terenu, 

– wgłębne - stanowiące zespół podziemnych komór składo-
wych i innych wyrobisk odpowiednio ogrodzonych, niepołą-
czonych z podziemnymi wyrobiskami górniczymi [9]. 

Składy naziemne powinny być lokalizowane w miejscach su-
chych i nie narażonych na zalanie wodą, a podziemne oprócz tego 
usytuowane w odległości co najmniej 100 m od szybów, 20 m od 
komór pomp, rozdzielni, obiektów oraz od wyrobisk służących do 
ruchu załogi lub transportu, a najlepiej w odgałęzieniach chodników 
przewozowych. W górnictwie korzysta się przeważnie ze składów 
naziemnych. Lokalizuje się poza terenami zabudowanymi, w zależ-
ności od pojemności dzieli się je na osiem klas. Skład naziemny 

musi być otoczony obwałowaniem z ziemi, gliny lub piasku na wy-
sokość nie mniejszą niż 2,5 m. Ogrodzenie wykonuje się z drutu 
kolczastego, a wokół składy wyznaczona jest strefa ochronna za 
pomocą tablic ostrzegawczych. W odkrywkowym zakładzie górni-
czym środki strzałowe potrzebne do jednorazowego odstrzału mogą 
być przechowywane w innym odpowiednim miejscu, poza składem 
materiałów wybuchowych, przez okres nie przekraczający 24 go-
dzin. Miejsce takie powinno być ogrodzone w odległości co najmniej 
10 m od złożonych środków strzałowym, chronione posterunkiem, 
oznaczone tablicami ostrzegawczymi, oświetlone w porze nocnej 
oraz usytuowane co najmniej 100 m od obiektów przemysłowych. 
Przechowywanie środków strzałowych  w pobliżu miejsca wykony-
wania robót strzałowych jest dozwolone w zamkniętych skrzyniach 
strzałowych (lub w podręcznych lub ruchomych składach materiałów 
wybuchowych). Skrzynie strzałowe wykonanie są z drewna, posia-
dają odkładane wieko i są zamykane na kłódkę. W środku  skrzyni 
są przegrody osobno na środki strzałowe, na zapalniki elektryczne 
luzem, na zapalarkę, przewody strzałowe i dziennik strzałowy. 
Skrzynie powinny być mocne i szczelne, ustawione w suchym miej-
scu, nie narażone na wstrząsy i uderzenia [4, 5, 9, 11]. 

Dopuszczalne jest przechowywanie środków strzałowych w 
następujących temperaturach: 
– od + 10 stopni do 30 stopni – materiały wybuchowe nitroglicery-

nowe 
– od – 10 stopni do 30 stopni – materiały wybuchowe trudno 

zamarzalne  
– od 0 stopni do +30 stopni – materiały wybuchowe amonowosa-

letrzane 
Ogólna ilość materiałów wybuchowych składowanych w jednej 

komorze składu materiałów wybuchowych nie powinna przekraczać 
5000 kg. Niedozwolone jest przechowywanie materiałów wybucho-
wych w jednej komorze składowej lub w jednej szafce razem  
z środkami inicjującymi i zapalającymi [9]. 

2.3. Przenoszenie środków strzałowych 

Środki strzałowe powinny być przenoszone drogami pozbawio-
nymi przeszkód, na których mamy do czynienia z ruchem kołowym. 
Środki strzałowe może przenosić tylko górnik strzałowy lub inne 
osoby wyznaczone przez dozór górniczy, zaś środki inicjujące mogą 
być transportowane tylko przez górników strzałowych, którzy je 
uprzednio pobrali ze składu. Muszą być oddzielnie transportowane 
od materiałów wybuchowych  w odległości co najmniej 25m. Pod-
czas dostawy należy chronić środki strzałowe przed zetknięciem z 
płomieniem, iskrami, urządzeniami, przewodami elektrycznymi, 
uderzeniami, tarciem, wilgocią oraz temperaturą przekraczającą 50 
stopni. Do przenoszenia środków strzelniczych ze składu materia-
łów wybuchowych do skrzyni strzelniczej, a następnie do miejsca 
strzelania należy używać specjalnych naczyń.  

Materiały wybuchowe muszą być umieszczane w puszkach 
strzałowych (rys.10), oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 
Puszki strzałowe są to prostopadłościenne pojemniki wykonane z 
blachy polakierowanej o grubości 1mm z wiekiem zamykanym na 
kłódkę, posiadają taśmy nośne, dzięki którym możliwe jest przeno-
szenie ich na ramieniu [4]. Wyróżnia się trzy rodzaje puszek w 
zależności od pojemności: 
– duże – o pojemności od 15 do 20 kg MW 
– średnie – o pojemności od 10 do 12,5 kg MW 
– małe – o pojemności od 5 do 7,5 kg MW 

Zapalniki elektryczne ostre przenosi się do przodka w ładowni-
cach. Są to bakelitowe rury zamknięte z jednej strony dnem, a z 
drugiej zdejmowaną pokrywą na zawiasie. Zamyka się je na kłódkę, 
posiadają również taśmę nośną. Wnętrze ładownicy wypełnione jest 
wkładką tekturową, która zabezpiecza przed tworzeniem się ładun-
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ków elektrycznych w czasie transportu, w wyniku tarcia izolacji 
przewodów zapalnikowych o powierzchnię bakelitową. Wysokość 
ładownicy wynosi 525 mm [4]. 

 

 
Rys.10. Puszki strzałowe [11]. 

 
Ponadto do przenoszenia MW do 5 kg w miejscu wykonywania 

roboty strzałowej wykorzystuje się torby strzałowe, wykonane z 
tkaniny lnianej i wyposażone taśmę nośną.  Można w nich przenosić 
także do 50 sztuk zapalników elektrycznych lub 50 mb lontu detonu-
jącego w miejsca wykonywania robót strzałowych [4]. 

Podczas przenoszenia środków strzałowych należy zachować 
następujące warunki: 
– Jedna osoba nie może przenosić środków strzałowych w 
– opakowaniu powyżej 30 kg. 
– Skrzynki lub worki z uszkodzonym opakowaniem należy 
– przenosić przy zachowaniu szczególnych warunków ostrożności 
– Przy przenoszeniu zespołowym  pracownicy przenoszący 
– MW powinni zachować od siebie odległość 10 m. 
– Środki strzałowe do 30 kg powinny być przenoszone 
przynajmniej przez dwie osoby, z których jedna przenosi MW, a 
druga środki inicjujące lub zapalające, przy odległości między prze-
noszącymi nie mniejszej niż 5 m [5]. 

2.4. Przewożenie środków strzałowych 

W zakładzie górniczym środki strzałowe przewozi się pojazda-
mi samochodowymi lub specjalnymi wozami (pojazdami kopalnia-
nymi) –szynowymi lub oponowymi, a także ruchomymi składami 
materiałów wybuchowych dopuszczonymi do stosowania w zakła-
dach górniczych. Wozy kopalniane, którymi przewozi się środki 
strzałowe, zaopatruje się w napis „Uwaga – materiały wybuchowe” 
[9].  Przewóz materiałów wybuchowych powinien być nadzorowany 
przez konwojenta wyznaczonego przez odbiorcę.  Na każdy pojazd 
powinien być wyznaczony co najmniej jeden konwojent. Jest nim 
najczęściej strzałowy lub wydawca materiałów wybuchowych, po-
siadający odpowiednie uprawnienia. Odpowiedzialny jest za prawi-
dłowy i bezpieczny załadunek, przewóz i wyładunek materiałów.  
Załadowywać, przewozić i wyładowywać wolno tylko w oryginalnych 
opakowaniach fabrycznych. Poszczególne opakowania powinny być 
układane w pojeździe równomiernie w taki sposób, aby przy wyła-
dunku można było je wyjmować kolejno bez poruszania sąsiednich 
opakowań. Nie wolno przewozić w tym samym pojeździe materiałów 
wybuchowych wraz z innymi ładunkami ( lub różnych materiałów 
wybuchowych) oraz materiałów wybuchowych i osób, oprócz kon-
wojenta i wartownika straży przemysłowej. Ostre zapalniki elek-
tryczne można przewozić z lontem detonującym i spłonkami. Osoby 
uczestniczące w przewozie środków strzelniczych powinny znać 
dokładnie przepisy ruchu drogowego oraz przepisy dotyczące bez-
pieczeństwa przy przewozie materiałów wybuchowych.  Najwyższa 
dopuszczalna szybkość pojazdów samochodowych przewożących 
Materiału wybuchowe, nie może przekraczać 50 km/h, a na obsza-
rach zabudowanych 30 km/h. W razie konieczności dokonania 
przerwy w jeździe samochodu bez wyładowywania z niego materia-

łów wybuchowych, należy miejsce postoju obrać w odległości co 
najmniej 300 m od obszarów zabudowanych, a 200 m od odosob-
nionych budynków [5]. 

Przewożenie środków strzałowych pociągami w podziemnych 
wyrobiskach górniczych odbywa się z zachowaniem następujących 
wymagań: 
– wozy ze środkami strzałowymi umieszcza się co najmniej za 

dwoma pierwszymi pustymi wozami, licząc od lokomotywy, przy 
czym jeden z tych wozów powinien być wozem osobowym do 
konwojowania transportu 

– wozy ze środkami strzałowymi umieszcza się w taki sposób, 
aby nie mogły na nie spadać iskry ze zbieraka prądu lokomoty-
wy przewodowej 

– materiałów wybuchowych i środków inicjujących nie przewozi 
się w tym samym pociągu 

– prędkość jazdy pociągu nie może przekraczać prędkości usta-
lonej dla jazdy ludzi 

– w pociągu mogą znajdować się tylko maszynista, konwojent 
pociągu, wydawca materiałów wybuchowych lub osoba nadzo-
rująca transport 

– puszki strzałowe z materiałami wybuchowymi oraz ładownice z 
zapalnikami elektrycznymi mogą być przewożone w pociągu 
przewożącym załogę tylko wtedy, jeżeli wóz, w którym znajdują 
się środki strzałowe, jest konwojowany i oddzielony od wozów 
zajętych przez załogę co najmniej dwoma pustymi wozami 

– osoby przenoszące środki strzałowe korzystające z pociągu 
powinny wsiadać do wyznaczonych dla nich wozów na końcu 
pociągu, wozy te oddziela się od reszty pociągu co najmniej 
dwoma pustymi wozami 

– w pociągu przewożącym wyłącznie górników strzałowych ze 
środkami strzałowymi, ładownice z zapalnikami elektrycznymi 
umieszcza się w osobnym wozie [9,11] 

3. ANALIZA RYZYKA TRANSPORTU PODZIEMNEGO 
ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH 

Ryzyko jest jednym z najbardziej popularnych pojęć pojawiają-
cych się w codziennych działaniach każdego człowieka. A zatem 
podjęcie jakiejkolwiek decyzji wiąże się z akceptacją określonego 
ryzyka. Ryzyko jest więc w najprostszych słowach mówiąc możliwo-
ścią, prawdopodobieństwem, tego że coś się nie uda, zjawiskiem 
powszechnym. Zaś analiza ryzyka to proces polegający na identyfi-
kacji i określeniu poziomu ryzyka a następnie określeniu obszarów, 
w których należy podjąć działania zmniejszające ryzyko. Analizę 
ryzyka można przeprowadzić na poziomie analizy ryzyka zawodo-
wego na stanowiskach pracy, a także analizy ryzyka eksploatacji 
danego systemu. W celu wykonania analizy ryzyka d;a transportu 
podzimnego środków strzałowych wykorzystano dwie metody meto-
dę HAZOP i metodę PHA. Pierwsza z nich jest metodą pozwalającą 
usystematyzować i określić sytuacje awaryjne urządzeń i maszyn w 
czasie normalnego ich użytkowania. Przeprowadza ona bardzo 
szczegółowo analizę każdego odchylenia. Opiera się na analizie 
zagrożeń w zespole ludzi, którzy dochodzą do wspólnego zdania, 
zaś metoda PHA jest metodą bardziej ogólną ponieważ bazuje na 
wcześniej określonych już zdefiniowanych stopniach sytuacji awa-
ryjnych. Polega ona na dwóch podstawowych definicjach częstości i 
dotkliwości zdarzenia. [10,11] 

Początkowo wykorzystano metodę HAZOP. W tym celu 
określono podsystemy dla których wykonano analizę ryzyka. Jako 
podsystemy wskazano:  
– środek transportu 
– człowiek 
– otoczenie 
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Dla tak określonych podsystemów wyznaczono odchylenia. 
Środek transportu: 

1. Uszkodzenie toru kopalnianego kolejki kopalnianej (wykolejenie 
się kolejki spągowej) 

2. Uszkodzenie toru kolejki podwieszanej  
3. Zerwanie się naczynia transportowego 

Człowiek: 
1. Wywrócenie się osoby transportującej środek strzałowy 
2. Zagubienie naczynia/torby transportowej 

Otoczenie: 
1. Słaba widoczność 
2. Wysoka temperatura 
3. Zbytnia wilgotność, woda 
4. Wąskie przejście 

Na podstawie tych danych stworzono formularz, w którym ko-
lejno określono przyczyny powstawania wymienionych odchyleń, ich 
skutki i działania zapobiegające, wzór karty pracy przedstawia 
tabela 3. 

Dla każdego odchylenia i przyczyny określono prawdopodo-
bieństwo wystąpienia [H], a także stopień szkód (ciężkość) [S] za 
pomocą metody PHA. Wyniki przedstawiono w tabeli 4, kolorem 
zielonym oznaczono ryzyka akceptowalne, niebieskim tolerowane, a 
czerwonym niedopuszczalne. 

 

Tab.3.  Metoda HAZOP dla transportu podziemnego  
środków strzałowych 

Karta pracy HAZOP Urządzenie : przenośnik taśmowy (Pioma 
1200) 

Podsys-
tem 

Odchylenie Przyczyny Skutki Działania 
zapobiegające 

S H R 

Środek 
transportu 

Uszkodzenie 
toru kopalnia-
nego kolejki 
podwieszanej 
(wykolejenie 
się kolejki 
spągowej) 

Uszkodzenie 
złączek 
szynowych 

Wypadnięcie 
wagonika z 

toru 

Naprawa 
złączek, a 
także regular-
na kontrola 
stanu tech-
nicznego 

3 3 9 

 Nieprawidło-
we ułożenie 
prowadnic – 
zwrotnica na 
rozjazdach  

Skorygować 
nastawienie 
prowadnic 

2 3 6 

 Zbyt mała 
podsypka 

Nasilone 
drgania 
podczas 
transportu 

Dobranie 
odpowiedniej 
ilości tłucznia, 
oraz wcze-
śniejsze 
przygotowanie 
podtorza 

2 2 4 

 

Tab. 4. Metoda PHA dla transportu podziemnego  
środków strzałowych 

Stopień 
skutku 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

1 2 3 4 5 6 

1        

2  4     

3  5 10    

4       

5       

6       

PODSUMOWANIE 

Przewóz materiałów niebezpiecznych jest procesem wymaga-
jącym specjalistycznej wiedzy. Odpowiednia organizacja transportu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie bezpie-
czeństwa, zapewnia zminimalizowanie zagrożeń wynikających z 

przewozu materiałów niebezpiecznych, a także jego efektywność. Z 
przeprowadzonej analizy transportu podziemnego środków strzało-
wych metodą HAZOP i PHA wynika, że elementem wpływającym 
najbardziej na zagrożenie transportu środków strzałowych jest 
otoczenie. Wskazuje to na to, iż na dole kopalni panują trudne 
warunki pracy (w porównaniu do innych miejsc pracy i zakładów). 
Najmniej awaryjnym elementem w systemie transportowym jest 
człowiek, co wynika z odpowiedniej organizacji pracy, szkoleń i 
nadzoru wykwalifikowanych osób. Z analizy PHA wynika, że najczę-
ściej występujący stopień skutku czyli dotkliwości dla podziemnego 
transportu środków strzałowych, osiąga poziom 3 ( 10 zagrożeń )  
charakteryzujący się ciężkimi obrażeniami, znacznymi szkodami, a 
prawdopodobieństwo osiąga również poziom 3 (10 zagrożeń) czyli 
są to doraźne wydarzenia, zdarzające się raz w roku. 
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Transportation of hazardous materials in the mining industry 

In the days when transportation is so fast-growing link, and has 

one of the most important function in human life, it is extremely 

important that it is first and foremost safe for humans and the envi-

ronment. Especially, in the case of transport of dangerous goods, 

covered by strict guidelines in mining facility. 

The article discusses briefly examines the theoretical aspects 

concerning the transportation of hazardous materials, methods and 

rules related to them and presents the classification of the materials. 

It also describes the types of hazardous materials and methods, for 

their use and proper transport by conducting a risk analysis for the 

underground transport of explosives. 
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