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NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GÓRNICZYCH
Streszczenie
Współwystępowanie naturalnych zagrożeń górniczych w podziemnych kopalniach jest przyczyną
powstawania katastrof oraz narażenia ludzi na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Część z tych zdarzeń jest
związana z więcej niż jednym zagrożeniem, które przyczyniały się do ich zaistnienia i wpłynęły na formę
ich przebiegów. Można wykazać, że jednocześnie i w jednym miejscu występujące zagrożenia mogą
wpływać na inicjację, intensywność oraz przejawy swojego występowania. Systematyka oddziaływań
między zagrożeniami obejmuje ich formy bezpośrednie i pośrednie, wśród których można wyróżnić
(rys. 3):
powodowanie ujawniania się innego zagrożenia, dotychczas nieistniejącego lub istniejącego
w formie utajonej,
powodowanie zmian intensywności występowania innego zagrożenia,
inicjowanie katastroficznych form wystąpienia innego zagrożenia,
ograniczanie efektywności stosowania prewencji innego zagrożenia.
Zagrożenia znajdujące się w stanie wzajemnych interakcji nazywane są zagrożeniami skojarzonymi.
Nie jest to nowy rodzaj zagrożenia, są to nietypowe formy i stany występowania istniejących zagrożeń
naturalnych. Nie zawsze są one wystarczająco dokładnie i wiarygodnie opisywane przez klasyczne
metody oceny i prognozy.
Do oceny stanu zagrożeń skojarzonych niezbędne jest:
dokonanie oceny stanu poszczególnych zagrożeń współwystępujących,
normalizacja ocen stanów poszczególnych zagrożeń [zależność (8)] do jednorodnego zbioru
umownych wartości punktowych [(zależności (5) i (7)] tworzących tzw. przestrzeń zagrożeń
(rys. 4),
zidentyfikowanie rodzaju oddziaływań między zagrożeniami,
ustalenie charakterystyki tych oddziaływań,
modyfikacja wartości ocen stanów poszczególnych zagrożeń stosownie do charakterystyki
oddziaływań między nimi,
sumowanie zmodyfikowanych stanów zagrożeń [zależność (6)] oraz identyfikacja wyniku ze
stanami kryterialnymi (rys. 5).
W warunkach współwystępowania wielu zagrożeń naturalnych często skutki profilaktyki stosowanej
dla jednego z nich obejmują zagrożenia pozostałe [zależności (9), (10) i (11)]. Skutki te niekoniecznie
muszą korzystnie wpływać na te zagrożenia (rys. 6 i 7). Może się zdarzyć, że powodują pojawienie się
zagrożenia innego, zwiększają intensywność występowania innych zagrożeń lub/i ograniczają możliwości
skutecznego stosowania innych metod profilaktycznych.
Szczególnym przypadkiem stosowania profilaktyki w warunkach zagrożeń skojarzonych jest
występowanie tzw. zagrożenia dominującego. Może ono w decydującym stopniu wpływać na ogólny stan
bezpieczeństwa pracy. W takich warunkach dobór metod profilaktyki musi obejmować:
identyfikację zagrożenia dominującego (rys. 8 i 9),
ustalenie charakterystyk oddziaływania skutków zastosowania profilaktyki na każde z zagrożeń
(rys. 7), w tym ocenę kolizyjności profilaktyki [zależność (12)],
ocenę globalnych skutków zastosowania wybranych metod profilaktyki, uwzględniającą także
odpowiednią kolejność ich wykonania.
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Do oceny stanu zagrożeń skojarzonych oraz optymalizacji profilaktyki zasadnicze znaczenie ma
poprawność charakterystyk oddziaływań między zagrożeniami i skutków stosowania profilaktyki. Poza
nielicznymi wyjątkami ustalanie takich charakterystyk jest możliwe jedynie na drodze ustaleń
eksperckich.

Co-occurrence and mutual impact of natural mining hazards
The natural mining hazards occurring simultaneously in underground mines involve generation of the
disasters and situations posing threat to human health. Some of these events involve more than one hazard
leading to their occurrence and influencing forms of their processes. It can be found that the hazards
occurring at the some time and place may influence their mutual initiation, intensity and the occurrence
forms. Systematic of the interaction between the hazards take into account their direct and indirect forms
of which the following can be distinguished (Fig. 3):
- causing the occurrence of another hazard not existing in the past, or existing in the latent form;
- causing changes in the rate of another hazard occurrence;
- initiating catastrophic forms of the occurrence of another hazard;
- reducing the effectiveness of using the measures to prevent another hazard form occurring.
The interaction – related hazards are called the associated hazards. These are not a new type of hazard but
rather non-typical occurrence forms and states of the existing natural hazards. They may often be not
quite precisely and reliably defined by the classical prognostic and assessment methods. To obtain an
estimate of the state of the associated hazards, the following steps should be taken:
- assessing the state of each concurrent hazard;
- standardization of the hazard state estimates [relation (8)] in order to obtain a uniform data set of
conventional point values [relations (5) and (7)] forming the so-called hazard space (Fig. 4);
- identification of the kinds of interaction between the hazards;
- establishing the hazards interaction characteristics;
- modification of the hazard state evaluations according to the hazards interaction characteristics;
- summation of the modified hazard states [relation (6)] and comparison of the results with the
criterion – defined states (Fig. 5).
In conditions of coexistence of many natural hazards, frequently, the effects of preventive measures
applied to one of them may exert an influence on the remaining [relations (9), (10) and (11)]. These
effects may, not necessarily, prove useful as regards the remaining hazards (Fig. 6 and 7). They are likely
to induce another hazard and may increase the occurrence rate of the remaining hazards and/or may
reduce the effectiveness of other preventive measures.
A particular result of using the preventive measures in conditions of the associated hazards can be the
occurrence of the so-called dominant hazard. It may highly influence the general state of work safety.
In such cases, on choosing the appropriate preventive measures, we should take into account the
following factors:
- identification of the dominant hazard (Fig. 8 and 9);
- establishing the interaction characteristics of the effects of preventive measures on each hazard
(Fig. 7), including an estimate of the conflicting effects resulting from using yhe preventive
measures [relation (12)];
- assessment of the global effects of using the selected preventive measures, including the
sequence of their application as well.
For the assessment of the associated hazards state and the preventive measures optimisation, it is of it
is of the highest importance to obtain the accurate characteristics of the interaction between the hazards
and the preventive measures effects. Excepting not numerous cases, it would be possible to establish such
characteristics only by means of the expert appraisement.
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1. WPROWADZENIE
Występowanie naturalnych zagrożeń w kopalniach jest zjawiskiem
powszechnym. Specyficzne warunki kopalniane wynikające z:
dominującego geomechanicznego wpływu górotworu na otoczenie,
ograniczonej przestrzeni wyrobisk górniczych,
wymuszonej ich wentylacji,
natężenia technicznej infrastruktury wyposażenia wyrobisk
powodują powstawanie zjawisk charakterystycznych tylko dla kopalń podziemnych,
które są jakościowo i ilościowo odmienne od innych środowisk pracy. Ta specyfika
skutkuje występowaniem nieprzewidywalnych katastrof górniczych, których
największe nasilenie przypadło na gwałtowny rozwój techniki robót górniczych bez
odpowiadającego mu rozwoju wiedzy o zagrożeniach. Stan taki trwał w krajach
uprzemysłowionych do lat trzydziestych XX wieku, kiedy to zaczęto dostrzegać
bezpośredni związek między stanem wiedzy i wynikającym z niego przestrzeganiem
podstawowych zasad bezpieczeństwa a zagrożeniami. Rozpoczęto wtedy w wielu
krajach intensywne badania, tworzono instytucje nadzoru górniczego oraz system
prawny. Działania te doprowadziły do opracowania teoretycznych podstaw (modeli)
występowania zagrożeń w kopalniach, zasad oceny i prognozy ich stanów oraz
sposobów ich prewencji. Ich wynikiem było radykalne ograniczenie, w krajach
korzystających z tych osiągnięć, liczby katastrof górniczych, szczególnie tych
najbardziej tragicznych. Nie oznacza to, że problem został rozwiązany i nie istnieje.
Wraz ze zmianą standardów ochrony życia ludzi i środowiska zmienia się także
społeczna akceptowalność ryzyka występowania niebezpiecznych zdarzeń w pracy.
Jednocześnie w wielu przypadkach wyczerpane zostały proste możliwości poprawy
bezpieczeństwa pracy. Ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad i reguł oraz
poprawne stosowanie środków profilaktycznych czasem nie przynosi oczekiwanych
efektów w postaci ograniczenia stanów zagrożeń czy zmniejszenia liczby wypadków.
Skłania to do podejmowania niestandardowych działań techniczno-organizacyjnych
oraz badania bardziej „subtelnych” zależności i zjawisk. Do tej kategorii zaliczyć
należy wzajemne oddziaływania zagrożeń, dotychczas praktycznie pomijane lub
uwzględniane jedynie wycinkowo w niektórych szczegółowych przepisach prawnych.
Oddziaływania między zagrożeniami naturalnymi w kopalniach były dostrzegane
od dawna, jednak przede wszystkim jako zjawiska fenomenologiczne, towarzyszące
katastrofom górniczym. Analiza przyczyn i przebiegów wielu z nich wykazuje, że
wpływ na nie miało więcej niż jedno zagrożenie, a typowym przykładem takiej
koincydencji są wybuchy i zapalenia metanu oraz wybuchy pyłu węglowego lub
wybuchy metanu i pyłu oraz pożary. Ogólność i powierzchowność spostrzeżeń
znajdowała swoje odzwierciedlenie w formach praktycznych przepisów i zaleceń
traktujących te zagadnienia.
Dotychczasowe badania i analizy oddziaływujących na siebie górniczych
zagrożeń naturalnych, obejmowały najczęściej zagrożenia o dużym fizykochemicznym podobieństwie, co znacząco ograniczało ich praktyczną użyteczność. Jest to
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także uzasadnieniem do podejmowania bardziej dogłębnych rozważań, których
najistotniejsze wyniki przedstawiono w niniejszym artykule.
2. ROZWÓJ BADAŃ NAD KOINCYDENCJĄ ZAGROŻEŃ
Pierwsze udokumentowane badania nad wzajemnymi związkami naturalnych
zagrożeń górniczych dotyczą zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego
(Mason, Wheeler 1931; Cybulski 1960; Nagy, Portman 1961) i obejmują zagadnienie
wybuchowości mieszanin hybrydowych metan–pył węglowy–powietrze. Wyniki
uzyskane przez tych badaczy oraz ich następców (Sobala 1976; Bartknecht 1981;
Miasnikow i inni 1985; Trzcionka 1996) doprowadziły do określenia podstawowych
zależności między parametrami opisującymi zachodzące w takich warunkach zjawiska
– na przykład zależność (1), rysunek 1
(DGW)h = (DGW)p

Cg
( DGW ) g

2

1

(1)

gdzie:
(DGW)h – dolna granica wybuchowości mieszaniny hybrydowej, według
Bartknechta (1985),
(DGW)p – dolna granica wybuchowości pyłu,
(DGW)g – dolna granica wybuchowości gazu,
Cg
– stężenie gazu w mieszaninie hybrydowej.

Rys. 1. Krzywe minimalnego prawdopodobieństwa zapłonu mieszaniny hybrydowej metan – pył
węglowy – powietrze (Miasnikow i inni 1985): 1 – strefa bezpieczeństwa, 2 – strefa
ograniczonego bezpieczeństwa, 3 – strefa niebezpieczna
Fig. 1. Curves of minimum ignition probability of a hybrid mixture methane–coal dust–air (Miasnikov
at al. 1985): 1 – safety zone, 2 – limited safety zone, 3 – dangerous zone

Nieco później w sferze zainteresowań badaczy znalazły się związki między
zagrożeniem metanowym, pożarowym i tąpaniami (Nagy, Kawensji 1960;
Matuszewski 1979; Konopko, Kabiesz 1994; Kozłowski 1996; Kabiesz, Konopko
1997; Kutkowski, Badura 1998; Szlązak i inni 2001; Zasadni 2001). Wykazali oni
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istnienie wzajemnych relacji przyczynowo-skutkowych między odmiennymi
zagrożeniami i podali odpowiednie, empiryczne zależności. Stanowią one rozwiązania
szczegółowych problemów i mają zróżnicowane walory użyteczności praktycznej.
Przykładowo za Matuszewskim (1979) można podać wzory określające objętość
metanu, jaka może wydzielić się z części pokładu węgla ulegającego dezintegracji
w czasie tąpnięcia
VM '

lm s c G p

(2)

Gk ρ

gdzie:

VM ' – objętość wydzielonego metanu z części pokładu objętej skutkami
l
m
s
c
Gp
Gk

tąpnięcia, m3;
– długość wyrobiska objętego skutkami tąpnięcia, m;
– grubość pokładu, m;
– średnia szerokość pasa skruszonego i spękanego węgla, m;
– pierwotna szerokość wyrobiska, m;
– średnia metanonośność węgla w strefie s przed tąpnięciem, m3/t;
– średnia końcowa metanonośność węgla w strefie s, m3/t;
– gęstość węgla, t/m3.
i n

V M ''

li

s i mi

G pi

i

(3)

100

i 1

gdzie:

VM '' – objętość

wydzielonego

metanu

z

części

pokładów

sąsiednich

3

naruszonych skutkami tąpnięcia, m ;
li – długość wyrobiska zasięgu naruszenia tąpnięciem i-tego pokładu
sąsiedniego, m;
mi – grubość i-tego pokładu sąsiedniego, m;
si – średnia szerokość zasięgu naruszenia tąpnięciem i-tego pokładu
sąsiedniego, m;
G pi – średnia metanonośność i-tego pokładu sąsiedniego przed tąpnięciem,
m3/t;
– średni stopień odgazowania i-tego pokładu sąsiedniego w zasięgu
i
naruszenia tąpnięciem, %.

VM

VM '

VM ''

(4)

Pierwsze badania nad opracowaniem uniwersalnych podstaw wzajemnych
związków między dowolnymi naturalnymi zagrożeniami górniczymi, rozpoczęto
w Głównym Instytucie Górnictwa w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Sformułowano wtedy (Kabiesz i inni 1994; Kabiesz i inni 1996) zasadnicze założenia
i pojęcia w następnych latach pozwalające na opracowanie sposobów oceny stanu
zagrożeń wzajemnie na siebie wpływających oraz optymalizację doboru ich
profilaktyki.
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3. ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY ZAGROŻENIAMI
Zagrożenia naturalne istniejące w kopalniach wpływają na środowisko pracy
(górotwór, wyrobiska górnicze, atmosferę kopalnianą) poprzez przejawy swojego
występowania. Przejawami tymi są anormalne, niekorzystne z uwagi na
funkcjonowanie organizmu człowieka i stabilność procesów technologicznych,
wartości i stany parametrów fizykochemicznych, charakteryzujących to środowisko.
Niejako więc z definicji skutki występowania zagrożeń mogą odnosić się również do
stabilnych i katastroficznych form występowania samych zagrożeń. Związki między
zagrożeniami najskuteczniej mogą być analizowane na przykładach katastrof
gó
górniczych,
gdyż:
katastrofy są nieodłączną częścią występowania zagrożeń,
przyczyny ich zaistnienia są wprost związane z istotami tych zagrożeń,
wzajemne związki między zagrożeniami w zdarzeniach katastroficznych występują
zwykle wyraźniej i z większą intensywnością,
dane o nich są łatwiej dostępne niż indywidualne obserwacje przypadków interakcji
między zagrożeniami niezwiązanymi z katastrofami.
Analiza przyczyn i przebiegów takich zdarzeń oraz bieżących praktycznych
obserwacji ruchowych wskazuje, że najczęściej występuje wśród nich znany i typowy
związek przyczynowo-skutkowy w postaci:
wybuch (zapalenie) metanu → wybuch pyłu węglowego → pożar egzogeniczny
„realizowany” w całości lub fragmentach:
wybuch metanu → wybuch pyłu
wybuch metanu → pożar egzogeniczny.
Czasem takiemu ciągowi zdarzeń towarzyszył także wybuch gazów pożarowych.
Taki przebieg miały największe katastrofy:
wybuch metanu i pyłu oraz zawał w kopalni „Hangkoi” w prowincji Honkeiko
w Mandżurii Wewnętrznej w Chinach w dniu 26 kwietnia 1942 r. – 1549 ofiar
śmiertelnych,
wybuch metanu i pyłu w kopalni „Kamandama No 2 & Wankie” w Rodezji w dniu
6 czerwca 1972 r. – 457 ofiar śmiertelnych,
wybuch metanu i pyłu w kopalni „Miike” w miejscowości Omuta w Japonii w dniu
9 listopada 1963 r. – 447 ofiar śmiertelnych,
wybuch metanu, pyłu, pożar i zawał w kopalni Universal w miejscowości
Senghenydd w Walii w dniu 14 października 1913 r. – 440 ofiar śmiertelnych,
wybuch metanu i pyłu oraz pożar w kopalni „Dhori” w miejscowości Dhanbad
w Indiach w dniu 28 maja 1965 r. – około 400 ofiar śmiertelnych,
wyrzut i wybuch metanu w kopalni „Oaks” w miejscowości Barnsley w Anglii
w dniach 12–18 grudnia 1866 r. – 361 śmiertelnych ofiar,
wybuch (metanu?) i pożar w kopalni „Brand” w miejscowości Radbod
w Niemczech w dniu 12 listopada 1908 r. – 348 ofiar śmiertelnych.
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Następstwa zdarzeń przedstawione powyżej wydają się wykazywać pewną
spójność. Inicjatorem katastrofy jest najłatwiej zapalne (wybuchowe) medium
w postaci mieszaniny metanu z powietrzem, które jest źródłem bardzo wysokiej
temperatury i fali podmuchu. W następnej kolejności wybucha wzniecony w obłok pył
węglowy, a proces ten może być wielokrotnie powtarzany aż do wyczerpania się tlenu
lub lotnego pyłu. Czasem, w sprzyjających warunkach może dochodzić do zapalenia
węgla i powstania pożaru egzogenicznego. W warunkach ograniczonej dostępności
tlenu produktami spalania węgla mogą być takie gazy, jak: metan, tlenek węgla,
wodór, węglowodory, siarkowodór. W momencie kontaktu tych gazów ze świeżym
powietrzem może nastąpić ich wybuch. Zjawiska takie w praktyce zdarzały się,
powodując równie tragiczne skutki. Do największych z nich należą:
po
wybuch pyłu węglowego, pożar i wybuch gazów pożarowych w kopalni
„Courrière” w zagłębiu Pas-de-Calais we Francji w dniu 10 marca 1906 r. – 1235
ofiar śmiertelnych,
pożar i wybuch gazów pożarowych w kopalni „Monongah No 6& 8”
w miejscowości Monongah w Zachodniej Wirginii w USA w dniu 6 grudnia 1907 r.
– 362 ofiary śmiertelne.
Możliwa jest również odwrotna kolejność następstwa zdarzeń, polegająca na tym,
że powodem wybuchu metanu był pożar.
W ciąg wzajemnie powiązanych ze sobą zdarzeń mogą wchodzić również inne
niż wymienione wyżej czynniki. Szczególną rolę w katastrofach kopalnianych mogą
odgrywać zjawiska dynamiczne (wstrząsy, tąpnięcia, zawały), wyzwalające
katastroficzne formy innych zagrożeń. Gwałtowne przemieszczania się skał, maszyn
i wyposażenia wyrobisk górniczych mogą być źródłem inicjałów zapłonu metanu i/lub
pyłu węglowego. Związana z takimi zjawiskami destrukcja górotworu może
powodować ujawnianie się zagrożenia metanowego lub wodnego. Wśród
największych katastrof nie brakuje i takich przykładów:
zawał, wybuch metanu i pyłu w kopalni „Coalbrook” w miejscowości Sasolburg
w RPA w dniu 21 listopada 1960 r. – 437 ofiar śmiertelnych,
zawał, wybuch metanu i pożar w kopalni „Hulton No 3 Pretoria Pit”
w miejscowości Atherton w Anglii w dniu 21 grudnia 1910 r. – 344 ofiary
śmiertelne,
wstrząs, wybuch metanu, pyłu i pożar w kopalni „Hillcrest” w miejscowości
Hillcrest w prowincji Alberta w Kanadzie w dniu 19 czerwca 1914 r. – 189 ofiar
śmiertelnych.
Bardzo prawdopodobną przyczyną wybuchów metanu w tych przypadkach było
powstanie iskier w czasie zawału stropu w wyrobiskach górniczych. W takich
sytuacjach może także następować nagłe wypychanie metanu ze zrobów lub innych
jego zbiorników, jak również gwałtowne jego wypływy z rozdrobnionych skał.
Schemat możliwych następstw katastroficznych skutków najczęściej występujących
zagrożeń naturalnych przedstawiono na rysunku 2. Następstwo to nie musi
obejmować wszystkich etapów (zagrożeń), może także występować w zmienionej
kolejności.
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Rys. 2. Schemat przyczynowo-skutkowego następstwa zdarzeń
katastrof górniczych
Fig. 2. Scheme of cause-and effect-related sequence
of mine catastrophe events

Katastrofy górnicze wykazują także możliwość występowania jeszcze innych,
powiązanych ze sobą, skutków zagrożeń. Można podać przykład zatopienia kopalni
„Stava” we Włoszech wskutek technicznej awarii tamy (268 ofiar śmiertelnych) lub
zatopienia kopalni „Cobre” w Chile wskutek wstrząsu sejsmicznego (około 200 ofiar
śmiertelnych).
Oprócz największych katastrof znanych jest wiele katastrof mniejszych, choć
równie tragicznych, o których powstaniu i przebiegu decydowało więcej niż jedno
zagrożenie.
Zdarzeń tych było bardzo dużo; wybiórczo można podać niektóre z nich:
pożar i wybuch „gazów” w kopalni „Reden” w Polsce w dniu 20 września 1923 r.,
w wyniku czego śmierć poniosło 38 górników,
pożar, wybuch „gazów” i wybuch pyłu węglowego w kopalni „Boże Dary”
w Polsce w 1956 r., w wyniku czego śmierć poniosło 23 górników,
wybuch metanu i pyłu węglowego w kopalni „Six Bells” w 1960 r. w Wielkiej
Brytanii, w wyniku czego śmierć poniosło 45 górników,
wybuch metanu i pyłu węglowego w kopalni „Polska” w 1961 r. w pokładzie 507,
w wyniku czego śmierć poniosło 9 górników,
wybuch metanu i pyłu węglowego w kopalni „Luisenthal” w 1962 r. w RFN,
w wyniku czego śmierć poniosło 299 górników,
wybuch metanu i pyłu węglowego w kopalni „Cambrian” w 1965 r. w Wielkiej
Brytanii, w wyniku czego śmierć poniosło 31 górników,
wybuch metanu i pyłu węglowego w kopalni „Scotia” w USA w 1976 r., w wyniku
czego śmierć poniosło 26 górników,
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wyrzut metanu i skał oraz wybuch metanu w kopalni „Szechenyi” na Węgrzech
w 1986 r., w wyniku czego śmierć poniosło 70 górników.
Tragiczne skutki współwystępowania zagrożeń naturalnych można obserwować
stale mimo niewątpliwie znaczącego postępu w ich rozpoznawaniu oraz technicznych
możliwości przeciwdziałania im. W dalszym ciągu najliczniejszą grupę stanowią
katastrofy spowodowane zagrożeniem metanowym, pyłowym i pożarowym, ale
można zauważyć także zależność między zagrożeniem wyrzutowym i metanowym lub
wodnym i zawałowym. Typowymi przykładami potwierdzającymi takie spostrzeżenie
są dokładniej znane okoliczności wypadków, które wystąpiły w kopalniach węgla
kamiennego w Rosji i na Ukrainie:
wyrzut i wybuch metanu w kopalni „Zyrianowskaja” w Zagłębiu Kemerowskim
w Rosji w dniu 2 grudnia 1997 r. – 67 ofiar śmiertelnych,
wybuch metanu i pożar w kopalni „im. Skoczinskowo” w Zagłębiu Donieckim na
Ukrainie w dniu 4 kwietnia 1998 r. – 63 ofiary śmiertelne,
wybuch metanu i pożar w kopalni „Komsomolec” w miejscowości Leninsk
Kuźniecki w Zagłębiu Kemerowskim w Rosji w dniu 22 marca 2000 r. – 12 ofiar
śmiertelnych,
pożar i wybuch pyłu węglowego w kopalni „Barakowa” w miejscowości
Suchodolsk na Ukrainie w dniu 11 marca 2000 r. – 80 ofiar śmiertelnych,
zawał i wybuch metanu w kopalni „Krasnolimanskaja” w miejscowości
Krasnoarmiejsk w Zagłębiu Donieckim na Ukrainie w dniu 21 stycznia 2001 r. – 11
ofiar śmiertelnych,
wybuch metanu i pyłu węglowego oraz pożar w kopalni „Zasiadko” w Zagłębiu
Donieckim na Ukrainie w dniu 19 sierpnia 2001 r. – 55 ofiar śmiertelnych.
Skutki współwystępowania naturalnych zagrożeń górniczych obserwuje się także
w Polsce. Wybrane przykłady intensywnego wydzielania się metanu (bez jego
wybuchu czy zapalenia) w wyniku aktywizacji zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami
podano w tablicy 1.
Na podstawie analizy takich zdarzeń można stwierdzić, że oddziaływania mogą
występować bezpośrednio między zagrożeniami lub też pośrednio, kiedy stan i forma
występowania danego zagrożenia jest kształtowana przez pośrednie związki
przyczynowo-skutkowe.
Z oddziaływaniami bezpośrednimi ma się do czynienia wtedy, gdy określony
parametr charakterystyczny dla danego zagrożenia wprost kształtuje stan innego
zagrożenia. Taką typową sytuacją jest na przykład inicjowanie wybuchów pyłu
węglowego przez skutki wybuchu metanu (fala podmuchu, wysoka temperatura) lub
inicjowanie wybuchu metanu przez skutki tąpań (zaciskanie zrobów, z których
wypychany jest metan i zapalany). Oddziaływania pośrednie polegają na zmianie
pewnych, czasem bezpośrednio niezwiązanych z zagrożeniami, własności środowiska
pracy, które z kolei wpływają na parametry kształtujące stan innych zagrożeń. Związki
takie można zauważyć na przykład w czasie występowania zawałów i tąpań, kiedy
zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegają wyrobiska górnicze i zmieniają się warunki
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wentylacji. Konsekwencją tego mogą być zmiany stanu zagrożenia pożarowego
i metanowego.
Tablica 1. Współwystępowanie zagrożenia tąpaniami i metanowego
Kopalnia
Data
Pokład
Rodzaj zdarzenia
Nowy Wirek
1969.06.10
504
tąpnięcie, wzrost stężenia metanu do 65%
Nowy Wirek
1978.07.29
510
tąpnięcie, wydzielenie się 9500 m3 metanu
Nowy Wirek
1978.09.15
510
tąpnięcie, wydzielenie się 3300 m3 metanu
Nowy Wirek
1978.10.02
510
tąpnięcie, wydzielenie się 6800 m3 metanu
Wawel
1979.08.13
507
tąpnięcie, wzrost stężenia metanu do 5%
Halemba
1991.03.07
507
tąpnięcie, wzrost stężenia metanu do 50%
Halemba
1993.12.09
506
tąpnięcie, wydzielanie się 100 m3/min metanu
Zabrze-Bielszowice 1996.12.12
507
tąpnięcie, wydzielenie się 140 000 m3 metanu
Śląsk
1999.05.21
502J wstrząs, wydzielenie się 11050 m3 metanu
Śląsk
1999.08.25
502J wstrząs, wydzielenie się 170 m3 metanu
Śląsk
1999.11.06
502K wstrząs, wydzielenie się 630 m3 metanu

Oddziaływania bezpośrednie i pośrednie mogą wpływać w różny sposób na
formy i przejawy zagrożeń. Najczęściej występującymi rodzajami wzajemnych
związków przyczynowo-skutkowych są:
powodowanie ujawnienia się innego zagrożenia, dotychczas nieistniejącego lub
istniejącego w formie utajonej,
powodowanie zmian intensywności występowania innego zagrożenia,
inicjowanie katastroficznych form wystąpienia innego zagrożenia,
ograniczanie efektywności stosowania prewencji innego zagrożenia.

bezpośrednie
Ograniczenie
efektywności prewencji
innego zagrożenia

Oddziaływania

Oddziaływania

pośrednie

Rys. 3. Oddziaływania między zagrożeniami skojarzonymi
Fig. 3. Interaction between associated hazards
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Zagrożenie naturalne
Nr 2

Zagrożenie naturalne
Nr 1

W graficznej formie związki między rodzajami oddziaływań górniczych zagrożeń
naturalnych przedstawiono na rysunku 3.
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Omawiana istota zjawisk oraz ich systematyka pozwala na podanie ogólnej
definicji współoddziałujących na siebie zagrożeń, nazywanych również zagrożeniami
skojarzonymi (Kabiesz i inni 1994): przez zagrożenia skojarzone rozumie się te
zagrożenia naturalne, które współistniejąc wzajemnie wpływają na inicjację,
intensywność oraz przejawy swojego występowania.
4. OCENA STANU ZAGROŻEŃ SKOJARZONYCH
Zagrożenia górnicze najczęściej charakteryzują odmienne procesy fizykochemiczne, stosownie do których opracowano i sformalizowano sposób określania ich
stanów. Dla tego celu wykorzystywane są różne parametry fizyczne, chemiczne,
mechaniczne, a także wielkości umowne. Muszą one być ze sobą porównywalne,
a operacja nadawania im takich cech powinna być dokonywana automatycznie. Ocena
stanu zagrożeń skojarzonych musi być dokonywana w ramach obowiązującego
systemu prawnego, tzn. z wykorzystaniem metod oceny i prognozy obowiązujących
dla analizowanych zagrożeń.
Porównywanie (sumowanie) stanów zupełnie odmiennych zagrożeń oraz skutków
wzajemnych między nimi oddziaływań, wymaga stworzenia środowiska i narzędzi
umożliwiających dokonywanie takich operacji. Środowiskiem takim może być jedynie
zbiór umownych, bezwymiarowych wartości, który w rozpatrywanym zagadnieniu
nazwano „przestrzenią zagrożeń”. Parametrem opisującym stany zagrożeń
skojarzonych będą wartości odległości poszczególnych punktów tej przestrzeni od
początku układu współrzędnych, który tworzą zagrożenia składowe.
Jeżeli przyjmie się, że stan zagrożeń skojarzonych SZS jest funkcją stanów
zagrożeń składowych SZ1, SZ2, ...SZj, ..., SZn
SZS = f(SZ1, SZ2, ..., SZn)

(5)

to dla przestrzeni kartezjańskiej stan zagrożeń skojarzonych będzie opisany
zależnością
i n

SZ i

SZS = 2

2

(6)

i 1

Graficzną interpretację wskaźnika SZS dla przypadku trzech zagrożeń
przedstawiono na rysunku 4. Położenie punktu SZS w jednoznaczny sposób określa
„wypadkowy” stan zagrożenia, jak również stany zagrożeń składowych.
Z matematycznego punktu widzenia można wyobrazić sobie podobny tok
rozumowania dla przestrzeni n-wymiarowej. Proponowany sposób jest uniwersalny;
istnieje potencjalna możliwość rozszerzenia go o wszystkie inne zagrożenia
skojarzone.
Ponieważ istotą zagrożeń skojarzonych są wzajemne między nimi oddziaływania,
sumowane w przestrzeni zagrożeń wartości oceny stanów poszczególnych zagrożeń
muszą ten fakt odzwierciedlać. Należy więc przed dokonaniem sumowania stanów
tych zagrożeń dokonać ich korekty, uwzględniającej wzajemne ich oddziaływania.
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1

2
Rys. 4. Model sumowania ocen stanów zagrożeń
skojarzonych w przestrzeni zagrożeń
Fig. 4. Model of state assessment addition of associated
hazards in the hazard space

3

Dokonywanie wszelkich logicznych operacji w „przestrzeni zagrożeń” wymaga
transformacji wartości oceny stanów poszczególnych zagrożeń do wielkości
umownych, zawierających się w jednolitych dla wszystkich z nich przedziałach
kryterialnych. Najpierw przyjmuje się, że graniczne kryterialne wartości stanu
zagrożeń składowych są zawarte w przedziale
0

(SZi)

100

(7)

Wartości równej 0 przypisywać będziemy brak występowania danego
zagrożenia, a wartość równa lub większa od 100 oznacza silne (duże) zagrożenie lub
stan niebezpieczny. W konwencji oceny ryzyka zawodowego można je określić jako
bardzo małe i bardzo duże. Warunkom niebezpiecznym odpowiadać będą wartości
większe od 100 bez określania wartości górnej granicy.
W następnej kolejności niezbędne jest określenie wartości granicznych dla
pośrednich stanów kryterialnych, a następnie zasad normalizacji używanych skal ocen
stanów zagrożeń składowych na te przedziały. Można tego dokonać analizując
wzajemne relacje między wymiernymi wartościami oceny stanu danego zagrożenia
a niewymiernymi kryteriami podziału tych stanów na określone stopnie, grupy, klasy
czy kategorie. Na podstawie analizy wzajemnych proporcji między kryterialnymi
przedziałami hierarchii stanów zagrożenia tąpaniami, metanem, pożarami
endogenicznymi, wybuchem pyłu węglowego oraz wodnego przyjęto dla każdego
zagrożenia składowego pięć stanów kryterialnych o granicach wyznaczonych przez
maksymalne i minimalne wartości SZi:
stan a
– oznaczający brak zagrożenia, w którym SZi = 0,
stan b
– oznaczający słabe zagrożenie, w którym 0 SZi 25,
stan c
– oznaczający średnie zagrożenie, w którym 25 SZi 50,
stan d
– oznaczający silne zagrożenie, w którym 50 SZi 100,
stan NB – oznaczający występowanie warunków niebezpiecznych, w którym
wartości wskaźnika zagrożenia mieszczą się w przedziale SZi 100.
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Złożenie kryterialnych wartości proponowanych przedziałów zagrożeń
składowych w przestrzeni zagrożeń oraz obniżenie maksymalnej wartości ich sum
o na przykład 15% (współczynnik bezpieczeństwa) pozwala na wyznaczenie granic
kryterialnych przedziałów stanów zagrożeń skojarzonych w postaci:
stan zagrożenia a
– SZSmax = 0,0,
stan zagrożenia b
– SZSmax = 36,8,
stan zagrożenia c
– SZSmax = 73,6,
stan zagrożenia d
– SZSmax = 147,2,
stan zagrożenia NB – SZSmax 147,2.
Poglądowo granice takich stanów dla trzech zagrożeń składowych pokazano na
rysunku 5.

Rys. 5. Kryterialny podział przestrzeni trzech zagrożeń (1), (2), (3)
Fig. 5. Criterial space division of three hazards (1), (2), (3)

Oceny stanów poszczególnych zagrożeń, w tym także ich formalne kryterialne
zaliczenia, obejmują różne zakresy wartości różnych parametrów fizykochemicznych
lub wartości umownych. W celu przedstawienia ich w konwencji przestrzeni zagrożeń
niezbędne jest znormalizowanie ich do jednolitego przedziału wartości umownych.
Przyjmując kryterialny podział na pięć klas podano sposób transformacji wskazań
każdej użytkowanej metody. Dla każdego zagrożenia oraz każdej metody,
transformacja taka jest oddzielnym zagadnieniem i musi być rozpatrywana
niezależnie. Niemniej dla przedziałów obustronnie domkniętych możliwe jest podanie
ogólnej empirycznej zależności w postaci
SZi = x

DG
D SZi

DG
D

0,001

x DG
D

GG SZi

DG
D SZi
GG

GG
DG
D

DG
D

(8)
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gdzie:
SZi
DGSZi
GGSZ

i

DG

GG

x

– umowna wartość oceny stanu i-tego zagrożenia składowego (pyłowego,
tąpaniami, pożarowego, metanowego, wodnego) uzyskana z danej
metody,
– dolna graniczna kryterialna wartość przedziału danego stopnia
zagrożenia składowego według umownej jego punktacji,
– górna graniczna kryterialna wartość przedziału danego stopnia
zagrożenia składowego według umownej jego punktacji,
– graniczna dolna kryterialna wartość przedziału danego stopnia,
kategorii, grupy zagrożenia składowego według właściwej dla danej
metody oceny skali wartościowania,
– graniczna górna kryterialna wartość przedziału danego stopnia,
kategorii, grupy zagrożenia składowego według właściwej dla danej
metody oceny skali wartościowania,
– wartość oceny stanu zagrożenia składowego według danej metody.

4. PODSTAWY DOBORU METOD PROFILAKTYCZNYCH
Skutki stosowania profilaktyki nie zawsze muszą być korzystne dla każdego ze
współwystępujących zagrożeń. Takie stwierdzenie wydaje się absurdalne; wszystkie
metody profilaktyczne zostały opracowane i są stosowane w celu poprawy
bezpieczeństwa pracy. Stan taki rzeczywiście istnieje w sytuacjach prostych
i jednoznacznych, gdy zagrożenia występują pojedynczo, a przyczyny ich
powstawania nie są zbyt złożone. Przykładem takim może być zagrożenie wybuchem
pyłu węglowego, dla którego skutki stosowanej profilaktyki nie ograniczają się
wzajemnie, ani też nie wpływają na inne zagrożenia lub możliwości stosowania
profilaktyki im właściwej. Absurdalność ta zanika jednak w sytuacjach bardziej
złożonych, gdy skutki zastosowanej profilaktyki powodują zmianę własności
górotworu, atmosfery, obudowy itp. i wpływają na zagrożenia współwystępujące
(rys. 6). Może się wtedy zdarzyć, że skutki te, korzystnie wpływające na stan
danego zagrożenia, powodują pojawienie się zagrożenia innego, zwiększają
intensywność występowania innych zagrożeń lub/i ograniczają możliwości
skutecznego stosowania innych metod profilaktycznych. W większości
dotyczą więc aktywnej profilaktyki, a zależności te mogą być bardzo złożone
i wielostopniowe.
Metody zwalczania zagrożeń naturalnych mogą kształtować formy i stany innych
zagrożeń; w skrajnych przypadkach mogą całkowicie likwidować zagrożenia lub
powodować powstawanie nowych. Z tych względów dobór metod profilaktycznych
jest w warunkach współwystępowania zagrożeń zagadnieniem istotnym. Dobór metod
profilaktycznych, właściwych dla danego zespołu i natężenia występowania zagrożeń
naturalnych, musi się opierać na ocenie ich wpływu na zagrożenia składowe, w tym
w szczególności na ocenie ich skuteczności. Bezpośrednia ocena jest zwykle
zadaniem bardzo trudnym i złożonym, często w formie obiektywnej i wiarygodnej
niewykonalna. Dlatego też dla doboru profilaktyki w warunkach występowania zagro48
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Skutek stosowania
profilaktyki

zag ro że nia

1
2
3
4

St an

St an

zag ro że nia

Zagrożenie:

Nasilenie występowania strukturalnych
niejednorodności budowy górotworu

Nasilenie występowania strukturalnych
niejednorodności budowy górotworu

Rys. 6. Wpływ profilaktyki na stany zagrożeń współwystępujących: 1 – zagrożenie pożarowe,
2 – metanowe, 3 – wodne, 4 – tąpaniami
Fig. 6. Impact of prevention on the state of concurrent hazards: 1 – fire hazard, 2 – methane hazard,
3 – water hazard, 4 – rockburst hazard

żeń skojarzonych przyjęto drogę wnioskowania o skuteczności zastosowanej
profilaktyki na podstawie różnicowej oceny stanu zagrożenia. Przyjmując ze
względów poglądowych wektorowe przedstawienie stanów przykładowych zagrożeń
1 i 2, można w sposób przejrzysty przedstawić ideę oceny skutków oddziaływania
profilaktyki – rysunek 7. Dodając wektorowo w przestrzeni zagrożeń stany zagrożeń
składowych (1) i ( 2) oraz skojarzonych SZS(1, 2) do wektora skutków oddziaływania

skutki oddziaływania
profilaktyki

zagrożenie 1 1
zagrożenie

SZ
S

(1’)
(1’)

P

P1

(1
2)

(1)

S(1
SZ

)
’2’

P2
zagrożenie
zagrożenie 22

(2) (2’)
(2)
(2’)

Rys. 7. Oddziaływanie skutków profilaktyki na stany zagrożeń skojarzonych 1 i 2
Fig. 7. Impact of prevention effects on the states of associated hazards 1 and 2
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r r
r
profilaktyki P lub jego składowych P1 , P2 otrzymuje się nowy stan zagrożeń

składowych (1' ) i ( 2' ) i skojarzonych SZS (1' , 2' ) odpowiadający stanowi po zastosowaniu profilaktyki – zależności (9), (10) i (11).
1

P1

1'

(9)

2

P2

2'

(10)

SZS(12)

P

SZS(1'2')
SZ

(11)

gdzie:
(1) , ( 2)

– stany zagrożeń składowych przed zastosowaniem profilaktyki,

(1' ) , ( 2' )

– stany zagrożeń składowych po zastosowaniu profilaktyki,

SZS(1, 2)

– stan zagrożeń skojarzonych przed zastosowaniem profilaktyki,

SZS (1' , 2' )
r r r
P , P1 , P2

– stan zagrożeń skojarzonych po zastosowaniu profilaktyki,
– skutki oddziaływania profilaktyki na stan zagrożeń skojarzonych
oraz zagrożenia składowe.

Przy większej liczbie zagrożeń oraz kilku stosowanych metodach
profilaktycznych pełny przegląd wszystkich możliwych wariantów skutków
oddziaływań może być bardzo złożony i możliwy do poznania i analizy jedynie za
pomocą technik komputerowych. Sytuację tę dodatkowo komplikuje często
zróżnicowane znaczenie dla zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych
współwystępujących zagrożeń. W praktyce funkcjonuje pojęcie tzw. zagrożenia
wiodącego lub dominującego, uznawanego najczęściej za najbardziej niebezpieczne.
Stan taki stwarza poważne konsekwencje dla racjonalnego doboru profilaktyki;
ograniczanie stanu tego właśnie zagrożenia powinno być najważniejsze. Wymaga to
zdefiniowania tego pojęcia w przestrzeni zagrożeń.
Zagrożenie dominujące można zdefiniować przez wprowadzenie pojęcia kąta
jego dominacji (rys. 8) oraz przestrzenie jego dominacji (rys. 9). W sytuacji, gdy
wszystkie zagrożenia składowe wpływają na stan bezpieczeństwa pracy jednakowo, to
w wypadkowym stanie zagrożeń skojarzonych SZS’ udział każdego z nich jest taki
sam, a kąt w przestrzeni zagrożeń zawarty między każdym z zagrożeń składowych
a zagrożeniem skojarzonym jest w przybliżeniu równy 55º. Jeżeli jednak przykładowo
przyjmie się, że dominującym (najbardziej niebezpiecznym) jest zagrożenie 1, co
zwykle odzwierciedla wartość oceny jego stanu, to kąt zawarty między zagrożeniem
1 a zagrożeniami skojarzonymi SZS jest mniejszy od 55º. Oznacza to, że „dominację”
zagrożenia 1 można wyrazić przez wartość różnicy miary kątów 55º – . Przestrzenią
dominacji zagrożenia dominującego jest wnętrze powierzchni wycinka stożka
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Rys. 8. Interpretacja geometryczna kąta
dominacji zagrożenia dominującego
w przestrzeni zagrożeń
Fig. 8. Geometric interpretation of the
domination angle of dominant hazard space

Rys. 9. Interpretacja geometryczna
przestrzeni dominacji zagrożenia
dominującego w przestrzeni zagrożeń
Fig. 9. Geometric interpretation of the
domination space of dominant hazard in the
hazard space

o wierzchołku znajdującym się w początku układu współrzędnych przestrzeni
zagrożeń o podstawie ograniczonej płaszczyzną równoległą do płaszczyzny
wyznaczonej przez zagrożenia 2 i 3 oraz wartość SZS i o kącie wierzchołkowym
równym kątowi dominacji danego zagrożenia. Można także przyjąć pogląd, że
zastosowanie profilaktyki w takich warunkach będzie skuteczne, jeżeli „nowy” stan
zagrożeń skojarzonych doprowadzi do obniżenia stanu zagrożeń skojarzonych
do akceptowalnego poziomu oraz zmniejszenia objętości przestrzeni dominacji
zagrożenia dominującego. Odpowiednio dla przestrzeni n-wymiarowych przestrzenie dominacji będą analogicznymi figurami lub bryłami geometrycznymi
n-wymiarowymi.
Nawiązując do przyjętego pojęcia przestrzeni zagrożeń i wykorzystywanej
symboliki można sformułować kryterium kolizyjności
SZi – SZ i* = ± SZi

(12)

gdzie:
SZi
SZi*

– wartość oceny stanu i-tego zagrożenia przed zastosowaniem
profilaktyki,
– wartość oceny stanu i-tego zagrożenia po zastosowaniu profilaktyki,

± SZi – różnica wartości ocen stanu i-tego zagrożenia; „+” oznacza fakt
niewystępowania kolizji, „–” jej występowania.
Zagrożeniem dominującym może być to zagrożenie, które w danych warunkach
stwarza największe zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. Zagrożenie bezpieczeństwa
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pracy może wynikać wprost z występowania tego zagrożenia i wtedy jest to
najczęściej skutek jego wysokiego stanu. Może również wynikać z jego
niekorzystnego oddziaływania na zagrożenia współwystępujące (efekt zagrożeń
skojarzonych), a intensywność występowania jego przejawów również musi być
odpowiednio duża. W obydwu przypadkach warunkiem jest odpowiednio wysoki stan
zagrożenia dominującego, praktycznie przekraczający stany zagrożeń współwystępujących. Można przyjąć, że w takich warunkach może być dopuszczalne nawet
zwiększenie stanu wybranych zagrożeń składowych, jeżeli związane jest to ze
znaczącym obniżeniem stanu zagrożenia uznanego za najbardziej niebezpieczne.
5. PODSUMOWANIE
Występujące w kopalniach naturalne zagrożenia górnicze mogą na siebie
wzajemnie oddziaływać, wpływając na formy i stany swoich przejawów oraz
zmniejszając efektywność stosowanej prewencji. Jednoznacznymi dowodami na
realne występowanie takich zjawisk są zaistniałe w przeszłości oraz stale zdarzające
się katastrofy górnicze, w których „udział brało” więcej niż jedno zagrożenie.
Ich istnienie oraz istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pracy uzasadnia
rozpatrywanie tego problemu.
Prezentowane w niniejszym artykule rozważania uzasadniają sformułowanie
następujących stwierdzeń i wniosków:
1. Oddziaływujące na siebie oraz na środki prewencji naturalne zagrożenia górnicze
przyjęto określać zagrożeniami skojarzonymi, rozumiejąc przez to nową jakość
występowania istniejących w kopalniach zagrożeń.
2. Zagrożenia skojarzone nie zawsze są poprawnie opisywane przez istniejące
metody oceny i prognozy ich stanów oraz skutecznie zwalczane przez
odpowiednie środki prewencji.
3. Metoda oceny stanu zagrożeń skojarzonych, uwzględniająca istniejące
w kopalniach systemy zwalczania zagrożeń, opiera się na umownych,
bezwymiarowych wartościach tworzących zbiór zwany przestrzenią zagrożeń.
Zaproponowano podział tej przestrzeni na pięć kryterialnych przedziałów (klas)
zagrożenia: a, b, c, d i NB.
4. Dla dokonywania operacji sumowania stanów poszczególnych zagrożeń
w przestrzeni zagrożeń niezbędne jest przeprowadzenie normalizacji wartości
stanów wszystkich współwystępujących zagrożeń [zależność (8)].
5. W warunkach zagrożeń skojarzonych może występować kolizyjność skutków
stosowania metod profilaktyki, stwarzająca potrzebę optymalizacji ich doboru.
6. Kryteriami doboru metod profilaktyki powinno być obniżenie stanu zagrożeń
skojarzonych do poziomu akceptowalnego wraz z ewentualną preferencją
ograniczania stanu zagrożenia dominującego.
7. Do oceny stanu zagrożeń skojarzonych oraz skutków stosowania profilaktyki
niezbędne jest określenie ich charakterystyk co, poza nielicznymi wyjątkami,
możliwe jest jedynie na drodze ustaleń eksperckich.
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