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Streszczenie. Została wysunięta hipoteza, że system ścianowy w
pokładach nieociprężonych z pełnym zawałem warstw stropowych jest w
warunkach występującego zagrożenie wyrzutowego bezpieczniejszy niż
stosowanie podsadzki suchej. Hipoteza ta ppwstals w oparciu o bad^nia przeprowadzone w pokładach zaliczanych do II kategorii zagroże
nia wyrzutami. Prawdopodobnie ...można ją również rozszerzyć na pokła
dy posiadające większe zagrożenia wyrzutami - występujące w III
i
IV kategorii zagrożenia.

Przy ścianowym systemie wybierania pokładów zagrożonych wyrzutami ga
zów i skał i stosowanym zawale stropu, zasadniczą rolę odgrywają następu
jące czynniki«
- wielkość ciśnienia eksploatacyjnego wywieranego na pokład,
- położenie strefy maksymalnych naprężeń w pokładzie w stosunku do fron
tu ścianowego,
--skuteczność odprężania skał stropowych wpływająca na efekt zawału,
- rytmiczność postępu frontu ścianowego oraz szczelność podsadzania wy
branej przestrzeni.
Odprężenie w przyoeioeowym pasie pokładu ma istotne znaczenie w zmniej
szeniu ciśnienia eksploatacyjnego na pokład i wpływa na zwiększenie odgszowania węgls oraz zmniejszenie ciśnienia gazu. Technologiczny proces wy
bierania pokładu musi być tak dobrany, aby częstotliwość i regularność wy
woływania zawału oraz cykliczność postępu ściany nie spowodowały gwałtow
nego odgazowania pokładu i aby - odgazowanie to przebiegało wolno i rytmi
cznie.
Przy ścianowym systemie wybierania pokładów zagrożonych wyrzutami gazów
i skał i stosowanej podsadzce, wpływ ciśnienia eksploatacyjnego ns odgazo
wanie przyociosowego paaa pokładu odgrywa mniejszą rolę, zaś odprężenie
pokładu i skał stropowych występuje tylko w znikomym stopniu.
W pokładach o średnim zagrożeniu wyrzutami gazów i skał (II kategoria),
zastosowano nową metodę badania zachowania się gazu w pokładzie, przy prze
chodzeniu z podsadzki suchej na pełny zawał skał stropowych. Metoda ta po
lega na pomiarze dwóch parametrów, tj. ciśnienia gazu w coraz dłuższych o~
tworaoh badawczych (2 m, 3 » i 5 ®) i wypływu gazu z tych otworów, wyko
nywanych w ścianie pokładu. Pomiary prowadzono za pomocą aparatu (sondy),
przystosowanego do zamykania i uazczelniania określonej długości odcinka
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otworu badawczego w miarę jego przedłużanie (pogłębiania) oraz przy uży
ciu gazomierza w przypadku pomiaru wypływu gazu. Pomiar rozpoczynano
od
głębokości otworu 2 m, następnie przedłużano otwór do 3 m i 5 m i wykony
wano kolejne pomiary. Za każdym razem uszczelniony odcinek otworu miał te
samą długość (objętość), wynoszącą około 0,5 m.
Wyniki badań zestawiono i na ich podstawie opracowywano wnioski z ppezczegćlnych serii badań.
Wyniki tych badań i wypływające z nich wnioski można streścić w sposób
następujący!
a) opracowana i zastosowana metoda badania zachowania sie gazu w
pokła
dzie daje możność badania i śledzenia zmian zagrożenia wyrzutem
przy
wprowadzeniu eksploatacji z zawałem stropu zamiast podsadzki suchej,
b) podczas wprowadzania i po wprowadzeniu zawału stropu wystąpiła
pewna
tendencja do obniżania i wyrównywania maksymalnych i minimalnych ciś
nień gazu w otworach badawczych w porównaniu do zachowania sie
gazu
przy stosowaniu podsadzki suchej. Wypływy gazu wzrastają po wprowadze
niu zawału stropu, jednak również wykazują tendencje do
wyrównywania
wielkości wypływów wzdłuż ściany,
c) wystąpienie zaburzenia w pokładzie powoduje zbliżenie maksymalnych ciś
nień i wypływów gazu do czoła ściany i tym samym wzrost zagrożenia wy
rzutem. Przy stosowaniu zawału stropu można mimo tego stworzyć w miarę
bezpieczne warunki pracy, biorąc pod uwagę korzystne z punktu widzenia
zwalczania zagrożenia wyrzutem pewne elementy eksploatacji z
zawałem
stropu. Należą do niehs
- ciśnienie na pokład, odprężanie i równomierne odgazowywanie calizny,
postąp i rytmiczność eksploatacji.
W pokładach o najwyższym zagrożeniu wyrzutami gazów i skał (IV katego
ria) wprowadzpno do badań zachowanie sie gazu w caliźnie, w przypadkach
eksploatacji z podsadzką i zawałem stropu, bardziej dokładną metodą w po
równaniu do metody badawczej dla pokładów o średnim zagrożeniu wyrzutami,
(II kategoria). Otwory badawcze przedłużono do 6 metrów, zastosowano 3 a
nie 2 parametry (wskaźniki) zagrożenia wyrzutem i prowadzono pomiary tych
parametrów po każdym przedłużeniu otworu badawczego o 1 m, zaczynając od
otworu badawczego 2-metrowego.
Stosowano parametryi
- ciśnienia gazuw otworach badawczych, k P a,
- desorpcje gazuze zwiercin węglowych, cm^/g, przy użyciu desorbometru izobarycznego,
- wypływu gazu z otworów badawczych, l/min, posługując sie tzw. wypływomierzem mieszkowym.

Zagadnienie kierowania stropem w..
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Wyniki badań poddano analizie stochastycznej* Wnioski z tych badać są
następująca:
a) Stwierdzono pełną przydatność metody stochastycznej do przeprowadze
nia analizy porównawczej pod względem zagrożenia wyrzutami miedzy eksploa
tacją z zawałem stropu a podsadzką suchą, pneumatyczną w pokładach zali
czonych do IV kategorii tego zagrożenia.
b) W przypadku eksploatacji z zawsłem stropu występuję brak korelacyj
nej zależności miedzy ciśnieniem gazu w otworach badawczych a
desorpcją
gazu w przyczołowym pasie ściany (2 m), Wskazywałoby tc na duże zmiany
strukturalne w tym pasie pod działaniem ciśnienia eksploatacyjnego,odprę
żanie i odgazowywanie tego pasa. Najwyższy współczynnik korelacji miedzy
tymi parametrami (r * 0,9218) stwierdzono w dalszej odległości od ściany
(3-4 m). Prawdopodobnie w tej odległości wpływ ciśnienia eksploatacyjnego
na zmiany strukturalne pokładu jest o wiele mniejszy niż w przyczołowym
pasie ściany.
c) Druga z badanych korelacyjnych zależności między desorpcją a wypły
wem gazu nie wskazuje na tak duże zmiany strukturalne w pokładzie pod dzia
łaniem ciśnienia eksploatacyjnego, jak to sugeruje wniosek sformułowany po
wyżej w pkt. b. Z badać tej zależności wynika natomiast, że istnieje pew
ne pokrewieństwo między desorpcją i wypływem gazu, rozpatrując te parame
try jako wskaźniki zagrożenia wyrzutem.
d) W przypadku eksploatacji z podsadzką,badania korelacyjnych zależno
ści między ciśnieniem a desorpcją gazu oraz desorpcją i wypływem gazu pro
wadzą do wniosku o hamującym wpływie tzw. bariery ciśnień na odprężenie i
odgazowanie przyczołowego pasa ściany. Z tego względu eksploatacja z pod
sadzką nie może byó tak bezpieczna jak eksploatacja z zswałem stropu,stwa
rzająca korzystne warunki dla zmniejszenia zagrożenia wyrzutem nie tylko w
pokładach zaliczonych do niższej, tj. II, ale też do wyższych kategorii,
tji. III i IV tego zagrożenia.
e) Wniosek powyższy, a tym samym potwierdzenie hipotezy autora wysunię
tej w jego poprzednich pracach, wynikają również z oceny stopnia zagroże
nia wyrzutem opartego na parametrze desorpcji gazu z węgla. Parametr ten
spełnia w sposób wyraźny i jednoznaczny warunek porównywalności zbiorów i
charakteryzuje stan naprężeń w pokładzie przy zawale i podsadzce. W przy
padku podsadzki parametr ten jest zdecydowanie wyższy niż zawału, w całej
objętej badaniami strefie pokładu, tj. od czoła ściany do głębokości 6 m.
f) Mając na uwadze pozostałe, dwie wielkości (parametry), tj.ciśnienie
i wypływ gazu, interpretacja wyników badań nie jest tak jednoznaczna jak
odnośnie desorpcji gazu. Dlatego konieczne jest kontynuowanie i prowadze
nie badań nad ostatecznym potwierdzeniem hipotezy autora i z zagadnieniem
wpływu sposobu kierowania stropem na zagrożenie wyrzutami.
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W zakończeniu należy podkreślić, że wprowadzenie eksploatacji z zawa
łem stropu w pokładach zaliczonych do U kategorii zagrożenia
wyrzutami
nie powinno już budzić wątpliwości. Również w pokładach zaliczonych do 17
tj. najwyższej kategorii zagrożenia wyrzutami badania wskazują na możli
wość zastosowania eksploatacji z zawałem stropu. Należałoby jednak znaleźć
potwierdzenie tego wniosku kontynuując badania nad tym zagadnieniem zwła
szcza w pokładach nieodprgżonych (niechronionych), a zaliczonych do IV ka
tegorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał.
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LA QUESTION DE CONTRÔLE DU TOIT DANS LES COUCHES MENACÉES
PAR LES EXPLOSIONS DE GAZ ET DE ROCHES
Résumé
On a .formulé l’hypothèse suivantes le système de taille dans les cou
ches non détendues dont les planches au toit sont foudroyées entièrement
est plus sûr dans les conditions de menace des explosions que l'applica
tion de remblai coule. Cette hypothèse a été formulée à partir des études
effectuées dans les couches classées dans ls 2e catégorie de la menace des
explosions. Probablement on peut l'élargir aussi sur les couches où
les
menaces d'explosions sont plus grandes, classées dans la 3e et 4e catégo
rie de menace.
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