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MODELOWANIE ZJAWISK GAZOGEODYNAMICZNYCH 
W POKŁADACH JEDNORODNYCH I Z USKOKIEM 

 

1. Wprowadzenie 

Skala zjawisk wyrzutowych w kopalniach, a zwłaszcza poziom bezpieczeństwa gór-
ników w południowej i zachodniej części GZW (kopalnie wchodzące w skład Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej) stały się powodem analiz w zakresie problematyki gazogeodynamicznej 
oraz w zakresie opracowania metody numerycznego modelowania wyrzutów gazowo-wę-
glowych. Obecnie zjawiska te są jednym z największych źródeł poważnych wypadków 
i katastrof górniczych w podziemnych kopalniach węgla w Polsce i na świecie. 

Wstępem do opracowania metody modelowania w GIG było wykonanie analizy metod 
wykrywania i zwalczania zagrożenia wyrzutowego w kopalniach węgla w górnictwie świa-
towym [6]. 

Wynika z niej szereg istotnych wniosków, m.in.: 

— w miarę wzrostu głębokości eksploatacji węgla w GZW oraz stopnia nasycenia złoża 
metanem wzrasta zagrożenie wyrzutami gazowo-węglowymi; 

— zagrożenie wyrzutowe obecnie występuje w największym nasileniu w kopalniach wę-
glowych Chin, Ukrainy oraz Australii; 

— istniejące modele wyrzutów opierają się głównie na założeniach ośrodków ciągłych 
wzbogaconych przepływem gazu przez model, nie przedstawiają jednak wiarygodnie 
procesu rozpadu oraz dalekiego transportu mas wyrzutowych powstałych pod wpły-
wem desorpcji metanu oraz ciśnieniowego przepływu prądów wolnego metanu; 

— konieczne jest bliższe poznanie (m.in. za pomocą modelowania numerycznego) wa-
runków powstawania i dynamiki rozwoju wyrzutu gazowo-węglowego, mające na celu 
dopracowanie metod ostrzegawczych przed zagrożeniem wyrzutowym oraz właściwe-
go prowadzenia robót górniczych, w tym — odgazowania pokładów węglowych. 

                                                           
  * Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
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Ze względu na niedoskonałości dotychczasowych metod modelowania wyrzutów ga-
zowo-węglowych podjęto próby, w oparciu o posiadany w GIG program, modelowania czą-
stkowego (PFC2D Itasca), wzbogacając go dodatkowo opcją płynu (gazu wolnego). W wy-
niku przeprowadzonych prac programistycznych przygotowano programy robocze do mo-
delowania wyrzutów metodą spoistych ośrodków cząstkowych wzbogacone opcją płynu 
oraz wykonano przy ich pomocy badania umożliwiające ilościowy opis następujących warian-
tów wyrzutu gazowo-węglowego w przodku drążonego wyrobiska korytarzowego w po-
kładzie węgla: 

— metody modelowania numerycznego wyrzutów gazu i węgla w przodku wyrobiska ko-
rytarzowego — właściwości materiałowe modeli i metodyka wyrzutu w jednorodnym 
pokładzie węgla kamiennego, 

— dynamiki i parametrów ilościowych wyrzutu gazowo-węglowego w pokładzie jedno-
rodnym, 

— modelu wyrzutu gazowo-węglowego w pokładzie niejednorodnym z uskokiem piono-
wym. 

Poniżej przedstawiono syntetycznie wyniki ww. badań na tle innych opracowań i ana-
liz zaistniałych wyrzutów w kopalniach GZW. 

2. Wpływ tektoniki na zjawiska gazodynamiczne 

W literaturze przedmiotu [6, 13] na temat zagrożenia wyrzutami metanu i skał prze-
waża pogląd, że właściwości pokładów węgla, w tym warunki geologiczne i górnicze, mają 
istotny wpływ na możliwość zaistnienia zjawiska wyrzutowego. 

Już w roku 1961 według Chodota [1] przy ocenie ośrodka węglowego skłonnego do 
wyrzutów wyszczególniono takie parametry jak: spójność, kąt tarcia wewnętrznego, gazo-
przepuszczalność czy szybkość wydzielania gazu. Ponadto dowiedziono, że zależą one m.in. 
od zaburzeń tektonicznych pokładów węgla. 

Okazuje się, że istotnym elementem zagrożenia wyrzutowego jest m.in. wzrost po-
czątkowej szybkości wydzielania gazu, a ten świadczy m.in. o zaburzeniach tektonicznych 
w pokładzie węgla; zatem o skłonności pokładów do nagłych wyrzutów decydują pierwot-
ne zaburzenia geologiczne. Węgle wyrzutowe charakteryzują się wysoką porowatością 
i szczelinowatością, co powoduje szybką desorpcję gazu z węgla przy jednoczesnym spad-
ku ciśnienia gazu wolnego. Szybkie wydzielanie metanu z węgla jest jednak tylko jedną 
z faz procesu rozwoju nagłego wyrzutu. Węgiel o strukturze naruszonej, zagrożony wyrzu-
tami, nie tylko ulega szybkiemu niszczeniu pod wpływem ciśnienia górotworu, ale również 
jego rozdrobnienie powoduje wydzielanie gazu z większą prędkością. Zatem prawdopodo-
bieństwo zaistnienia wyrzutu jest tym większe, im większe będą naprężenia, ciśnienie gazu 
i desorpcja, liczba zaburzeń tektonicznych, oraz im mniejsze będą wartości wytrzymałości 
węgla i im większe będą siły zewnętrzne pojawiające się w wyniku zachodzących proce-
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sów eksploatacyjnych. Węgle o strukturze naruszonej (zaburzonej) są słabe i silnie uwę-
glone, dlatego jednocześnie sorbują i desorbują dużo większą ilość gazu niż węgle mocne 
i zwięzłe. 

Dla oceny parametrów fizyko-mechanicznych węgla zalegającego w rejonie zaistnia-
łego wyrzutu w dniu 22.11.2005 r. w KWK „Zofiówka” (w chodniku transportowym D-6 
w pokładzie 409/4) wykonano m.in. badania laboratoryjne i kopalniane [12], dowodząc 
m.in., że wytrzymałość na ściskanie węgla pokładu 409/4 zmienia się w zależności od miej-
sca pobrania. Im bliżej przodka, tym parametry wytrzymałościowe były niższe. Stwierdzono, 
że do zasadniczych parametrów fizyko-mechanicznych należały: wytrzymałość na ściska-
nie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości podłużnej, współczynnik Poissona, gę-
stość objętościowa, zwięzłość, porowatość, stopień naruszenia struktury węgla, gazoprze-
puszczalność i mikroszczelinowatość. 

Zarówno powyższe, jak i inne badania [13] zaistniałych wyrzutów metanu i skał wyka-
zały, że zjawiska te są powodowane zespołem czynników. Obejmują one nie tylko metano-
nośność górotworu czy dostatecznie duże naprężenia w pokładzie węgla, ale również specy-
ficzne własności fizyczne ośrodka skalnego. Istotny wpływ na wszystkie z wymienionych czyn-
ników ma jednak zawsze tektonika rejonu, w którym prowadzona jest działalność górnicza. 

Na możliwość wystąpienia nagłego wyrzutu metanu i skał wskazują pewne objawy 
wyprzedzające wystąpienie tego zjawiska. Cechy niebezpieczeństwa wyrzutowego mają cha-
rakter morfologiczny, strukturalny, teksturalny, mechaniczny, gazowy oraz górniczo-tech-
nologiczny. Procesy przebiegające w pokładach węgla w okresie ich genezy powodują po-
jawienie się określonych struktur tektonicznych węgla. 

Spośród wymienionych objawów zagrożenia wyrzutowego wyróżnić należy cechy 
teksturalne pokładu, określające przestrzenne ułożenie cząstek i ich rozkład w granicach 
pokładu. Najbardziej zagrożone pokłady węgla posiadają teksturę intensywnie pofałdowa-
ną. Wyniki badań laboratoryjnych węgla wskazują także na obniżanie się parametrów wy-
trzymałościowych w miarę zbliżania się do miejsca inicjacji wyrzutu. Istotne znaczenie 
poznawcze przedstawionych zagadnień gazodynamicznych posłużyło do tworzenia modeli 
obrazujących przebieg wyrzutu węgla i skał. 

Z analizy przebiegu zdarzenia wyrzutu oraz przeprowadzonych obliczeń (model matema-
tyczny — metody numeryczne — warunki brzegowe, program symulacji systemu VENT-
GRAPH) wynika m.in. podział zjawisk przepływu w wyrobiskach w czterech przedziałach 
czasowych, tj.: w początkowej fazie wyrzutu, w fazie ustabilizowanego wyrzutu, w fazie za-
nikania wyrzutu oraz w fazie końcowej związanej z usuwaniem gazów wyrzutowych z sieci 
wentylacyjnej [3]. 

Wyrzuty metanu i skał oraz wstrząsy górotworu i tąpania towarzyszące podziemnej eks-
ploatacji węgla należą do zjawisk, które charakteryzują się zwykle gwałtownym przebie-
giem. Wstrząsy górotworu i tąpania występujące w otoczeniu silnie metanowego złoża są 
często przyczyną nagłych wypływów metanu do wyrobisk górniczych. W ostatnich 15 la-
tach w kopalniach „Halemba”, „Bielszowice”, „Śląsk” i „Rydułtowy” miały miejsce przy-
padki niebezpiecznych wypływów metanu spowodowanych m.in. wysokoenergetycznymi 
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wstrząsami i tąpaniami [10]. Po wstrząsie i tąpnięciu w rejonie ściany 303 w pokładzie 507 
w KWK „Bielszowice” (1997 r.) miał miejsce najsilniejszy wypływ metanu, który charak-
teryzował się początkowym strumieniem 137 m3 CH4/min. Dla porównania skali wypływu 
metanu należy nadmienić, że wyrzut metanu i skał w KWK „Pniówek” w dniu 28.08.2002 r., 
który był największym wyrzutem w kopalniach Górnego Śląska, charakteryzował się w po-
czątkowej fazie wydzielaniem metanu w ilości 620 m3/min. 

Dokumentacje wyrzutów metanu i węgla, jakie wystąpiły w kopalniach „Pniówek” 
i „Zofiówka”, wskazują, że zjawiska te były trudno prognozowalne. Analizy szczegółowe 
tektoniki i parametrów gazowych wskazują jednak na sprzyjające wyrzutom warunki istnie-
nia lokalnych struktur wyrzutowych w obszarach górniczych tych kopalń. Miały one cha-
rakter regionalny. Uskoki podłużne (równoległe do uwarstwienia) w złożu, skośne, a także 
odwrócone zaliczone do uskoków zamkniętych uniemożliwiały odpływ gazów z ich są-
siedztwa przy jednocześnie silnym zniszczeniu struktury pokładu. Badania Krausego [11] 
wykazały również zróżnicowany stopień nasycenia pokładów metanem, zależny w dużej mie-
rze od głębokości ich zalegania. Wyszczególniono miejsca, w których zawartość metanu 
pochodzenia naturalnego w pokładzie węglowym była duża, a zagrożenie wyrzutami metanu 
i skał nie wystąpiło. Oznacza to, że oprócz ilości gazu nasycającego złoże (metanonośnoś-
ci) istotne znaczenie dla zagrożenia wyrzutowego ma jego związanie ze strukturą pokładu 
oraz strukturą skał otaczających. 

Powyższą analizę potwierdzają obserwacje zjawisk wyrzutów metanu i węgla zaistnia-
łych w kopalniach „Zofiówka”, „Pniówek” i „Brzeszcze”. Wszystkie miejsca wyrzutów 
związane były z zaburzoną geologicznie strukturą złoża. W obszarach górniczych i ich po-
kładach zidentyfikowano rejony o zbliżonych właściwościach. 

Opracowania [6, 13] w zakresie analiz powyrzutowych w kopalniach chińskich, ukra-
ińskich oraz australijskich dowodzą również, że na występowanie wyrzutów istotny wpływ 
miała tektonika rejonu, w którym prowadzona była działalność górnicza. Z tego też wzglę-
du przyjęto, że wyrzuty mają charakter strefowy (związany ze strefami zaburzonymi). 

Obok wyżej wymienionych czynników biorących udział w procesie zaistnienia zja-
wiska wyrzutowego przyjmuje się, że wraz ze zwiększającą się głębokością eksploatacji 
rośnie metamorfizm węgla. Zmianom ulegają własności fizyko-mechaniczne i sorpcyjno-
desorpcyjne. Podobne zmiany własności fizyko-mechanicznych zachodzą w zaburzeniach 
geologicznych typu: uskoki, fleksury, przegięcia pokładu, wyklinowania itp. 

Wymienione cechy pokładów węgla należą do tych, które uznano jako przepowiada-
jące zjawiska wyrzutu gazów i skał. Występują one niekiedy oddzielnie lub w różnych kom-
binacjach, a czasem — w ogóle. W niektórych pokładach stwierdza się objawy poprzedza-
jące zjawisko wyrzutu o charakterze przeciwnym. Dotyczy to m.in. spadku wydzielania ga-
zu, wzrostu wytrzymałości węgla lub podwyższenia temperatury. Wszystkie przypadki 
opierają się na analizie danych pochodzących z różnych rejonów górniczych, rejestrowa-
nych w różnych okresach czasu i zawierających określenia o różnym stopniu precyzji [12]. 
Stąd potrzeba uściślenia kryteriów zarówno wystąpienia procesu wyrzutowego, jak i oceny 
parametrów decydujących o wyrzucie w oparciu o numeryczne modelowanie. 
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3. Modelowanie numeryczne wyrzutu węgla i gazu 
w pokładzie jednorodnym 

Podstawą analiz w zakresie modelowania zjawisk wyrzutowych w pokładzie węglo-
wym jednorodnym (niezaburzonym) było opracowanie modelu numerycznego przez Kidy-
bińskiego [7]. W pracy wskazano na możliwości metody elementów odrębnych w zakresie 
modelowania przebiegu tego procesu oraz bliższego rozpoznania jego mechanizmu. 

Dowiedziono, że istnieją dwa podstawowe mechanizmy wyrzutów węgla i gazu w przod-
ku wyrobiska: 

— w pokładzie o budowie jednorodnej (bez zaburzeń geologicznych) — gdzie wędrująca 
strefa wyrzutowa przesuwa się w głąb calizny węglowej ze stałą w przybliżeniu pręd-
kością, zaś intensywność desorpcji gazu z węgla rośnie równomiernie w miarę zbliża-
nia się do powierzchni czoła wyrobiska, 

— w pokładzie o budowie niejednorodnej (z zaburzeniem struktury geologicznej węgla 
i otoczenia) — gdzie trudno określić położenie i prędkość przesuwania się strefy wyrzu-
towej — warunki zaistnienia wyrzutu zależą od charakterystyki i rozmiaru zaburzenia. 

Na podstawie badań modelowych wykazano zależność zasięgu wyrzutu w przodku wy-
robiska korytarzowego od zwięzłości calizny węglowej. 

Badania takie wykonywano metodą elementów odrębnych, polegającą na tworzeniu 
modelu ośrodka początkowo ciągłego z elementów — cząstek stałych powiązanych ze sobą 
wzajemnie za pomocą więzów stykowych oraz więzów równoległych, co pozwoliło stwo-
rzyć model litej skały z ziaren dowolnej wielkości [2]. Rozwój metody [14] pozwolił jed-
nak na szerszy zakres jej zastosowań. Włączenie do programu użytkowego opcji gazowej po-
zwala dodatkowo na modelowanie przepływów fluidalnych cząstek ciała stałego i gazu przy 
uwzględnieniu dużego początkowo zagęszczenia i zwięzłości fazy stałej w mieszaninie. Takie 
rozwiązanie znalazło zastosowanie z wykorzystaniem oprogramowania firmy ITASCA [5]. 
Obejmuje ono płaską lub przestrzenną wersję programu PFC (Particle Flow Code). Do pro-
gramów tych przystosowano dodatkowo opcję płynu (Fluid) oraz opcję termalną (Thermal).  

W celu zobrazowania zachowania się przyprzodkowej części pokładu węglowego w trak-
cie wyrzutu węglowo-gazowego Kidybiński [8] opracował dwuwymiarowy model piono-
wego przekroju wyrobiska o długości 17,0 m i wysokości 3,0 m. Modelowanej caliźnie wę-
glowej zostały przypisane własności mechaniczne i właściwości gazowe. Należy nadmie-
nić, że model w tym przypadku posłużył się wyłącznie obliczeniami gazu wolnego oraz 
pośrednim modelowaniem skutków desorpcji metanu. 

Wyniki obliczeń na modelu dowodzą, że warunkiem zaistnienia desorpcji jest spadek 
ciśnienia gazu otaczającego cząstkę z zaadsorbowanym gazem, zaś w sensie mechanicznym 
— powstanie nowych dróg przepływu gazu w postaci szczelin i porów otwartych. W przy-
padku modelu PFC oznacza to wzrost makroporowatości w układzie cząstek modelu, zaś 
w sensie dynamicznym — pojawienie się dodatniego gradientu prędkości przemieszczania 
się cząstek modelu w kierunku poziomym. Obraz uzyskanych obliczeń to pas niszczenia 
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pokładu, którego granice definiują określone wielkości prędkości ruchu poziomego cząstek. 
Część z nich uwalnia się całkowicie, inne natomiast pozostają w związkach tworzących 
bryły bądź bloki węglowe — pomimo znacznego ich przemieszczenia poziomego. Licznie 
zachowane więzy międzycząstkowe świadczą o zróżnicowanej granulacji mas węglowych 
po wyrzucie. 

W przypadku bardzo dużej zwięzłości calizny węglowej widać zachowaną w modelo-
wych masach powyrzutowych większość więzów międzycząstkowych. Skutek wyrzutu wy-
stępuje w tym przypadku w postaci pseudoplastycznego wypchnięcia czoła przodku na od-
ległość ok. 3,0 m, częściowego odsłonięcia szczeliny podstropowej oraz spękania i roz-
drobnienia węgla — szczególnie w górnej części wyrobiska. 

W wyniku badań modelowych Kidybiński [7] wyróżnił cztery strefy przepływu gazu. 
W pierwszej strefie gaz przepływał z bardzo dużą prędkością przez caliznę węglową niena-
ruszoną procesem niszczenia. W momencie dojścia strumieni gazu do granicy strefy nisz-
czenia węgla nastąpił na całej wysokości pokładu gwałtowny spadek prędkości przepływu 
gazu. Faza gazowa potwierdziła liniowy charakter niszczenia struktury pokładu węglowego 
i powstania siatki otwartych spękań wędrujących w głąb calizny. Trzecią, rozległą strefą na 
linii przepływu gazu przez caliznę węglową była strefa gwałtownej turbulencji i wzrostu 
prędkości przepływu gazu. Czwarta strefa przepływu gazu obejmowała regularne, powolne 
przepływy całym przekrojem poprzecznym wyrobiska, szczególnie zaś w jego partii przy-
stropowej. 

A zatem w końcowej fazie wyrzutu metan przepływał powoli przez osiadające i prze-
mieszczone w kierunku poziomym masy wyrzutowe, częściowo przenikał ku górze, zaś pod 
stropem wystąpił szybki przepływ gazu odpływającego swobodnie z wyrobiska. W przy-
padku wcześniejszego zatrzymania gazowego zasilania modelu pod stropem pojawił się 
szybki prąd wsteczny (zassanie), wciągający nad masy wyrzutowe gazy z dalszej (prawej) 
części wyrobiska. 

Przedstawione syntetyczne podejście do procesu wyrzutowego umożliwia wykorzysta-
nie modelowania numerycznego do prognozowania stanu zagrożenia wyrzutem w przodku 
drążonego wyrobiska korytarzowego w pokładzie (nie zaburzonym geologicznie). 

Modelowaniem wyrzutów zajmowali się również inni badacze problematyki zjawisk 
gazodynamicznych, m.in. w Australii oraz w Chinach [4]. Stwierdzono jednak, że sposób 
komputerowego uzyskiwania wyników obliczeń jest obciążony błędami przygotowania 
modelu. Pomimo zaawansowanego rozwoju narzędzi obliczeniowych nadal nie określono 
wszystkich niezbędnych czynników, które biorą udział w procesie wyrzutu węgla, gazu i skał. 

Tworzone modele mogą i uwzględniają wymienione dwa gazy jako samoistnie wystę-
pujące w złożu, a tym samym dające zróżnicowane skutki ich oddziaływania. Modelując 
jednak wyrzut, bez względu na rodzaj gazu, należy zawsze dość szczegółowo odnieść się 
do lokalnych warunków górniczych. Istotne przy szacowaniu intensywności wyrzutu są za-
tem parametry fizyczne i mechaniczne węgla oraz oszacowanie jakości czynnika bezpo-
średnio odpowiedzialnego za inicjację. Przygotowanie modelu musi więc uwzględniać 
m.in. tektonikę rejonu. 
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Według Hanesa [4] dane zalecane do odwzorowania w modelu przebiegu procesu wy-
rzutowego to przede wszystkim: grubość pokładu i głębokość zalegania, struktura węgla 
i skał otaczających, w tym ilość i gęstość szczelin, ich orientacja, klasyfikacja stropu i spągu, 
ich grubość, wytrzymałość, analiza struktury węgla, analiza gazu w pokładzie lub skałach, 
desorpcja, gazonośność, ciśnienie, kierunek wypływu gazu, wilgotność, przepuszczalność, 
anizotropia, czas odgazowania, postęp przodka, ciśnienie nadkładu na poziomie pokładu, za-
szłości eksploatacyjne czy skłonność do wyrzutów (zaistniałe wyrzuty wraz z ich analizą). 
Wymienione parametry biorące udział w procesie zaistnienia wyrzutu służą do tworzenia 
bardzo skomplikowanych modeli, przy czym odnoszą się one wyłącznie do konkretnego 
miejsca w pokładzie. 

4. Dynamika wyrzutu węgla i metanu w przodku chodnika 
w pokładzie jednorodnym 

W wyniku szczegółowych analiz wyrzutów węgla i gazu na modelu cząstkowym (PFC) 
Kidybiński [7, 8, 9] określił również rozkład makroporowatości pokładu węglowego przed 
czołem przodku wyrobiska korytarzowego. Udało się także podać zakres ruchów poślizgo-
wych, przemieszczenia poziome cząstek węgla, ciśnienie gazu wolnego (CH4) przepływa-
jącego przez caliznę węglową i gazu desorbowanego. Model pozwolił na zobrazowanie zmian 
energii odkształcenia i energii kinetycznej odprężonej strefy pokładu przed czołem przod-
ku. Podano także wartości progowe (inicjalne) koncentracji fazy stałej w mieszaninie węgla 
i gazu oraz ciśnienia inicjującego wyrzut w głębi calizny węglowej. 

Istotną zaletą modelu cząstkowego (BMP — Bonded Particle Model) jest obraz wy-
rzutu w skali 1:1, pozwalający na symulację rzeczywistych wartości sił, ciśnienia, energii, 
prędkości cząstek węgla, makroporowatości itp. Ponadto poprzez zaprogramowanie w mo-
delu wartości więzów stykowych i równoległych odpowiadających caliźnie węglowej między 
cząstkami węglowymi uzyskano początkową zwięzłość pokładu. W rezultacie obliczeń 
pokazano, jak w miarę rozwoju wyrzutu i związanej z tym redukcji pewnej liczby więzów 
oraz z powstaniem brył węglowych o różnych rozmiarach i kształcie pokład przechodzi 
w masy wyrzutowe o różnorodnym składzie bryłowym i udziale cząstek drobnych. 

W celu umożliwienia szczegółowych badań numerycznych opracowano [7] w języku 
wewnętrznym kodu PFC program symulacyjny WyrzFinA, bazujący na modelu wspólnego 
przepływu fluidalnego fazy stałej (węgla) i fazy gazowej (metanu) w przodku i w pobliżu 
przodku wyrobiska korytarzowego. Przepływ ten inicjuje i realizuje wieloetapowy ruch mas 
wyrzutowych, od ich odspojenia od calizny węglowej, przez uformowanie się stężenia 
przepływowego fazy stałej, poprzez ruch rozrzedzających się mas wyrzutowych — do koń-
cowego osiadania mas powyrzutowych na obszarze wydrążonej już części wyrobiska. Re-
jestrowano badania zmian makroporowatości, w szczególności dla środkowego okresu wy-
rzutu (rys. 1). 
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Rys. 1. Środkowa faza wyrzutu węgla i metanu w pokładzie o budowie jednorodnej 
(bez zaburzeń strukturalnych) [7] 

Oprogramowanie PFC umożliwiło rejestrację w modelu strefowej wartości procento-
wej liczby cząstek w danym obszarze, biorących udział w ruchach poślizgowych (SF ang. 
sliding fraction). Jest to ważny element mogący wskazywać, w jakich obszarach modelu 
zachodzi intensywne niszczenie calizny węglowej przez ścinanie i poślizg. Uzyskano roz-
kład wskaźnika SF w stosunku do długości oraz wysokości modelu, z którego wynika, że 
najbardziej intensywne niszczenie calizny wskutek ścinania i poślizgu zachodzi w rejonie 
pierwotnego położenia przodku oraz na pierwszych 4÷5 metrach ruchu mas wyrzutowych. 
Zestawienie wielkości wskaźnika SF calizny węglowej z jej strefową makroporowatością 
wskazuje na trzy etapy procesu niszczenia, tj.: ruchów poślizgowych, utraty kontaktu czą-
stek oraz lotności cząstek. 

Badaniami dowiedziono, że dla celów analizy warunków równowagi statyczno-dyna-
micznej przed zaistnieniem oraz w trakcie wyrzutu węgla i gazu istotne są zmiany ogólnej 
energii modelu z podziałem na energię procesu ruchu oraz energię odkształcenia kontaktów 
cząstek. Okazuje się, że ogólna energia kinetyczna narasta do połowy czasu obliczeniowe-
go, po czym utrzymuje się na stałym poziomie w dalszej części działania modelu. 

Jak wiadomo, decydującą rolę w generowaniu i przebiegu wyrzutu węgla i gazu od-
grywa gaz wolny powstający przez szybką desorpcję z węgla w strefie odprężonej w po-
bliżu przodku wyrobiska. Sam jednak proces desorpcji — jako zjawiska zachodzącego w skali 
molekularnej — nie może być odwzorowany w modelu cząstkowym sposobem bezpośred-
nim. Można natomiast odwzorować przepływ gazu wolnego z głębi pokładu do wyrobiska 
— opierając się na przesłankach ciśnienia początkowego tzw. gazu złożowego w pokładzie 
węglowym (np. 25 MPa na głębokości 1000 m) — do czego konieczne jest włączenie do 
programu w kodzie PFC dodatkowej opcji płynowej (gaz, ciecz). Zastosowanie to obejmuje 
warunki brzegowe (np. ciśnienie, prędkość płynu) na wlocie i wylocie modelu. Obliczenia 
— przy udziale strefowego położenia cząstek fazy stałej — zrealizowane w siatce cel gazo-
wych pokrywały się zasięgiem z modelem mechanicznym. Skutki wpływu działania gazu 
desorbowanego na jednostkową maksymalną energię kinetyczną wyrzutu — przy jednako-
wym ciśnieniu gazu wynoszącym 5 MPa — były ponad sześciokrotnie większe od skutków 
działania gazu wolnego przepływającego z głębi górotworu przez odprężoną strefę pokładu. 

Na krawędzi strefy odprężenia pokładu węglowego przez zbliżające się czoło przodku 
bardzo rzadko powstają warunki dla zaistnienia wysokiego ciśnienia gazu złożowego. 
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Wolny gaz przepływający przez modelowany odcinek pokładu węglowego posiadał — jak 
wspomniano wyżej — znikomy wpływ na intensywność wyrzutu węgla i gazu w przodku 
wyrobiska korytarzowego. 

Rezultaty badań wyrzutu węgla i gazu na numerycznym cząstkowym modelu mate-
rialnym (w skali 1:1) pozwoliły na sformułowanie szeregu empirycznych zależności opisu-
jących ilościowo to zjawisko poprzez określenie sekwencji występujących przemieszczeń, 
naprężeń oraz ciśnień — w miarę rozwoju procesu wyrzutowego, a także określenie pro-
gowych (inicjalnych) wartości koncentracji fazy stałej (węgla) w mieszaninie węgiel–gaz 
(75÷80%) oraz naprężeń poziomych (około 5 MPa) — towarzyszących rozpoczynającemu 
się procesowi wyrzutowemu. 

5. Modelowanie wyrzutu węgla i metanu w przodku chodnika 
w pokładzie zaburzonym uskokiem 

Jak wspomniano uprzednio, statystyki rejestrowanych wyrzutów węgla i gazu [13] 
wskazują na ścisły związek zaistniałych zjawisk gazodynamicznych z lokalnie występują-
cymi zaburzeniami struktury pokładu węglowego. Powoduje to m.in. lokalny spadek wy-
trzymałości węgla w pokładzie wskutek istnienia naturalnych powierzchni poślizgu, gęstej 
siatki spękań lub stref sprasowanego miału węglowego. Wielkość i zasięg tych powierzchni 
lub stref osłabienia struktury pokładu często decydowała o wielkości i kształcie strefy wy-
rzutu, a także — o przebiegu wyrzutu w czasie. 

W kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [6] zagrożenie wyrzutowe zależy 
w znacznej mierze od uwarunkowań geologicznych. Stwierdzono, że istnieje związek wy-
rzutów z tektoniką uskokową. Szczególnie ma to miejsce w przypadku uskoków małych 
i drobnych (lokalnych). Uskoki duże, wskutek dalekiego odprowadzania gazu strefą usko-
kową w kierunku pionowym, są często odgazowane w odległości poziomej do ok. 100 m 
od uskoku, co oznacza wielokrotnie mniejsze nasycenie złoża węglowego metanem niż 
w partiach oddalonych od dużych uskoków [11]. W związku z tektoniką uskokową pokła-
dów węglowych mogą się w nich tworzyć lokalne nagromadzenia gazu w formie „pułapek 
gazowych” — co jest skutkiem zwiększonej desorpcji metanu w partiach rozdrobnionego 
węgla w sąsiedztwie lub w obrębie stref uskokowych. 

W badaniach laboratoryjnych mas powyrzutowych pokładu 409/4 KWK „Zofiówka” 
[15] stwierdzono udział mylonitu, który wynosił około 15%, czyli dorównywał lub przekra-
czał naturalną porowatość węgla w caliźnie. Duży udział mylonitu w rejonach gazonośnych 
uskoków prowadzi m.in. do utrudnienia odpływu gazu szczelinami w kierunku zbliżającego 
się przodku wyrobiska, a przez to — do wzrostu wewnętrznego ciśnienia „pułapki gazo-
wej” będącej potencjalnym źródłem wyrzutu. 

Wyniki badań na modelu cząstkowym przebiegu i parametrów wyrzutu fazy stałej (wę-
giel) i gazowej (metan) biorących udział w wyrzucie węgla zaburzonego uskokiem i gazu 
podano w pracy Kidybiński [9]. Uzyskano m. in. graniczne stężenia przepływowe dla wyrzutu 
w pokładzie zaburzonym geologicznie oraz — porównawczo — w pokładzie jednorodnym. 
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W celu zamodelowania przebiegu wyrzutu w przodku wyrobiska korytarzowego drą-
żonego w pokładzie węglowym zaburzonym uskokiem opracowano program komputerowy 
WyrzFinB w języku wewnętrznym kodu PFC [5]. 

Program ten realizuje obliczenia numeryczne dotyczące ruchu i dekompozycji skonso-
lidowanych uprzednio cząstek stałych (węglowych) przy udziale przepływu wolnego meta-
nu — metodą analizy przepływu cząstek ciała stałego o dużym zagęszczeniu — w złożu 
fluidalnym. 

Model zobrazował pionowy przekrój odcinka wyrobiska korytarzowego w rejonie bę-
dącego w postępie przodku. Pierwotny widok modelu (z odcinkiem pokładu węglowego 
oraz uskokiem) przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Widok modelu przed osiągnięciem przez przodek krytycznej odległości od uskoku [9] 

Stan ten (rys. 2) odpowiada sytuacji, kiedy czoło przodku wyrobiska nie osiągnęło 
jeszcze krytycznej odległości od granicy uskoku. Generalnie jest to stan równowagi przed-
wyrzutowej. Po przekroczeniu przez czoło przodku wyrobiska krytycznej odległości od 
granicy strefy uskokowej istniejący niewielki przepływ gazu wolnego od lewej ku prawej 
granicy modelowanego górotworu powodował ożywienie procesu desorpcji z rozluźnionej 
i nasyconej gazem strefy uskokowej, wskutek czego na granicy strefy uskokowej pojawił się 
wzrost ciśnienia gazu i zalążek „kieszeni gazowej” lub/i poszerzenie istniejącej kawerny. 

Jak wynika z modelu (rys. 3), część cząstek ze strefy granicznej między pokładem 
a uskokiem straciła więzy z sąsiednimi cząstkami. Nastąpiło rozdrobnienie węgla i zwięk-
szenie desorpcji metanu. 

Symulacja taka daje wyraźne różnice w stosunku do tożsamej fazy wyrzutu w po-
kładzie jednorodnym. W przeciwieństwie do równomiernego stopnia rozrzedzania się ca-
lizny węglowej od jej głębi w kierunku czoła przodku — na modelu wyrzutu w pokładzie 
jednorodnym — w przypadku pokładu z uskokiem pionowym mamy do czynienia z wyraź-
nie niejednorodnym rozkładem poziomego ruchu masy węglowej.  

Badaniami modeli dowiedziono, że w przypadku pokładu węglowego o jednorodnej 
strukturze drogi przepływu desorbowanego metanu otwierają się stopniowo od czoła wyro-
biska ku caliźnie wskutek niszczenia struktury węgla od czoła przodku w kierunku głębi 
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calizny (zgodnie z płaszczyznami łupności). W przypadku pokładu naruszonego desorbo-
wany w rejonie uskoku gaz nie ma możliwości swobodnego wypływu w kierunku wyrobis-
ka, zatem jego rosnące ciśnienie w rejonie geologicznej nieciągłości powoduje powstanie 
rozległego korka czołowego, który następnie — pod wpływem sił wynikłych z ciśnienia 
gazu — zaczyna przemieszczać się nieregularnie w kierunku otwartej przestrzeni wyrobiska. 

 

Rys. 3. Widok modelu po osiągnięciu przez przodek krytycznej odległości od uskoku [9] 

Można stwierdzić, że pod względem energetycznym wyrzut w pokładzie z uskokiem 
wykazuje ponad dwukrotnie większą dynamikę od wyrzutu w pokładzie jednorodnym. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone badania na modelach wykazały, że istnieje możliwość wiarygodnego 
zamodelowania przebiegu i parametrów mechaniczno-gazowych wyrzutów węgla i metanu 
w każdym przodku drążonego wyrobiska korytarzowego. 

Stwierdzono istotne różnice dynamicznej makrostruktury wyrzutów oraz zarejestrowa-
nych parametrów dla modelowanego wyrzutu w pokładzie jednorodnym oraz w pokładzie 
z pionowym uskokiem (zaburzenie o szerokości wynoszącej 1,0 m). 

W przypadku pokładu o budowie jednorodnej wydzielanie się z calizny oraz przepływ 
wolnego gazu mają charakter w przybliżeniu równomiernie rozłożony wzdłuż przyprzodko-
wego odcinka pokładu węglowego. Wyrzut rozwija się od przodka w kierunku coraz głębiej 
położonych w caliźnie fragmentów pokładu. W warunkach pokładu (wewnętrznie) naru-
szonego (uskokiem lub inną formą osłabienia strukturalnego) i jednocześnie nasyconego 
gazem sorbowanym dochodzi przed wyrzutem do strefowego wydzielania się gazu w głębi 
calizny i powstania wewnętrznej kawerny ciśnieniowej (strefy intensywnej desorpcji). 
Wyrzut rozpoczyna się w chwili osiągnięcia przez przemieszczający się przodek krytycznej 
odległości od tej kawerny, zdefiniowanej jako odległość równowagi wewnętrznych sił par-
cia węgla i gazu — z jednej strony, oraz sił mechanicznego oporu i porowatości calizny wę-
glowej — z drugiej strony. Porowatość (bądź szczelność) calizny węglowej ma tu znacze-
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nie decydujące. Zahamowanie odpływu gazu z głębi calizny jest podstawowym warunkiem 
tworzenia się w jej głębi kawerny ciśnieniowej. Można więc stwierdzić, że przyczyną pow-
stawania wyrzutu w pokładach o naruszonej strukturze wewnętrznej jest inwersja kierunku 
inicjalnego przepływu desorbowanego z calizny węglowej gazu. 

Tym samym dowiedziono, że podjęte próby modelowania numerycznego (w skali 1:1) 
wyrzutów węgla i gazu metodą spoistych modeli cząstkowych dają dość jednoznaczne i po-
równywalne z obserwacjami górniczymi wyniki w ocenie procesu zjawisk gazogeodyna-
micznych. 
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