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Ani Gaz ve Kayaç Püskürmeleri son zu-
manlarda Zonguldak Kömür Havzasında 
ölümle sonuçlanan kazalarda önemli rol 
oynamaktadır. 

Sadece E.K.İ. Karadon Bölgesine bağlı 
Ka radon, Gelik, Kilimli bölümlerinde 
16.11.1969 - 14,4.1974 tarihleri arasında 
meyda na gelen ani gaz ve kayaç püs
kürmeleri sonucu 14 kişi vefat etmiştir. 
Bu makalede ani püskürme olaylarının ne
denini belirten eski ve yeni hipotezler a-
çıkkmacaktır. 

1 — Ani Gaz ve Kayaç Püskürmeleri: 
Ani gaz ve kayaç püskürmesi, kayaç için
de bulunan gaz basıncı sonucu arının bü 
basınca dayanamayarak parcalanmsı ve 
büyük ölçüde gazla birlikte çalışma sa
hasını doldurmasıdır. 

Almancada «Plötzliche Ausbrüche von 
G este in und Gas», Fransızcada «Dega-
ment Instantanes», İngilizcede «Rock 
Burst» olarak isimlendirilir. Metan (CH*j 
gazı gibi, karbondioksit (COB) gazıda ani 
püskürme olaylarının nedeni olmaktadır. 

2 — Ani Gaz ve Kayaç Püskürmelerinin 
Teorisi: 

2.1 — Eski Hipotezler: 

Çeşitli kömür ve tuz havzalarında izlenen 
ani püskürme olayları tamamiyle ortak 
özellikler göstermezler. Aynı havzanın 
değişik bölümlerinde dahi birçok farklar 
olabilir. Bugün bütün havzalardaki püs
kürmelerin daima belirli etkenlerin kar
şımı sonucu oluştuğu saptanmıştır. Eski 
hipotezlerin teorik kısımlarını bir tarafa 
bırakılarak gözlemle ilgili kısımlarından ya
rarlanılmıştır. 

Çok sayıdaki eski hipotezi iki ana grupta 
toplamak mümkündür. 

A—Kömürün yapısında bulunan gazın 
olayın meydana gelişinde ana etken ol
duğunu savunan hipotezler. 

B — Arazi basıncının ani püskürmelerin o-
luşunda en etkin rolü oynadığını savu
nan hipotezler. 

En eski hipotez, ani püskürme olaylarının 
oluşumlarını kömürün yapısındaki gaza 
bağlayandır. Quentin (1952) yaptığı araş
tırmalarda, gazın damar içinde kömür to
zu ile birlikte bulunduğunu ve kazı neti
cesi bu bölüme yaklaşıldığında arının 
parçalandığını ileri sürmektedir. Daha 
sonra, Poborski (1957) Yüksek basınçlı or
tamda bulunan gazın daha düşük basınç
lı zonlara doğru hareket ettiğini ve za
yıf bir zon bulunca bu zonu parçalayarak 
olayı meydana getirdiğini belirtmiştir. 
Bykov (1958) ise tamamen ayrı bir nok
tadan hareket etmektedir. Bykov'a göre 
kömür bünyesinde bulunan çatlaklar ola
yın başlıca nedenidir. Bütün çatlakların 
içinde belirli bir basınç altında bulunan 
gaz vardır. Bu gaz ile kömürün içinde ad-
sorbe halde bulunan gaz denge durumun
dadır. Çatlaklar içinde bulunan gaz açı
ğa çıkınca denge bozulmakta, ani püs
kürme olayı meydana gelmektedir. Byko/ 
arazi basıncı etkisini, yalnız çok şiddetli 
püskürmelerde tali olarak kabul etmek
tedir. 

Jarlier 1931 yılında ortaya atttğı hipotezin
de arazi basınçlarını esas almaktadır. Ja-
rlier'e göre arazi darbesi sonucu oluşan 
impuls olayın meydana gelmesinde esas 
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etkendir. Teorisini ani püskürmelerin ge
nellikle ateşlemeler sonucunda oluştu
ğunu ileri sürerek kuvvetlendirmektedir. 

Josse (1957 ani gaz ve kayac püskür
melerinin nedenini arazi darbeleri ile bağ
daştırmaktadır. Elastik tavandaki darbe
ler olayı meydana getirmektedir. Gaz var 
ise olay püskürme şeklinde; yok ise arazi 
darbeleri şeklindedir. 

Speckeler (1932), İgnatieff (1954) v.b. bir
çok araştırıcı olayı tek ton iz ma ya bağla
maktadır. 

2.2 — Yeni Teoriler : 

Modern teoriler çok sayıdaki havzalarda 
laboratuvarlarda ve yerinde yapılan de
ney ve gözlemlere dayanmaktadır. Son 20 
yıl içinde Kaya M e kan iğ indeki gelişmeler, 
ani püskürmelerle ilgili çalışmalara IŞIK 
tutmuştur. 

Ani püskürmelerin oluşumunu incelemek 
amacı ile yapılan çalışmalar Sovyetler 
Birliğinde en üst yüzeye ulaşmıştır. Bu 
çalışmalar çeşitli araştırma metodlannın 
ve matematiksel verilerin ortaya çıkma
sını sağlamıştır. Araştırmalar 1952 yılın
da Skotschinski'nin kurduğu, senelerdir 
Chodot'un idare ettiği «Kömür Ocakların
daki Ani Püskürmelerle Mücadele Merkez 
Komisyonu» tarafından yürütülmektedir. 

Başlıca araştırma metodları şunlardır: 

A — Ani püskürmeler ile Mgili istatistik
lerin ve jeolojik verilerin değerlendirilme
si; 

B — Ani püskürmeler ile ilgili sismoakus-
tik kabulle r ve elde edilen osll log ramların 
değerlendirilmesi; 

C — Laboratuvarlarda modeller üzerin
de yapılan araştırmalar; 

D — Anî püskürme tehlikesi olan ocak 
larda araştırmalar sonucu ortaya konu 
lan ampirik ve analitik metodlar; 

E — Ani püskürmeye eğilimli kömür da
marlarının mekanik özelliklerinin araşt.-
rılması; 

F — Kömür damarının gaz geçirgenliği
nin, gözenekliliğinin, çatlaklılığmın, top
lam gaz muhtevasının ve metan absorbs i-
yonunun araştırılması; 

G — Kömürün parçalanması esnasında 
gaz çıkış hızının belirlenmesi. 

2.3 — Teorilerin Kritiği: 

Teorİlerdekî eksiklik ve hatalar, değer
lendirmelerin ve gözlemlerin bir veya bir
kaç maden sahasına özgü olmasından ile
ri gelmektedir. Ayrıca teorilerin büyük bir 
kısmı makroskopik gözlemlere dayan
maktadır. 

Gazı esas alan teorilerin şüphesiz ger
çek payı büyüktür. Gaz aynı zamanda e-
nerji taşıyıcısı olmaktadır. Bykov ve Po-
borsklnin teorilerindeki ortak eksiklik 
kayaç basıncı rolünün ya tam olarak tah
min edilememesi veya bunun göz önü
ne alınmamasıdır. 

Jarilier ve Josse'nin görüşleri ise daha 
başka nedenlerden dolayı genelleştirile-
memektedir. Gerçi ani ga z ve kayaç püs
kürmeleri büyük çoğunlukla arazi darbe
lerinin olduğu kısımlarda görülürsede; 
bazı kömür havzalarında arazi darbelerine 
rastlanmadığı halde, çok sayıda ani püs
kürme olayı saptanmıştır. 

2.4 — Olayın Meydana Gelişi: 

Olayın meydana gelmesi için aşağıdaki 
şartlar gerçekleşmelidir: 

A — Kömür damarında yeterli gaz kon
santrasyonuna sahip bir zon bulunmalı
dır; 

B — Kayaç basıncı yardımıyla gaz ve kö
mür arasındaki bağlantı kalkmalıdır; 

C — Kömür içindeki gaz yeterli bir hız
la çıkmalı, büyük bir gaz basıncı meyda
na gelmelidir; 

D — Meydana gelen yüksek basınçlı zo-
nur\ yeterli büyüklükteki bir yüzeyden (ka
zı arını) yeterli uzaklıkta olması lâzım
dır. Bu uzaklık aza!ırica kayaç basıncı ve 
gaz basıncının yardımıyla kömürün di-
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renci yenilmekte ve olay meydana gel
mektedir. {Şekil 1) Olayın meydana ge 
lişini göstermektedir. 

E — Kömürün Mekanik Özelliği: Kayaç 
basıncı altında gaz geçirgenliği ve par
çalanma derecesine bağlı olarak gaz ç-~ 
kış hızı artmaktadır. 

2.5 — Bir Ayağın Arınındaki Denge Duru
mu : 

Bir ayağın annında kömür iki yük altında 
bulunur. Yüklerin dengesinin bozulması 
sonucu ani püskürme oluşur. 

2.5.1 — Mekanik Basınç Yükü : 

Mekanik Basınç Yükünün, yani kayaç ba-
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sinemin dikey bileşeni P (x) eğrisinde gö
rüldüğü gib i değişir. (Şekil 2 a) 

2.5.2 — Çatlaklardakİ Serbest Gazın Ba
sıncı : 

kil 2 b) Bu kapsüllerdeki iç basınç deği
şimlerini, ayak arınından uzaklığa bağlı 
olarak göstermektedir. Eğrilerin incelen
mesi sonucu ayak arınında bir ek basın
cın varlığı anlaşılmaktadır. Kapsüller di
ke yve yatay olarak yerleştirilmiş fakat el-
d e edilen değerler arasında bir fark bu
lunamamıştır. Bu ölçüler bize ayak arını 

Serbest gaz basıncı p(x)'in değeri tam o-
larak ölçü lemem iştir. Anna yerleştirilen öl
çü kapsülleri (BOM ölçü kapsülleri «Bu
reau of Mines») sayesinde p(x) eğrisinin 
seyri iyi bi r şekilde elde edilebilir. (Şe-

önünde basınç dağılımının hidrostatik ol
duğunu gösterir. 

J. Günder serbest ayak orınındaki kö
mürün iki yük altında bulunduğunu öne 
sürmüştür. Kömür arınma etkiyen yükler 
(Şekil 3) de gösterilmiştir. 

Burada: 

Serbest arına doğru olan yük analitik ola-

CİLT : XV Sayı: 3 17 



C SckiL 3 ) Elemanların de-n & e. burumu-
tw tfaf»/-//* Semti. 

(J: (*ur»refit J&""£) 

dp 
rak W olarak ifade edilir. Bu yük arı-

dx 
m parçalamaya çalışır. 

W: Damar açıklığı, üretim yapılan da-

dp 
marın kalınlığı : Gaz basıncı değişi-

dx 
mi; 

2îP(x) : Arını tutmaya çalışan, parçalan
maya engel olan kuvvet f : Damar ile yan 
taş arasındaki sürtünme katsayısı 

P(x) : Arazi basıncı (Düşey Yük) 

dp 
A — 2fP(x) - W -.— > 0 ise, arın rijit-

dx 

tir. Bu durum «İstinat Durumu» olarak 
isimlendirilir. 

dp 
B — 2fP(x) - W <• 0 ise, görüldüğü 

dx 

gibi arını parçalamaya çalışan kuvvet 
arım tutmaya çalışan kuvvetten daha bü
yüktür. Arının tutucu etkisi kaybolur. 

Bir uzunayağın arına etki eden kuvvetler 
incelenmiştir. Ani püskürmenin oluşma-
sini önlemek için ne yapabiliriz. 

P(x) düşey yükünün değiştirilmesi müm

kün değildir, f kuvvetler* tavan ve taban 

taşları ile kömür damarı arasındaki sür

tünme kuvvetleridir. Kuvvetlerin yüksel

tilmesi elimizde değildir. Arında dengesiz

lik yaratan dp/dx gaz basıncının yüksel

mesidir. Alınacak tedbirlerle gaz basıncı 

yükselmesinin önlenmesine çalışmak tek 

çıkar yoldur. 

1 — Plötzlicbe Ausbrache von Gestein and Gas id Bergbau DURCHROV G 
ECKARTD. 
GİMM W 
THOMA K. 
WOLF H 

2 — E.K.t. Karadon Bölgesi (19S9 -1970 -1971 -1972 -1973 -1974) ölüm 
tâ kaza dosyalan 

3 — Ani Degajman olaylarının açıklanması ve havzada görülen son SALTOGLU S 

olayların değerlendirilmesi 
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