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ქვანახშირის მომპოვებელ შახტებში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების
თაობაზე გამართული კონსულტაციური შეხვედრების შედეგების
ანგარიში
საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა
პროფესიული კავშირის 2018 წლის 20 აპრილის N 32 მიწვევის შესაბამისად, 2018 წლის
23 აპრილიდან 2018 წლის 26 აპრილის ჩათვლით პერიოდში, ჩვენს მიერ, უკრაინის
თავისუფალი პროფკავშირების კონფედერაციის შრომის დაცვის ინსპექტორის ვ.ი.კოროლის
და
უკრაინის
ქვანახშირის
მრეწველობის
სახელმწიფო
გასამხედროებული სამთო სამაშველო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის ი.ბ.ბელიკოვის მიერ ჩატარებული იქნა კონსულტაციური შეხვედრები შრომის
უსაფრთხოების სტანდარტების თაობაზე.
კონსულტაციური შეხვედრების ფარგლებში განხილული იყო მინდელის სახელობის
შახტაში ქვანახშირის მოპოვების სამთო-გეოლოგიური და სამთო ტექნიკური
პირობები, 2018 წლის 5 აპრილს ღამით მომხდარი ავარიის წარმოშობის გარემოებები
და მიზეზები, შესრულდა სამთო გამონამუშევრებისა და მინდელის სახელობის
შახტის (ქ.ტყიბული) ავარიული უბნის გამოკვლევა.
კონსულტაციური შეხვედრების მიმდინარეობისას მომწვევთა მხრიდან დასმული იყო
შემდეგი ძირითადი საკითხები:
- მოხდეს გათხრების N10 უბანზე მომხდარი ავარიის სახეობის კლასიფიცირება;
- გამოთქმულ იქნას მოსაზრება ავარიის წარმოშობის შესაძლო მიზეზებზე;
- მომზადდეს წინადადებები ავარიულ უბანზე შემდგომი სამთო სამუშაოების
უსაფრთხოდ საწარმოებლად.
დასახული ამოცანების გადასწყვეტად გათვალისწინებული იყო შეზღუდული დრო,
ასევე საწარმოში ზოგიერთი დოკუმენტების არარსებობა, რომლებიც ამოღებულია
გამოძიების ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ, კანონმდებლობის შესაბამისად
დადგენილი წესით, ხოლო პირველადი ინფორმაციის ნაწილი და სამთო სამუშაოების
წარმოების ცალკეული პარამეტრები, რომელთა საფუძველზეც ეს ანგარიში
მომზადდა,
მოპოვებულია ზეპირი ფორმით
საწარმოს
ოფიციალური
წარმომადგენლებისაგან კონსულტაციური შეხვედრების მიმდინარეობის დროს.
2018 წლის 25 აპრილს, 1-ელ ცვლაში სამთო გამონამუშევრების კვლევის დროს
დადასტურდა:
 გათხრების N10 უბნის სამთო გამონამუშევრების ნაწილის იზოლაციის ფაქტი,
რომლებშიც სავარაუდოდ, შეიძლება 2018 წლის 5 აპრილს ღამით მომხდარი
ავარიის ეპიცენტრი ყოფილიყო;
 გათხრების N10 უბანზე სამთო სამუშაოების წარმოების განახლება
არაიზოლირებულ და გაუნიავებელ გამონამუშევრებში, მათ შორის უშუალოდ
საიზოლაციო შესაკრავების სიახლოვეს.

სამთო გამონამუშევრების კვლევის მიმდინარეობისას გამოვლინდა რიგი
სიტაუაციებისა, უკრაინის წესებისა და ნორმების შესაბამისად, კლასიფიცირდება
როგორც სამრეწველო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევა, ზოგიერთი მათგანი
კი საფრთხეს უქმნიან ადამიანების სიცოცხლეს ან ავარიის გამოწვევა შეუძლიათ.
კვლევის შედეგები, ასევე დასახულ ამოცანებზე ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი
დასკვნები ზეპირი ფორმით იქნა მიწოდებული 2018 წლის 24 და 25 აპრილს, შახტის
ხელმძღვანელებთან გამართულ თათბირებზე.
1. ავარიების სახეობები შახტების სამთო გამონამუშევრებში და მათი განსაზღვრის
კრიტერიუმები
 ზოგადი კლასიფიკაციის შესაბამისად, შახტების სამთო გამონამუშევრებში
ყველაზე მეტად გავრცელებულია ავარიების შემდეგი სახეობები:
 მეთან-ჰაეროვანი ნარევის აფეთქება;
 ქვანახშირის მტვერის აფეთქება;
 მეთან-ჰაეროვანი ნარევის და ქვანახშირის მტვერის აფეთქება;
 ეგზოგენური ხანძარი;
 ენდოგენური ხანძარი;
 ქვანახშირის და გაზის მოულოდნელი გამოტყორცნა;
 ქანებისა და გაზის მოულოდნელი გამოტყორცნა;
 ქვანახშირის მოულოდნელი ჩამონგრევა (ჩამოცვენა);
 ქვანახშირის მოულოდნელი გამოტუმბვა (გამოწურვა);
 გაზის მოულოდნელი გამოჟონვა გამონამუშევრების ნიადაგიდან;
 სამთო დარტყმა;
 ქანების ჩამოშლა;
 წყლის ამოხეთქვა, დატბორვა.
მომხდარი ავარიის სახეობის ცალსახად
მინიმალური იფორმაცია, როგორიცაა:

განსაზღვრისათვის

აუცილებელია

- სამუშაო პროცესში დადგენილი ნიადაგში შერეული ფორების პოტენციური
საფრთხეები;
- ავარიის წინაპირობების გარემოებები, ავარიის წარმოშობის მომენტში
მოვლენათა განვითარების დინამიკა ავარიულ ობიექტზე;
- ავარიის წარმოშობის შედეგად მაღაროს ატმოსფეროს შემადგენლობის
ცვლილება;
- საზიანო ფაქტები, რომლებმაც ავარიის წარმოშობის შედეგად ზეგავლენა
იქონიეს ადამიანებზე, მათ შორის ტრავმის მიღება, ასევე ზეგავლენა მოახდინეს
სამთო გამონამუშევრების სამაგრზე და მათში არსებულ აღჭურვილობაზე,
დაზიანებული ზონის ხანგრძლივობა;
- ავარიის წარმოშობის ეპიცენტრის შესწავლა;
- სპეციფიკური საზიანო ფაქტების არსებობა, რომლებიც შეესაბამებიან ავარიის
მხოლოდ ერთ, ცალკე აღებულ სახეობას.
- ავარიის სახეობის კლასიფიკაცია შეიძლება განისაზღვროს საკმარისი
რწმუნებულებით იმ შემთხვევაში, როცა მისი განსაზღვრისას შესაძლებელია:
- ყველა
ავარიული
სამთო
გამონამუშევრების
შემოწმება
უშუალოდ
სალიკვიდაციიო (ლოკალიზების) სამუშაოების შესრულების შემდეგ, ავარიის
ეპიცენტრში და დაზიანებულ გამონამუშევრებში ავარიის შემდეგ შექმნილი
ვითარების მაქსიმალურად შენარჩუნების შესაძლებლობის პირობით.

- საავარიო-სამაშველო
სამსახურის
ინფორმაციის
შესწავლა,
რომელიც
ასრულებდა ადამიანების გადარჩენისა და ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს,
რადგანაც ამ სამუშაოების მიმდინარეობისას შეიძლება ავარიულ ობიექტზე
მდგომარეობა შეიცვალოს მომუშავეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
აუცილებლობის მიზეზით ან სხვა გადაუდებელი ღონისძიებების შესრულების
გამო;
- ავარიულ ობიექტზე
ჰაერისა და გაზის
კონტროლის ავტომატური
მოწყობილობების გაზომვების შედეგების შესწავლა;
- დაზარალებულთა ტრავმების ხასიათის შესახებ სამედიცინო დასკვნების
შედეგების
შესწავლა,
მათ
შორის
სასიკვდილოდ
ტრავმირებულთა
გარდაცვალების მიზეზის შესახებ სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის
დასკვნის შესწავლა;
- სამთო გამონამუშევრებში ადგილმდებარეობის და ავარიის მომენტში ავარიულ
ობიექტზე მყოფი საწარმოს მუშაკების, მათ შორის ავარიის შედეგად
დაზარალებულთა შესასრულებელი სამუშაოს სახეობის განსაზღვრა;
- ავარიის თვითმხილველთა ინფორმაციის ანალიზის ჩატარება.
- ყველა სხვა შემთხვევებში, ასევე არასაკმარისი ინფორმაციის დროს, შეიძლება არ
მოხდეს იმ ფაქტების განიხილვა, რომლებიც ავარიის სახეობის კლასიფიცირებას
ახდენენ.
2. მომხდარი ავარიის სახეობის განსაზღვრის ფაქტორები
მინდელის
სახელობის
შახტის
სტრუქტურული
ხელმძღვანელებისაგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად:

ქვედანაყოფების

- შახტის მუშაკებზე, რომლებიც სამთო გამონამუშევრებში იმყოფებოდნენ,
ზემოქმედება მოახდინა დარტყმის ტალღამ;
- შახტის ყველა დაზარალებული მუშაკი, მათ შორის სასიკვდილოდ
ტრავმირებულები, ჰაერის მიმწოდებელი შტრეკის ჩიხურ ნაწილსა და №10 უბნის
დაქანების კვეთაში იმყოფებოდნენ;
- შახტის სასიკვდილოდ ტრავმირებულ ყველა მუშაკს აქვთ მხოლოდ მექანიკური
დაზიანებები;
- არ არსებობს ავარიული უბნის ზედაპირზე ჰაერისა და გაზის გარემოს
ინფორმაციის გამოტანის ავტომატური კონტროლი. ავარიის წარმოშობამდე, 2018
წლის 4 აპრილს, მე-III ცვლაში, საწარმოს თანამდებობის პირის მიერ
შესრულებული, მაღაროს ატმოსფეროს ეპოზოდური კონტროლის შედეგების
შესაბამისად, ავარიული უბნის სამთო გამონამუშევრებში მეთანის მაქსიმალური
შემადგენლობა შეადგენდა 0,5%-ს, ნახშირბადის ოქსიდის და დიოქსიდის
შემადგენლობა არ გამოვლინდა (0,0%);
- გათხრის უბანზე, ცვლაში, რომლის განმავლობაშიც ავარია მოხდა, გაცემული
იქნა ВВ-ს ვაზნები და ინიცირების საშუალებები ნორმალური ტექნოლოგიური
პროცესის შესაბამისი აფეთქებითი სამუშაოების შესასრულებლად. ავარიის
შემდეგ გათხრის უბნის შემოწმებით აღმოჩნდა, რომ გაცემული რაოდენობის ВВს ვაზნები არ იყო.
ამ ინფორმაციის შესაფასებლად უკიდურესად მნიშვნელოვანია ორი გამოთქმული
ფაქტი: დარტყმის ტალღის არსებობა და ტრავმირებული მუშაკების, მათ შორის
სასიკვდილოდ ტრავმირებულების, მხოლოდ მექანიკური დაზიანებების არსებობა.

უნდა აღინიშნოს, რომ მუშაკების, მათ შორის სხეულის დამწვრობის ზემო სასუნთქი
გზების გარეშე, სასიკვდილოდ ტრავმირებულების, მხოლოდ მექანიკური
დაზიანებების არსებობის შესახებ ინფორმაცია მოწოდებულია შესაბამისი
სამედიცინო დასკვნების გარეშე, რადგან საწარმოს ისინი არ გააჩნია.
ვიღებთ რა მხედველობაში მიღებულ ინფორმაციას დაზარალებულებზე დარტყმის
ტალღის ზემოქმედების შესახებ, შესაძლო ავარიების ზემოთ მოცემულ ჩამონათვალში
აღნიშნული გამაოგნებელი ფაქტორი დამახასიათებელია შემდეგი სახეობებისათვის:





სამთო დარტყმა;
მეთან-ჰაეროვანი ნარევის აფეთქება;
ქვანახშირის მტვერის აფეთქება;
მეთან-ჰაეროვანი ნარევის და ქვანახშირის მტვერის აფეთქება.

ყველა ჩამოთვლილი სხვა სახეობის ავარიების დროს დარტყმის ტალღები არ
წარმოიქმნება.
3. ავარიის სახეობა «სამთო დარტყმის» შეფასება
ავარიის სახეობა «სამთო დარტყმა» მიეკუთვნება ავარიების სახეობების დიდ ჯგუფს,
რომლებიც კლასიფიცირდებიან როგორც გაზის დინამიური მოვლენები (შემდგომში
გდმ). გარდა ავარიის სახეობა «სამთო დარტყმისა», მათ მიეკუთვნება:






ქვანახშირის და გაზის მოულოდნელი გამოტყორცნა;
ქანებისა და გაზის მოულოდნელი გამოტყორცნა;
ქვანახშირის მოულოდნელი ჩამონგრევა (ჩამოცვენა);
ქვანახშირის მოულოდნელი გამოტუმბვა (გამოწურვა);
გამონამუშევრების ნიადაგიდან გაზის მოულოდნელი გამოჟონვა.

გაზის დინამიური მოვლენების საზიანო ფაქტორებია: ჩამონგრეული სამთო მასის,
ჩამოყრილი ქვანახშირის, დაპრესილი ქვანახშირის, მკვეთრად გამოყოფილი მეთანის
გაზის მექანიკური ზემოქმედება, რომლებიც ჟანგბადის გამოდევნით სუთქვისათვის
უვარგის გარემოს ქმნიან. გაზის დინამიური ყველა მოვლენებიდან დარტყმის ტალღის
არსებობა მხოლოდ სამთო დარტყმისთვის არის დამახასიათებელი.
ამრიგად, ამ სახეობის ავარიის შედეგად მუშაკის ტრავმირებისათვის, მუშაკი უნდა
იმყოფებოდეს ზემოთ მოყვანილი საზიანო ფაქტორების მოქმედების ზონაში, უმეტეს
შემთხვევაში უშუალოდ სანგრევის სიახლოვეს.
უკრაინაში მოქმედი კლასიფიკაციის შესაბამისად, სამთო დარტყმა არის - მასის
მთლიანი ან გვერდითი ნაწილის მყისიერად სუსტი ნგრევა, ჩამონაყარით ან
გამონამუშევარში გამოყრის გარეშე, მიდამოს წარმოქმნა ან მისი არარსებობა, მიდამოს
წარმოქმნის დროს სიგანე მის სიღრმეზე მეტია; ჩამონგრეულ ქვანახშირში მსხვილი
ნატეხების სიჭარბე; ფენებსა და სახურავს შორის ხვრელების არსებობა. თან ახლავს
მკვეთრი ხმა, მასის რყევა, მტვერის წარმოქმნა და საჰაერო დარტყმის ტალღა, გაზის
გამოყოფის მომატება გაზის მატარებელი ფენებიდან.

ამრიგად, ერთი ფაქტორის, კერძოდ კი: დარტყმის ტალღის არსებობა, 2018 წლის 5
აპრილს მომხდარი ავარიის სახეობის ნამდვილობის სათანადო
ხარისხის
კლასიფიცირებისათვის როგორც სამთო დარტყმა - საკმარისი არ არის. აუცილებელია
სანგრევის შემოწმება და მისი კონფიგურაციის შესწავლა, თვითმხილველთა

ჩვენებების შესწავლა, უშუალოდ ავარიის წინ გაზის დინამიური მოვლენების
გამაფრთხილებელი ნიშნების არსებობის შესახებ.
4. ავარიის სახეობა «აფეთქების» შეფასება
4.1 ზოგადი კანონზომიერებები
აფეთქების დროს დარტყმის ტალღის არსებობა და ზემოქმედება საკმარისად არის
შესწავლილი, აღწერილი და გამოქვეყნებული.
მიუხედავად ამისა, შემდგომი დასკვნებისათვის მიზანშეწონილია დასახელდეს
აფეთქების წარმოშობის და მისი საზიანო ფაქტორების გავრცელების ზოგიერთი
კანონზომიერებები.
მეთანის
მონაწილეობით
აფეთქებისათვის
აუცილებელია
სამთო
გამონამუშევრებში იყოს შემდეგი პირობები, რომლებიც უნდა ემთხვეოდნენ დროსა
და სივრცეში: საშიშფეთქებადი მეთან-ჰაეროვანი ნარევის 4,2%-დან 16,0%-მდე
შემადგენლობით არსებობა (სხვადასხვა წყაროების ზღვრული მნიშვნელობებით)
და ამ ნარევში 620-დან 750°С-მდე ტემპერატურის აალების წყაროს არსებობა
(მეთანის
კონცენტრაციასა
და
წნევაზე
დამოკიდებული
ზღვრული
მნიშვნელობები).
აფეთქების საზიანო ფაქტორებია: ალი, მაღალტემპერატურული ზემოქმედება,
დარტყმის ტალღა.
ჩვენს სიტუაციაში, ვითვალისწინებთ რა წარმოდგენილ ინფორმაციას იმის შესახებ,
რომ დაზარალებულებს არ აქვთ სხეულის დამწვრობა, სემო სასუნთქი გზების
დამწვრობა, აუცილებელია გავიგოთ: შესაძლებელია, თუ არა, და რა პირობებში,
აფეთქების მხოლოდ ერთი საზიანო ფაქტორის - დარტყმის ტალღის ზემოქმედება
დაზარალებულებზე.
1-ლ სურათზე სქემატურად არის მოცემული აფეთქებების საზიანო ფაქტორების
გავლენის ზონები:
აფეთქებების საზიანო ფაქტორების გავლენის ზონები.

სურათი 1
გამოქვეყნებული გამოკვლევებით დადგენილია, რომ L1 ზონის მანძილზე მეთანის
აფეთქებისას, застигнутые ადამიანებს ექნებათ მხოლოდ დამწვრობები (დარტყმის
ტალღა ჯერ არ ჩამოყალიბებულა), L2 და L3 ზონების მანძილზე მყოფ ადამიანებს
დამწვრობები და მექანიკური დაზიანებები ექნებათ.

ამრიგად, აფეთქების საზიანო ფაქტორების გავრცელების კანონზომიერებებიდან
გამომდინარე, ადამიანებზე მხოლოდ დარტყმის ტალღის გავლენის მოსახდენად
ისინი უნდა ყოფილიყვნენ L4 ზონის მანძილზე.
თუ დავუშვებთ, რომ ჩვენ სიტუაციაში ეს ასეა, აუცილებელია პასუხი კითხვაზე: ამ
შემთხვევაში სად არის L1 ზონა, ანუ აფეთქების ეპიცენტრი.
4.2 ალის გავრცელებისა და მაღალტემპერატურული ზემოქმედების შეფასება
თუ დაზარალებულებს დამწვრობები აქვთ, შესაბამის სასამართლო-სამედიცინო
დასკვნებს, როგორც წესი, ამ სახის ტრავმირებებს ყოფენ ალის დამწვრობად და
მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების დამწვრობად.
თაღოვანი ფორმის შტრეკში აფეთქების
ირიბი გავრცელება გამონამუშევრის
სიგრძით (მ ) და ალის ფრონტის
რეგისტრაციის დროით (წამი)
300
200
100
0
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0.5

0.75

1
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ე. შოლი, ვ. ვილმანი, გლუკაუფი.
«მეტალურგიული მრეწველობის ტექნიკა და
ეკონომიკა» №1, 1979 წელი.
«მიწისქვეშა გამონამუშევრებში აფეთქებების ჩახშობა
ავტომატური წინაღობებით»

საკმარისი
რაოდენობის
შესრულებული
და
გამოქვეყნებული
გამოკვლევების შესაბამისად,
მეთანის აფეთქებებისას, სამთო
გამონამუშევრებზე აფეთქების
ალის გავრცელების სიშორე (1ლ სურათზე გაყოფა L1 და L2
ზონებს შორის) შეადგენს არა
უმეტეს 300 მ-ს გარემოს
მეთანის
კონცენტრაციის
ფეთქებად და არაფეთქებად
ატმოსფეროდ
გაყოფის
ადგილიდან.
(სურათი
1,
სიმბოლო А).

სურათი 2
გამოქვეყნებული გამოკვლევებით დადასტურებული ეს კანონზომიერება საშუალებას
იძლევა საკმაოდ დარწმუნებით ვივარაუდოთ, რომ თუ დაზარალებულებს არ აქვთ
ალით დამწვრობები, აფეთქების ცენტრი უდა იმყოფებოდეს მათი აღმოჩენის
ადგილიდან 300 მ-ზე მეტ მანძილზე.
აფეთქების მაღალტემპერატურული იმპულსის (ჰაერის მაღალი ტემპერატურა)
გავრცელების ზონა, რომელიც ასევე იწვევს დაზარალებულების დაწვრობებს
(წარმოდგენილი ინფორმაციით დაზარალებულებს
ისინი არ დაუფიქსირდათ),
პირობითად აღნიშნულია 1-ლ სურათზე «В» სიმბოლოთი.
აშკარაა, რომ ამ ზონის მაქსიმალური მანძილი შეადგენს В = 300 + L3მ-ს და
დამოკიდებულია L3 მონაკვეთის გამონამუშევრებზე
მოძრავი გადახურებული
გაზისმაგვარი ასაფეთქებელი პროდუქტების გაგრილების სიჩქარეზე.

სამთო
გამონამუშევრების
ტოპოლოგიის გათვალისწინებით
(სურათი 3) აშკარაა,
რომ
გათხრის № 10 უბნის მოქმედ
გამომუშავებებში
ჩატარებული
ნებისმიერი
მიმართულება
დაზარალებულთა
ადგლსამყოფელიდან
(3)
გამონამუშევრების
დაუჭერელ
ნაწილამდე (1,2) (გამონამუშევარ
სივრცემდე), არ აღემატება 300 მ-ს,
ან 300 მ-მდეა.

სურათი 3
იმ პირობით, თუ არ არსებობს დაზარალებულების დამწვრობები და საწარმოს მიერ
მათი ადგილსამყოფელის მითითება, მაშინ ეს ფაქტი საკმაოდ დარწმუნებით
მეტყველებს იმაზე, რომ აფეთქების შემდეგ გაზისმაგვარი ასაფეთქებელი
პროდუქტების გაგრილების უბანი (უბანი L3) უნდა იმყოფებოდეს უმოქმედო
გამონამუშევრებში, ანუ გათხრის № 10 უბნის გამომუშავებულ სივრცეში.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი დასკვნა.
თუ დავუშვებთ, რომ გათხრის უბანზე მეთან-ჰაეროვანი ნაერთის აფეთქება მოხდა,
ამასთანავე დანამდვილებით ცნობილია, რომ აფეთქების შედეგად დაზარალებულებს
არ აქვთ ალით დამწვრობები და დამწვრობები მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით
და ავარიის მომენტში იმყოფებოდნენ მითითებულ ადგილზე, მაშინ ერთი დაშვებით
შეიძლება იმის დამტკიცება, რომ მეთან-ჰაეროვანი ნაერთის აფეთქება მოხდა არა
მოქმედ ნამუშევრებში, არამედ ველის გამონამუშევარ ნაწილში, ანუ გამონამუშევარ
სივრცეში.
დაშვება მდგომარეობს შემდეგში:
ზემოთმოყვანილ დასაბუთებებში განხილულია ალის გავრცელების ზონის
მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომლებიც დარტყმის ტალღის ფრონტში ჭარბი წნევის
მაქსიმალური მნიშვნელობის მეთანის აფეთქებას ახასიათებს, რაც შესაძლებელია
დაგაზიანების ზონის საკმაოდ დიდი მანძილის დროს (მოცემული სიგრძე 65 მ.).
დაგაზიანების მცირე ზონებში, მაგალითად, მეთანის ადგილობრივი დაგროვება
სანგრევის ჩიხურ გამონამუშევარში, ალის წვის ზონის მანძილი 300 მ-ზე ნაკლები
იქნება. შედეგად, დაიკლებს აფეთქების მაღალტემპერატურული იმპულსის, (ჰაერის
მაღალი ტემპერატურის) გავრცელების ზონის მანძილი.
გარკვეული პირობების შემთხვევაში, ამას შეუძლია საფუძველი მოგვცეს ვისაუბროთ
შემდეგზე: მეთან-ჰაეროვანი ნარევის აფეთქება შეიძლება მომხდარიყო მოქმედ

გამონამუშევრებში, ამასთან აფეთქებაში მონაწილეობა მიიღო მეთანის მცირე
რაოდენობამ (მოცულობით), აფეთქების შედეგად, აფეთქების ალმა და მისმა
გაზისმაგვარმა მაღალტემპერატურულმა პროდუქტებმა ადამიანებზე არ იმოქმედეს,
გამონამუშევრებზე თავისი აქტივობის შემცირების გამო აფეთქების ეპიცენტრიდან
ადამიანების ყოფნის მითითებულ ადგილამდე.
ამ ფაქტის დადასტურება ან უარყოფა საკმაოდ მარტივია, თუ იქნება ყველა
გამონამუშევრების გამოკვლევის შესაძლებლობა, ამ შემთხვევაში აფეთქების
სავარაუდო ეპიცენტრში უნდა იყოს, ან არ იყოს დამწვრობის კვალი.
4.3 დარტყმის ტალღის ზემოქმედების შეფასება
დარტყმის ტალღების გავრცელების ხასიათი და ადამიანზე მისი ზემოქმედების
შედეგი მიეკუთვნება ნებისმიერი სახით წარმოშობის დარტყმის ტალღებს: ჩვენს
შემთხვევაში კი მიეკუთვნება როგორც მეთან-ჰაეროვანი ნარევის აფეთქების შედეგად
წარმოქმნილ, ისე სამთო დარტყმის შედეგად წარმოქმნილ ტალღებს.
ჭარბი წნევის დროის ცვლილება აფეთქების
დარტყმის ტალღის ფრონტში

ა. ა. მიასნიკოვი, ს .პ. სტარკოვი, ვ. ი.ჩიკუნოვი,
მ.ნედრა, 1985
«გაფრთხილებები ქვანახშირის შახტებში გაზისა და
მტვერის აფეთქებებზე»

სურათი 4
წნევის ცვლილება საცდელი შტოლნის
სიგრძის გასწვრივ მეთან-ჰაეროვანი ნარევის
აფეთქების დროს
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ბრიუხანოვი ვ.ი, ბერეჟინსკი ა.მ., ბუსიგინი კ.კ.,
კოლოსიუკი ვ.პ., კოპტიკოვი ვ.პ., მნუხინი ა.გ.,
ხორუნჟი ი.ტ. «ქვანახშირის შახტებში ავარიების
გამოძიება და თავიდან აცილება»

სურათი 5

დარტყმის
ტალღების
გავრცელების
კანონზომიერებები
საყოველთაოდ
ცნობილია:
მაქსიმალური
წნევის
ჩამოყალიბება
დარტყმის
ტალღის
ფრონტში
მისი
შემდგომი
ჩაქრობა
სამთო
გამონამუშევრებში
გავრცელების დროს.
გამოკვლევების
შესაბამისად,
მაქსიმალური წნევა დარტყმის
ტალღის ფრონტში შეადგენს:
მეთან-ჰაეროვანი ნარევის
აფეთქების
დროს
(მეთანის
დაფარვისა
და
ტალღების
გამოსახულების გომოლოგების
გათვალისწინების გარეშე) - 2,8
МПа-ს. ქვანახშირის მტვერის
აფეთქების დროს (დაფარვისა და
ტალღების
გამოსახულების
გათვალისწინების გარეშე) –
4 МПа-ს.

ცნობილია წნევის ვარდნის გამოთვლის რამდენიმე მეთოდი დარტყმის ტალღის
ფრონტში, სამთო გამონამუშევრებში მისი გავლის დროს. ყველა ამ მეთოდებს
გააჩნიათ შედეგების საკმარისი მსგავსება.
უკრაინის ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად, ადამიანისათვის
ტალღის ფრონტში უსაფრთხო წნევად ითვლება 0,006 МПа.

დარტყმის

სურათი 6- ზე მოცემულია გამოქვეყნებული გამოკვლევების შედეგების ერთ-ერთი
ფოტოასლი დარტყმის ტალღის ფრონტში ადამიანზე წნევის ზემოქმედების, სამთო
გამონამუშევრების კრეპისა და მათში არსებული აღჭურვილობის შესახებ.
წნევის ზემოქმედება ადამიანზე დარტყმის ტალღის ფრონტში, სამთო
გამონამუშევრების კრეპი და აღჭურვილობა

ა.ა. მიასნიკოვი და სხვ. «გაფრთხილებები ქვანახშირის შახტებში გაზისა და მტვერის აფეთქებებზე»,
მოსკოვი, ნედრა,1985 წელი.

სურათი 6
წარმოების თანამდებობის პირების მიერ დაზარალებულთა მექანიკური დაზიანების
ხასიათის შესახებ ინფორმაციის ანალიზი, მათ შორის სასიკვდილო, მე-6 ნახატზე
მოწოდებულ კვლევებთან შედარებით, გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ
დაზარალებულებზე, მათი აღმოჩენის ადგილზე (ნახატი 3), უნდა ემოქმედა ზეწოლას
შოკის ტალღის ფრონტში 0.061 -დან 0.3 ამპერამდე.
მოცემულის გათვალისწინებით, „სამთო სამუშაოებზე გაზის და მტვერის აფეთქების
შედეგად გამოწვეული საჰაერო შოკის ტალღების პარამეტრების განსაზღვრის
მეთოდიკის“ თანახმად, რომელიც შემუშავებულია კარაგანდის განყოფილების
ВНИИГД-ს მიერ, ა.მ. ჩეხოვსკიხ ხელმძღვანელობით (მოქმედი 1991 წლამდე დსთ-ს

ტერიტორიაზე, დღემდე მოქმედი უკრაინაში, 1997 წლიდან რუსეთში მიღებული იქნა
ყაზახეთის ВГСЧ-ს შტაბში შემუშავებული ვ.მ. პლოტნიკოვის მეთოდიკა, ა.მ.
ჩეხოვხსკის მეთოდიკის ნაცვლად), ჩატარდა მაქსიმალური ზეწოლის „საპირისპირო“
გაანგარიშება შოკის თალღის ფრონტში სამთო სამუშაოების საავარიო მონაკვეთზე
(ნახატი 7).

მაქსიმალური
ზეწოლის
„საპირისპირო“
გაანგარიშება შოკის თალღის ფრონტში სამთო
სამუშაოების საავარიო მონაკვეთზე

გაანგარიშების
მიხედვით,
მოქმედ სამთო სამუშაოებზე,
დაზარალებულებზე
მოქმედებამდე მაქსიმალური
ზეწოლა
შოკის
ტალღის
ფრონტში შეადგენდა 0,71დან 0,1019 ამპერამდე.
ა.ა. მიასნიკოვის დასკვნის
მიხედვით, მე-6 ნახატზე
მოცემული ზეწოლა შოკის
ტალღის ფრონტში 0,061-დან
0,3
ამპერამდე
იწვევს
ნაწილობრივ ნგრევას და
ბზარის
წარმოქმნას,სამთო
სამუშაოების
მეტალის
სამაგრის სამუშაო წყობიდან
გამოყვანა,
მისი
დეფორმირება;

სურათი 7
ზეწოლა 0.31-დან 0,65 ამპერამდე - სამთო სამუშაოების მეტალის სამაგრის ნგრევა
ნაზღვლევების წარმოქმნით.
მოცემულისგან შესაძლებელია შემდეგი დასკვნის გაკეთება:
თუ ვივარაუდებთ, რომ დაზარებულების აღმოჩენის ადგილი შეესაბამება იმ ადგილს,
სადაც მათზე იმოქმედა შოკის ტალღამ, და შოკის ტალღის მოქმედება დანამდვილებით
მოხდა, დაზარებულებზე იმოქმედა ზეწოლამ 0,061-დან 0,3 ამპერამდე, რაც 10,1 – 50ჯერ აღემატება ადამიანის ორგანიზმისთვის უსაფრთხო ზომას. ასეთი ზეწოლა
დაზარებულების აღმოჩენის ადგილას გვაძლევს საფუძველს გაანგარიშების მეშვეობით
დავადგინოთ ზეწოლა შოკის ტალღის ფრონტში სხვა მოქმედ სამთო სამუშაოების
საავარიო მონაკვეთზე, მის გასვლისას აფეთქების ეპიცენტრიდან დაზარებულების
სამყოფლის ადგილამდე. ამ სამთო სამუშაოების გაანგარიშების მიხედვით ამ ღრუში
ანგარიშის შესაბამისად ის უფრო მაღლა იყო და მდებარეობდა 0.71-დან 0.1019
ამპერამდე. ამასთან ერთად, წნევის ასეთი ზომა სეისმური ტალღების ფრონტში ვერ
იმოქმედებდა მხოლოდ დაზარალებულებზე. საავარიო მონაკვეთების გადამუშავებებში
უნდა ჰქონდეს ადგილი მეტალის სამაგრის დარღვევას და სეისმური ტალღის გავლენის
კვალს მასში არსებულ აღჭურვილობაზე.
5. ავარიული მონაკვეთის ღრუს კვლევის შედეგები
ავარიული მონაკვეთის გადამუშავების კვლევა შესრულებული იყო ავარიის
წარმოქმნის მიზეზების განსაზღვრის და მისი დამარცხების ფაქტორების გავლენის
შედეგების მიზნით შახტის სამთო გადამუშავებებში.
სამთო გადამუშავებების კვლევა შესრულებული იყო 25.04.2018 წლის 1-ლ სმენაში, ანუ
ავარიის წარმოქმნიდან 19-20 საათის შემდეგ. გამოკვლეული გადამუშავება ნაჩვენებია
მე-8 ნახატში.

ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც მოყვანილია საწარმოს ხელმძღვანელების მიერ,
მუშაობა ავარიულ მონაკვეთზე აღდგენილი იყო ავარიიდან 7 დღის შემდეგ შესაბამისი
დაშვებების საფუძველზე, რომელიც მიღებული იყო დადგენილი წესით.
ამასთან
ერთად,
ღრუს
მონაკვეთის #10 სამთო ღრუ,
სადაც
შესაძლოა
იქნებოდა
ავარიის
ეპიცენტრი,
იყო
იზოლირებული
(ნახატი
8,
ზღუდარები
#1
და
#2.
იზოლაციური ზღუდარებისაგან
პირდაპირ
სიახლოვეში
ტარდებოდა სამთო სამუშაოები.

სურათი 8
კვლევის დროს დადგინდა შემდეგი:
- მეთანის შემცველობა იზოლაზიურ ზღუდართან, რომელიც დაყენებული იყო
ვენტილაციურ შტრეკში ღრუს ქვეშ და 6%-ზე მეტს შეიცავს, საშუალოდ 2მ-ში
ზღუდარისგან 2%-მდე (გაზომვა შესრულებულია ეპიზოდური გადამტანი
მოწყობილობით)
- ШИ 11-ის მოქმედება, რომელიც წარდგენილია საწარმოს მიერ);
- ნახშირორჟანგის შემცველობა იზოლაზიურ ზღუდართან, რომელიც დაყენებულია
ცენტილაციურ შტრეკში, შეიცავს 0.006%-ს, გვერდითი ჯიშის ბზარში - 0.02%
(გაზომვა შესრულებულია ინდიკატორული ტრუბებით ГХ-0.25 ბეწვური
ასპირატორით AM5, რომელიც წარდგენილია შახტის მიერ ТП მილის გამოყენების
გარეშე);
- ყველა გამოკვლეულ ღრუში „კოქსიკას“ წარმოქმნა (დამახასიათებელი
გაცხელებული ნახშირის ნახშირის მტვერის აფეთქებაში მონაწილეობის მიღების
შემდეგ) არ არის გამოვლენილი;
- ყველა გამოკვლეულ ღრუში ალის გავლენის კვალი ან მაღალტემპერატურიანი
წყარო, რომელიც დაწვავს, მოწვავს, დაადნობს, დატოვებს გავლენის სხვა
მახასიათებელ კვალს მარტივად აალებად მასალებზე (ვიწრო მერქანი, დამჭერით
დაჩხვლეტილი, ქაღალდი, პლასტმასი და სხვ.) არ არის გამოვლენილი;
- ყველა გამოკვლეულ ღრუში მუდმივი ან დროებითი ასაფეთქი მაგისტრალი არ არის
გამოვლენილი;
- ყველა გამოკვლეულ ღრუში არ არის გამოვლენილი სეისმური ტალღის გავლენა
მეტალის გამაგრებაზე ან ღრუში მოჭერაზე;
- სავენტილაციო აღჭურვილობა, რომელიც დაყენებულია #10 სისტემაში
აღდგენილია (საწარმოს წარმომადგენლის თქმით, განადგურებული იყო ავარიით).
ამასთან ერთად ღრუში არსებობს დროებითი სავენტილაციო აღჭურვილობა
სავენტილაციო მილიდან.

- შეყვანილი იზოლაციური ზღუდარები არ არის ჰერმეტიული, გააჩნიათ
დამატებითი ჰაერის გაჟონვა როგორც იზოლირებულ მოცულობაში, ისევე
მისგანაც;
- ჰაერი, რომელიც ადგილობრივი ვენტილაციით შედის იზოლაციურ ზღუდართან
სავენტილაციო შტრეკზე არასაკმარისია დეპრესიის (საყრდენის) დაძლევისათვის,
რომელიც ეყრდნობა მთავარი ვენტილაციის ზღუდართან, შედეგად - აირის
რაოდენობის
შემცირებისათვის,
რომელიც
გამოდის
იზოლირებული
მოცულობისაგან;
- ორი ჩიხის ვენტილაცია ჰაერისგამტარ ჰორიზონტზე ხორციელდება ერთი
ვენტილატორით ერთი მოქნილი საჰაერო მილიდან მისი სპეციალური კავშირის
დაყოფით ორზე ჰაერისგამტარ შტრეკერთან და კვერშლაგთან ერთად;
- ავტომატური აირის დაცვა საავარიო მონაკვეთზე არ არსებობს;
- ქცევის მიხედვით საავარიო მონაკვეთზე არსებობს შემუშავებული მონაკვეთები და
გამოუყენებელი
ღრუები,
რომელიც
იზოლირებულია
არასაკმარისი
ჰერმეტიულობით;
- იზოლირებულ მოცულობაში შედის შეფაკლებული ნაერთი, საიდანაც წყლის
გაჟონვა ნათელია საავარიო მონაკვეთების შემუშავებებში;
- მონაკვეთის შემუშავებებში არ არსებობს ხანძრის ჩაქრობის მილსადენი;
- მონაკვეთების შემუშავებას გააჩნია მშრალი, არადაკავშირებული ნახშირის მტვრის
ხილვადი ნარჩენები, ღრუების მდგომარეობა მტვრევ-ფეთქებადია.
- კვლევების შედეგები სიტუაციის ანალიზთან და მიღებული დოკუმენტაციის
შესაბამისად იძლევიან საბაბს გამოვიტანოთ შემდეგი დასკვნები.
1) საავარიო მონაკვეთის იზოლირებულ ნაწილში ვითარდება ენდოგენური ხანძარი.
ენდოგენური ხანძრის წარმოქმნის ადგილის დადგენა შეუძლებელია. ის შესაძლოა
იყოს:
- როგორც 05.04.2018 წელს ავარიის დროს მოქმედი და იზოლირებული 25.04.2018
წლის კვლევის მომენტში #3 ღუმელი (საწარმოს ინფორმაციით ნახშირის
თვითაალების ინკუბაციური პერიოდი შეადგენს 21 დღე-ღამეს);
-

ასევე ადრე შემუშავებული, გადამუშავებული და იზოლირებული სივრცე
05.04.2018 წლის ავარიის შედეგად ნათელია, რომ ენდოგენური ხანძრის გაჩენის
როგორც პირველისათვის, ასევე მეორე შესაძლო ადგილებისათვის ხელსაყრელი
ფაქტორი, რომელიც ხელს შეუწყობს განვითარებას, არის სუფთა ჰაერის გაჟონვა.

ენდოგენური ხანძარი #3 ღუმელში შესაძლოა განვითარებულიყო დროის საკმაოდ
პატარა მონაკვეთში მხოლოდ დანაწილებული ნახშირის არსებობისას. კვლევის
შესაბამისად, რაც ნაჩვენებია ნორმატიულ დოკუმენტებში, თვითაალების პროცესის
დაჩქარება რამოდენიმე დღე-ღამეში შეუძლლია ნახშირს, რომელიც აირდინამიური
პროცესის შემდეგ ჰქმნის: მოულოდნელი ნარჩენებს, დაწნეხას და ა.შ. თუმცა
ფაქტორები იმისა, რომ ГДЯ-ს ადგილი ჰქონდა ავარიის წარმოქმნამდე, არ არის
დამტკიცებული შახტის სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებთან
საუბარში.
ენდოგენური ხანძარი შემუშავებულ სივრცეში შესაძლოა განვითარებულიყო მაღალი
ინტენსივობით იმ მდგომარეობამდე, რომელიც წარმოიქმნებოდა კვლევის დროს, იმ
დროის მანძილზე, რომელიც გავიდა ავარიის წარმოქმნიდან კვლევამდე მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ საწარმოს თანამდებობრივი მომუშავეების მიერ კონტროლის დროს
(არ იყო გამოვლენილი, აღმოჩენილი) ნახშირის თვითაალების სტადია, რომლის

დროსაც ნახშირორჟანგის და წყალბადის შემცველობა იყო მოცულობით ათი
მეათასედის წილის ფარგლებში.
ამის მიუხედავად, ენდოგენური ხანძრის
იზოლირებულ ნაწილში რჩება ფაქტად.

არსებობა

საავარიო

მონაკვეთის

6. შახტის სამუშაოების ცალკეული თვისებები, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონოდათ
მომხდარ ავარიასთან:
- ღრუს გეოლოგიურ პირობებზე წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად:
- შემუშავების ფენის ჭერზე მდებარეობს დიდი სიძლიერის ქვიშაქვა (ნახატი 9);
- #10 ღრუს მონაკვეთის ველი ფენის ვარდნისთანავე ეყრდნობა პლასტების
ადრეულად შემუშავებულ ნაწილს;
ნახშირის ამოღებისას #10 ღრუს მონაკვეთში და ადრე შემუშავებულ ველებზე,
რომლებიც განთავსებულია მასზე ზევით, გამოიყენება ჭერის მართვის საშუალება
მისი სრული ვარდნით.

სურათი 9

ცნობილია, რომ ჭერში
დიდი სიძლიერის ქვიშაქვის
მყარი ფენების პლასტების
არსებობა ზრდის ძირითადი
საფარის
პირველ
და
პერიოდულ დაშვებას და არის
ხელსაყრელი ფაქტორი მათი
დაკიდვისათვის
ნახშირის
ამოღების
შემდეგ
ღრუს
სივრცეში
დიდ
გაჭიმულობაზე,
ვიდრე
ნაკლები სიძლიერით.
შემუშავებული სივრცის
ასეთმა
მდგომარეობამ
შესაძლოა
გამოიწვიოს
სახურავის
დაცემა
დიდი
დინამიური ეფექტით, რაც
მტის დარტყმის ანალოგიურია
და იწვევს დატვირთვის უეცარ
ზრდას
მოწყობილობაზე,
ბზარის
გახსნას,
წყლის
გაჟონვას, აირის გამოყოფის
ზრდას,
და
ცალკეულ
შემთხვევებში - სახურავის
მტვრევას
და
დამჭერის
დაშვებას მყარ ბაზაზე.

#10
ღრუს
მონაკვეთის
შემუშავების
პირობებში,
რომელიც
ნაჩვენებია
ზემოთხსენებულ სიტუაციაში ჩამოკიდული ქვიშაქვის დინამიური გავლენით მისი
ვარდნისას ართულებს შემუშავებული ველების და ამალას დაყრდნობის კუთხის
არსებობას.

სურათი 10

სიტუაციის
განმარტებისათვის
მიზანშეწონილია
მე-10
ნახატისკენ მიმართვა, სადაც
პირობითაც არის დატანილი
მდგომარეობა #10 (II) ღრუს
ნაკვეტის
შემუშავებული
სივრცის მდგომარეობა და
ადრეულად
შემუშავებული
ამოღებული
ველები
(I).
ყველასთვის
ცნობილი
დანგრევის
ფორმირების
წესებიდან გამომდინარე ორ
მომიჯნავე
ამომღებ
მონაკვეთებში, ნათელია, რომ
Bსიგანის ნახშირის ძირითადი
ამოცანა მდგმარეობს იმაში,
რომ
გამოირიცხოს
შემუშავებული Iდა IIსივრცის
გაერთიანება.
ამ
დავალების
შესასრულებლად
Bსვეტის
სიგანე გამოითვლება ცნობილი
მეთოდებით მასში შესული
ჯიშების
გათვალისწინებით,
შემუშავების სიღრმით და სხვა
სამთო-გეოლოგიური
ფაქტორებით. იმ შემთხვევაში,
თუ სვეტის სიგანე არ არის
სწორედ
განსაზღვრული,
გაშლის შემუშავებული სივრის
კონკრეტული
სიგანით
განხორციელდება
საყრდენი
ზეწოლის განაწილება კამარას
საბოლოო
გაერთიანებით
(სურათი 11).

სურათი 11

საყრდენი ზეწოლის განაწილების პროცესს თან ერთვის დინამიური ეფექტი,
დამჭერზე უეცარი დატვირთვის ზრდა, და შემუშავებულ სივრცეში ჩამოკიდული
ქვიშაქვების დიდი სიმძლავრის შემთხვევაში - დამატებით უეცარი დინამიური
დატვირთვა მათი დანგრევის შემთხვევაში.
ამგვარი სიტუაციაციები დაფიქსირებულია პრაქტიკაში. ასე, 04.05.2009 წელს #71
ღრუს მონაკვეთში 530/585მ ls პლასტში, ГП „Шахта Новодзержинская“-ში
განხორციელდა ძირითადი საფარის ქვიშაქვის უეცარი ჩამოწოლა, რომელიც დაეკიდა
შემუშავებულ სივრცეში (სურ. 12,13,14).

#71 ავარიული მონაკვეთის
სქემაპლასტიl5.530/585მ
ГП «Шахта «Новодзержинская»

საძიებო შტრეკის გავლის სქემა #71
ავარიულ მონაკვეთში
პლასტი l5.530/585მ
ГП «Шахта «Новодзержинская»

სურათი 13
სურათი 12
აღდგენითი-საძიებო სამუშაოების სქემა
#71 ავარიულ მონაკვეთში,
პლასტი l5 530/585м ГП «Шахта
«Новодзержинская»

ნახატი 14

№71
ღრუს მონაკვეთი
l5პლასტის ამუშავებდა პლასტს
სიმძლავრით
0.76მ
ვარდნის
კუთხით 26 სეტყვაზე, გაწმენდის
წინა მხარის ინდივიდუალური
დამჭერი
100მ
სიგრძით,
სავენტილაციო და დაბრუნებადი
შემუშავება
მიმაგრებული
იყო
მეტალის თაღის დამჭერით АП9.2
ჩამოკიდული ქვიშაქვის უეცარი
ჩამოვარდნის შედეგად, სრულიად
განადგურდა
დამჭერი
სრული
ნარჩენების
წარმოქმნით
დაბრუნებად
შემუშავებაზე
და
გაწმენდის წინა მხარის 51 მეტრის
სიგრძეზე.

ჩამონგრევის პირველ მომენტში მოხდა ჰაერის ნაკადის ხანმოკლე გადაგდება.
შემუშავებული
პლასტის
გეოლოგიის
გათვალისწინებით,
განხილული
მიმართულების შედეგების გარეშე, ავარიის ტიპის კლასიფიკაცია და მისი წარმოქმნის
მიზეზების განსაზღვრა არ იქნება სრული.
ავარიის ტიპის კლასიფიკაციაზე საბოლოო შედეგების გამოვლენისათვის,
აუცილებელია ან ავარიის წარმოქმნის შესაძლებლობის დადასტურების გამორიცხვა
დაკიდული ქვიშაქვის უეცარი ვარდნის გამო #10 ღრუს მონაკვეთის შემუშავებულ
სივრცეში და მასთან დაკავშირებულ ღრუს ლავის სივრცეებში, ყველა სამთოგეოლოგიური და სამთო-ტექნიკური ფაქტორების დეტალური ანალიზის
საფუძველზე, ნახშირის სვეტის სიგანის განსაზღვრის სისწორის ანალიტიკური
შეფასებით განხილულ შემუშავებულ სივრცეებს შორის.
მით უმეტეს, რომ სამთო სამუშაოებისაგან ბუნებრივად დამოუკიდებელი
ინიციატორი დაკიდული ქვიშაქვის ჩამონგრევის შესაძლოა იყოს რეგიონის სეისმური
აქტიურობა, რომელიც კონტროლირდება რეალური დროის რეჟიმში (წარმოდგენილი
ინფორმაციით ავარიის უშუალოდ წარმოქმნამდე შემჩნეული იყო გაზრდილი
სეისმური აქტიურობა).
სამთო სამუშაოების პირობებში განხილულ წარმოქმნის ადგილას ავარიის დაწყების
შესაძლებლობა
იმ
მიზეზებით,
რომელიც
დაკავშირებულია
სეისმურ
აქტიურობასთან, გათვალისწინებულია წარმოდგენილ სამთო დინამიური გავლენის
კლასიფიკაციის საწარმოს მიერ ავარიის სახით - სამთო-ტექნიკური დარტყმით.
7. 05.04.2018 წლის ღამეს მომხდარი ავარიის ტიპის კლასიფიკაციის შედეგები და მისი
წარმოქმნის მიზეზები.
ავარიის ქვემოთ მოცემული თითოეული კლასიფიკაცია და მისი წარმოქმნის მიზეზი
შესაძლება იყოს სამუშაო, რომელიც განხორციელდა წარმოდგენილი ინფორმაციის
საფუძველზე და საჭიროებს შემდგომ შემუშავებას და მიზეზების გამოვლენას.
მოყვანილი კლასიფიკაციები და მიზეზები არ გამორიცხავენ იმის შესაძლებლობას,
რომ სამთო შემუშავებებში განხორციელდა ავარიის სხვა ტიპი წარმოქმნის სხვა
მიზეზებთან ერთად
კვლავ გახსნილი სიტუაციების საფუძველზე, რომლებიც
კვლევის მომენტში არ იყო ცნობილი ან გამოკვლეული.
ამ კავშირში მნიშვნელოვანია თვითმხილველების
გამოკითხვის შედეგების ანალიზი.

და

დაზარალებულების

წარმოდგენილი ინფორმაციის შემუშავებისას ვერ იქნება განხორციელებული
სიტუაციების მთელი რიგი, რომელიც მოითხოვს დამატებით განმარტებას.
ამგვარად, მაგალითად, რატო იყო ყველა დაზარალებული, მათ შორის სასიკვდილოდ
ტრავმირებული თანამშრომლები, ავარიის წარმოქმნის დროს ფაქტობრივად ერთ
ადგილას იმის გათვალისწინებით, რომ ავარიის წარმოქმნის დრო არ არის ცვლის
დასაწყისი ან დასასრული, ან რატომ იმოქმედა დარტყმის ტალღამ მხოლოდ ხალხზე
და არ დატოვა რაიმე გავლენა შემუშავების დამჭერსა და აღწურვილობაზე, ან
ნახშირის თვითაალების ადრეული თვისებების ყოველდღიური კონტროლის
შემუშავებისას რატომ არ არსებობს ფიქსირებული ინფორმაცია ნახშირის
თვითაალების პროცესზე ნახშირორჟანგის შემცველობის ცოტაოდენი გაზრდით
ნორმული მაჩვენებლის ზევით და ა.შ.

ვერსია 1 - #10 ღრუს მონაკვეთის შემუსავებულ სივრცეში მოხდა მეთანო-საჰაერო
ნაერთის აფეთქება. აფეთქებაში ნახშირის მტვერმა მონაწილეობა არ მიიღო. მეთანოსაჰაერო ნაერთის გაალების წყარო გახდა ნახშირის თვითაალება. მეთანის
აფეთქებადი კონცენტრაციის წარმოქმნის მიზეზი შემუშავებულ სივრცეში გახდა
ჰაერის გაჟონვა შემუშავებული და არახარისხიანად იზოლირებული ძველი სამთო
საშახტო მუშაობების გზით.
ვერსია 2 - №10 ღრუს მონაკვეთის №3 ღუმელის სივრცეში მოხდა მეთანო-საჰაერო
ნაერთის აფეთქება. ნახშირის მტვერს არ მიუღია აფეთქებაში მონაწილეობა.
აფეთქებადი კონცენტრაციის მეთანის წარმოქმნის მიზეზი გახდა №3 ღუმელის
ვენტილაციის დარღვევა ჰაერის ზედმეტად ნორმატიული გაჟონვის გამო
სავენტილაციო აღჭურვილობით, რომელიც დაყენებული იყო №10 მიწისქვეშა ღრუში
და ტუპიკური საფარების ვენტილაცია ერთი ადგილობრივი ვენტილაციით საჰაერო
მილსადენის გამოყენებით საერთო ჩიხებისათვის. მეთანო-საჰაერო ნაერთის დაწვის
წყარო შესაძლოა ყოფილიყო აფეთქების სამუშაოები ან წყარო, რომელიც გარედან იყო
მოტანილი. ნახშირორჟანგის არსებობა, რომელიც გამოვლენილი იყო კვლევისას,
განიხილება ამ შემთხვევაში ხანძრით აფეთქების შემდეგ იზოლირებულ
მოცულობაში.
ვერსია 3 - №3 ღუმელის მასის საფარის მონაკვეთში განხორციელდა აირდინამიური
პროცესი. ГДЯ-ს კლასიფიკაცია და ავარიის მიზეზები შესაძლოა იყოს შახტის საფარის
კვლევის შემდეგ. იზოლაციასთან უხარისხო სამუშაოების გამო, იზოლირებულ
მოცულობაში განხორციელდა განაწილებული ნახშირის გაალება, რომელიც
გადაგდებული იყო ნარჩენში ГДЯ-ს დროს.
ვერსია 4 - ხელოვნურად შექმნილი ღრუს მონაკვეთზე მოხდა სამთო-ტექნიკური
დარტყმა. სამთო-ტექნიკური დარტყმის მიზეზი შესაძლოა იყოს გაზრდილი
სეისმიური აქტიურობა უშუალოდ ავარიის დაწყებამდე; შედეგი - ჩამოკიდული
ქვიშაქვის უეცარი ვარდნა №10 ღრუს მონაკვეთის შემუშავებულ სივრცეში და მასთან
დაკავშირებულ სივრცეებში, სადაც ადრე მუშავდებოდა ლავა ნახშირის სვეტის
არასაკმარისი სიგანის გამო განხილულ შემუშავებულ სივრცეებს შორის.
8. შემდგომი უსაფრთხო საშახტე სამუშაოების წარმართვის წინადადებები ავარიულ
მონაკვეთებსა და მთლიან შახტაში
არსებული წინადადებები შემუშავებულია სამრეწველო უსაფრთხოების საფუძველზე
უკრაინის
სანახშირე
შახტებისათვის,
საწარმოს
ხელმძღვანელების
მიერ
შემუშავებული ნახშირის პლასტის და მასში შემცველი ჯიშების საფრთხის, ავარიული
მონაკვეთების საშახტე ღრუს მონაკვეთების ან №10 ღრუს მონაკვეთის იზოლირებული
ნაწილის და ავარიის რამოდენიმე მიზეზის ვერსიის გათვალისწინებით, რაც მოხდა
№10 ღრუს მონაკვეთში 05.04.2018 წლის ღამეს.
1.

2.

ავარიული ღრუების (ენდოგენური ხანძარი) იზოლაციის უზრუნველყოფა
ცეცხლგაუმტარი ზღუდარებით. ნაკადის განხორციელების შეუძლებლობის
შემთხვევაში დაყენებულ ზღუდარებთან, რომლებიც დაიცავენ მომუშავეებს და
შახტის ღრუს აფეთქების შემთხვევაში იზოლირებულ მოცულობაში,
ფეთქვისსაწინააღმდეგო ზღუდარების დაყენება უსაფრთხო მონაკვეთებზე.
ცეცხლგაუმტარი ზღუდარების დაყენების შემდეგ დეპრესიის მოხსნა
იზოლირებული მოცულობისაგან, აუცილებლობის შემთხვევაში - წნევის
გათანაბრების კამერის დაყენებით, ასევე მაღაროს ატმოსფეროს შემადგენლობის

შესაბამისი კონტროლის დაყენება ზღუდარების „უკან“ და „გვერდით“ და ჰაერის
გამტარი ზომის მათ გასწვრივ, აუცილებლობის შემთხვევაში - დამატებითი
ზღუდარების მეშვეობით.
3. ჰაერის შესაძლო გამტარის მინიმალურამდე აცილება ენდოგენური ხანძრის
წარმოქმნის შესაძლო ადგილის გასწვრივ.
4. შესრულებადი ზომების გადახედვა და აუცილებლობის შემთხვევაში მათი
კორექტირების
შესრულება
სამთო
იზოლირებული
ღრუებით,
ასევე
გამოუყენებელი ღრუებით და შემუშავებული სივრცის ენდოგენური ხანძრის
წარმოქმნის ადგილზე გავლენის მიზნით და ნახშირის თვითგაცხელების
(თვითაალების) გაფრთხილებით სხვა პოტენციურად სახიფათო ადგილებში.
5. შესრულდეს შახტის დეპრესიული გადაღება ჰაერის გაჟონვის ფაქტობრივი
ზომების განსაზღვრის მიზნით შემუშავებული სივრცის მეშვეობით, ადრეულად
შემუშავებული და არაგამოყენებადი საშახტე ღრუები. დეპრესიული გადაღების
საფუძველზე შემუშავდეს და უზრუნველყოფილი იყო ღონისძიებების შესრულება
ჰაერის გაჟონვის მინიმიზაციაზე, ჰაერის აღრიცხული გაჟონვის ვენტილაციის
ობიექტების უზრუნველყოფა, მათ შორის რამოდენიმე ჩიხის ღრუს ვენტილაციის
გამორიცხვა ერთი ადგილობრივი ვენტილაციის მეშვეობით.
6. ავტომატური აირის დაცვის აპარატურის და მეთანის შემცველობის კონტროლის
დაყენება ინფორმაციის გადატანით საფარზე რეალური დროის რეჟიმში, მისი
ფუნქციონირების და მიღებული ინფორმაციის შემუშავების უზრუნველყოფა.
7. ენდოგენური ხანძრის წარმოქმნის პოტენციურად სახიფათო ადგილების
უზრუნველყოფა
მიკროკონცენტრაციული
ნახშირორჟანგის
განსაზღვრის
ავტომატიური მაჩვენებლების ნახშირის თვითაალების ადრეული მაჩვენებლების
დროული აღმოჩენისათვის.
8. საჭირო გაჟონვის და წყლის წნევის არსებობის უზრუნველყოფა ხანძრის ჩაქრობის
მილსადენში შესაძლო ხანძრის ჩაქრობის ან მტვერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების
შესრულებისათვის შახტის არსებულ ღრუებში.
9. კარიბჭეს უზრუნველყოფა ყველა სავენტილაციო აღჭურვილობაში კარების
ერთობლივად გაღების ბლოკირებით.
10. ავარიის წარმოქმნის მიზეზების კვლევის კომისიის საბოლოო შედეგების
საფუძველზე, შემუშავდეს ღონისძიებები ამგვარი ავარიების ასაცილებლად
მომავალში.
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