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Streszczenie 
Stosowanie zapór wodnych jest w polskich kopalniach ograniczone do wyrobisk mokrych, gdzie 

bardziej prawdopodobny jest silny wybuch pyłu węglowego. Zapory wodne stanowią około 20% ogółu 

zapór przeciwwybuchowych. Są one zbudowane z pojemników w kształcie koryt, o objętości 40 litrów. 

Wymagana ilość wody wynosi 200 lub 400 kg na jeden metr kwadratowy przekroju poprzecznego 

wyrobiska w pokładach niemetanowych i metanowych odpowiednio. Oznacza to, że na przykład  

w wyrobisku o przekroju 15 m2 zapora musi zawierać co najmniej 75 pojemników. Wadą pojemników  

w kształcie koryt jest ich trudny transport i kruchość, powodujące znaczne straty. W ostatnich kilku latach 

niemiecka firma Chemisch- Technische Fabrikation dr Klaus Schulte zaprezentowała nowe rozwiązanie 

pojemników. Są to pojemniki zamknięte w postaci worków o objętości 40 lub 80 litrów, wykonane z folii 

polietylenowej o grubości 80 lub 110 mikrometrów, niepalnej i antystatycznej. Pojemniki owinięte wokół 

metalowego pręta nośnego, napełnione wodą zawieszone w przekroju wyrobiska zgodnie  

z obowiązującymi przepisami stanowią zaporę wodną (rys. 1). Pojemniki te zostały dopuszczone do 

użytku w górnictwie pod pewnymi warunkami. Celem przedstawionej pracy było zbadanie zachowania 

się i skuteczności zapór zbudowanych z pojemników zamkniętych w warunkach wybuchów o różnej sile, 

czyli określenie możliwości rozszerzenia zakresu stosowania zapór zbudowanych z pojemników typu 

zamkniętego. 

Badania wykonano w podziemnym chodniku doświadczalnym; zapora zawierająca 160 kg wody na 

jeden metr kwadratowy przekroju wyrobiska była umieszczona w odległości 70÷100 m od źródła zapłonu 

pyłu, w środku strefy pyłowej zawierającej nominalnie 0,2 kg pyłu na metr sześcienny wyrobiska. 

Inicjałem wybuchu pyłu był pierwotny wybuch 25 lub 50 m3 stechiometrycznej mieszaniny metanowo- 

-powietrznej. Przebieg wybuchu był rejestrowany przez czujniki płomienia i ciśnienia (rys. 2); 

uruchomienie zapory było oceniane prze pomiar czasu rozerwania pojemnika (rys. 3). Wyniki badań są 

następujące: 

- potwierdza się skuteczność zapory z pojemników zamkniętych w hamowaniu wybuchów silnych,  

o prędkościach płomienia powyżej 200 m/s (doświadczenia CH2514 i CH2518), 

- skuteczność ta nie jest dostateczna w przypadku hamowania wybuchów słabych; nie ma podstaw do 

wystąpienia o rozszerzenie dopuszczenia do stosowania tych zapór, 

- bardzo istotny jest kierunek nawinięcia worka na pręcie nośnym; rozpraszanie wody jest lepsze  

w przypadku, gdy nawinięcie jest przeciwne do kierunku fali ciśnienia wybuchu. 

Przebiegi wybuchów są przedstawione graficznie w postaci funkcji droga – czas. Rejestruje się 

ciśnienie statyczne, położenie płomienia, czas rozerwania pojemnika (czarny kwadrat na wykresie). 

Wykonano również badania z pojemnikami napełnionymi pyłem kamiennym, stosując ekspery-

mentalne pojemniki trójkomorowe mieszczące około 30 kg pyłu. Pył wapienny umieszczony w workach 

jest chroniony przed wilgocią. Doświadczenia wykazały, że pył wapienny jest dobrze rozpraszany przez 

silny wybuch metanu (rys. 4 i 5). W słabym wybuchu, z ciśnieniem statycznym poniżej 0,5 bara 

rozpraszanie pyłu jest gorsze. W trzech doświadczeniach nie osiągnięto pozytywnych wyników  

w gaszeniu wybuchu. Stwierdzono również, że napełnianie pojemników jest kłopotliwe. 

                                                           
1 Publikacja jest wynikiem projektu badawczego własnego nr 9T12A 003 19 finansowanego przez 

Komitet Badań Naukowych. 
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Istotnym wynikiem projektu jest sonda pomiarowa typu SnobGreg do pomiaru ciśnienia statycznego, 

dynamicznego i temperatury w strumieniu silnie zapylonego powietrza. Przykładowy wynik pomiaru jest 

pokazany na wykresie CH2521, a sonda zamontowana w chodniku jest pokazana na rysunku 9. 

 

Autorzy wyrażają podziękowanie Komitetowi Badań Naukowych za finansowanie prezentowanej 

pracy. 

Efficiency of bagged water and stone dust barriers against coal dust 

explosion propagation 

Contents 
The use of water barriers is limited to wet workings, where strong explosion is more likely. In Polish 

coal mines water barriers constitute about 20% of total number of anti explosion barriers. The barriers are 

commonly built of containers in form of troughs, with volume of 40 litres. The amount of water should be 

200 kg or 400 kg per square meter of working cross section in non gassy and gassy mine respectively.  

It means that in the cross section of 15m2 at least 75 containers are needed. Disadvantage of the troughs is 

their difficult transportation and fragility causing considerable loss. In last several years the new solution 

presented by German company Chemisch – Technische Fabrikation dr Klaus Schulte appeared.  

The containers are in form of plastic bags (named also the closed containers), with volume or 40 or 80 

litres, made of polyethylene foil, 80 or 110 micrometers thick, non flammable and antistacisized. The 

bags are simply rolled up around the rod, filled with water and hanged in the mine gallery (figure 1). The 

bags are approved for use in coal mines on certain conditions. The objective of the presented work was to 

investigate the possibility of weak coal dust explosion suppression that means a broader use of bagged 

barriers. 

The tests of explosion suppression were performed in underground gallery ; the barrier with about 

160 kg of water per sqm of cross section was located inside of dusty zone (nominal dust concentration 

0,2 kg/m3) at distance of 70 or 100m. from ignition point at the closed end of the gallery. The primary 

explosion of 25 or 50 m3 of stoichiometric methane – air mixture initiated the coal dust explosion.  

The course of explosion was monitored by flame and pressure sensors (fig 2); the action of barriers was 

estimated by a measuring the time of the bag bursting (fig 3). The results of tests were as follows: 

- efficiency of bagged water barrier is confirmed in case of suppression of strong explosions, with 

average flame speed about 200m/s (experiments CH2514 and CH2518), 

- efficiency is insufficient in case of weak explosions; there is no reason to broader approval of 

bagged water barrier, 

- the direction of rolling the bags up is very essential; the water dispersion is better in case of rolling 

up in opposite to the direction of pressure wave flow. 

Course of explosions is presented graphically as time – distance function. There are recorded: static 

pressures, flame position, container bursting time (black square). 

The tests with stone dust bags were also performed, using the experimental bags containing about 

30 kg of limestone dust in three chambers. Stone dust placed in the bag is protected against moisture. The 

experiments proved that stone dust is well dispersed by the pressure wave of strong methane explosion 

(fig 4 and 5). In weak explosion with static pressure below of 0,5 bars the dispersion is worth. In three 

experiments no positive results were achieved. Also the filling of bags is troublesome. 

The essential result of the project is the probe of SnobGreg type for measurement of static and 

dynamic pressures, temperatures in strongly dusted air flow. The results of measurements are shown on 

figure CH2521 and the probe mounted in gallery on fig. 9. 

Authors acknowledge the National Committee for Scientific Research for financial support of the 

project. 



Górnictwo i Środowisko 

 57 

1. WSTĘP 

Ideę zastosowania zapór wodnych do hamowania wybuchów pyłu węglowego 

wysunął J. Taffanel w pierwszej dekadzie dwudziestego stulecia. W.B. Cybulski [1] 

ideę Taffanela streścił w następujący sposób: „Jeśli na drodze wybuchu pyłu 

węglowego umieścić pojemniki napełnione wodą, a podmuch wybuchu spowoduje 

dobre rozpraszanie wody, to woda powinna hamować wybuch pyłu węglowego, 

wygaszając płomień wybuchu dzięki wysokiemu ciepłu właściwemu i ciepłu 

parowania wody, a w szczególności dzięki obniżaniu objętościowego stężenia tlenu 

przez parę wodną”. Obecnie zapory wodne, składające się z pojemników w kształcie 

koryt o objętości 40 lub 80 dm
3 

są powszechnie stosowane w kopalniach. Stosowanie 

zapór wodnych w polskich kopalniach jest regulowane przepisami [2, 3]. Mechanizm 

działania zapór wodnych, złożonych z pojemników wykonanych z tworzywa 

(najczęściej polistyren lub polichlorek winylu), polega na rozpraszaniu wody  

z odsłoniętej powierzchni pojemnika przez strumień powietrza o prędkości powyżej 

kilkudziesięciu metrów na sekundę wytworzony przez wybuch metanu lub pyłu.  

Po kilkudziesięciu milisekundach cały przekrój wyrobiska jest wypełniony obłokiem 

składającym się z kropel wody, zdolnym do przerwania płomienia wybuchu, a po 

czasie około stu milisekund pojemnik przewraca się i woda wylewa się. 

Skuteczność zapór wodnych złożonych z takich pojemników została 

potwierdzona w licznych doświadczeniach wykonanych w Kopalni Doświadczalnej 

„Barbara” [1] i Kopalni „Tremonia” [4]. Pojemniki w kształcie koryt mają jednak 

pewne wady. Wymagana bowiem ilość wody na zaporze powinna wynosić 200 kg na 

1 metr kwadratowy przekroju wyrobiska, czyli ilość wody w typowym wyrobisku  

o przekroju 15 m
2 

powinna wynosić 3000 kg. Posługując się 40-litrowymi pojemni-

kami trzeba użyć 75 sztuk. Powstają wtedy trudności z transportem, podczas którego 

około 20% pojemników ulega trwałemu uszkodzeniu. 

Firma Chemisch-Technische Fabrikation dr Klaus Schulte (Niemcy) – 

przedstawiła inne rozwiązanie pojemników do zapór wodnych. Pojemniki te noszą  

w oryginale nazwę „Wassertasche”; w języku polskim zaproponowaliśmy nazwę 

„torby wodne”, która przyjęła się w kopalniach. Jeszcze lepszą jest nazwa „pojemniki 

typu zamkniętego”; nazwa ta oddaje różnicę w budowie i użytkowaniu pojemników 

typu „torby wodne” w stosunku do tradycyjnych „koryt wodnych” stosowanych 

powszechnie w kopalniach. 

Wykonane w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” badania skuteczności zapór 

zbudowanych z pojemników typu zamkniętego obejmowały: 

 określenie skuteczności zapory wodnej z pojemników zamkniętych w podziemnym 

chodniku doświadczalnym długości 400 m, 

 określenie skuteczności zapory pyłowej wykonanej z pojemników typu 

zamkniętego poprzedzone badaniem rozpraszania pyłu kamiennego przez falę 

ciśnienia wybuchu metanu, 

 testy sondy do pomiaru ciśnienia dynamicznego, całkowitego i temperatury  

w warunkach silnie zapylonego powietrza. 
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2. OPIS TECHNICZNY POJEMNIKÓW TYPU ZAMKNIĘTEGO 

Pojemniki typu zamkniętego są wykonane z białej folii polietylenowej, grubości 

80÷110 mikrometrów, z dodatkami uniepalniającymi i z namalowaną czarną siatką 

antystatyzującą. Pojemniki puste mają kształt prostokąta. Pojemniki pełne (napełnione 

wodą) przybierają kształt poduszkowatych worków (fot. 1). 
 

 

Fot. 1. Pojemniki typu zamkniętego zabudowane w zaporze przeciwwybuchowej 

Phot. 1. Containers of closed type mounted in explosion suppression barrier 

W opisanych badaniach stosowano najczęściej pojemniki wodne 40-litrowe, 

rzadziej 80-litrowe. Było to spowodowane znacznie większym rozpowszechnieniem 

tych pierwszych w polskim górnictwie. 

Pojemniki o objętości 40 dm
3
 mają wymiary: 

 szerokość: 720 mm, 
 wysokość: 800 mm. 

Otwór do wlewania wody znajduje się 510 mm od podstawy. 

Pojemniki o objętości 80 dm
3
 mają wymiary: 

 szerokość 1170 mm, 
 wysokość 800 mm. 

Otwór do wlewania wody znajduje się 530 mm od podstawy. 

Folia użyta do wykonania pojemników spełnia wymagania normy PN-93/C-

05013 w zakresie trudnopalności i jest pokryta siatką malowaną substancją 
antyelektrostatyczną. Zawieszanie pojemników w miejscu ich stosowania wymaga 
jedynie owinięcia końcówki pojemnika (od strony bliższej otworu wlewowego) wokół 

metalowego pręta. Pod ciężarem wody lub pyłu kamiennego pojemnik zaciska się  

i pozostaje zawieszony stabilnie i trwale. Pręt z kilkoma pojemnikami może być za-

wieszony w wyrobisku, stanowiąc element zapory wodnej. Pręt z zawieszonymi 

pojemnikami jest równoważny półce zapór wodnych. Wymiary pręta i jego wytrzyma-

łość muszą odpowiadać liczbie zawieszonych pojemników i przekrojowi wyrobiska. 
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Użytkową zaletą pojemników typu zamkniętego jest ich mały ciężar i wymiary 

pozwalające na łatwe transportowanie nawet dużej ich liczby w wyrobisku. Jedna lub 

dwie osoby są w stanie dostarczyć na miejsce budowy zapory, bez użycia specjalnych 

środków transportu, wszystkie potrzebne pojemniki. 

Szczelność pojemników nie budzi żadnych wątpliwości. Dwa pojemniki, wybrane 

losowo z dostawy zawieszono na wolnym powietrzu w sposób identyczny jak  

w wyrobisku. W ciągu dwóch tygodni nie zaobserwowano żadnych ubytków wody.  

W chodniku podziemnym Kopalni Doświadczalnej „Barbara” zapora została zbudo-

wana na tydzień przed wykonaniem badania i również woda z nich nie wypływała. 

Oprócz pojemników wodnych badano również pojemniki wypełnione pyłem 

kamiennym. Stanowią one serię doświadczalną, jednak z uwagi na duże zaintere-

sowanie kopalń zostały wstępnie zbadane pod względem skuteczności gaszenia 

wybuchu pyłu na zaporze. 

3. METODYKA BADAŃ 

Metody badania skuteczności zapór wodnych wykonanych z pojemników typu 
zamkniętego 

Pojemniki typu zamkniętego różnią się od powszechnie stosowanych „koryt 

wodnych” tym, że środek gaszący, woda lub pył kamienny nie mają stałego kontaktu  

z atmosferą jak w powszechnie stosowanych obecnie zaporach. Zapobiega to 

oczywiście parowaniu wody, ułatwia kontrolę stanu napełnienia pojemników, ale też 

sprawia, że mechanizm oddziaływania pojemników z falą ciśnienia jest nieco inny. 

Woda nie jest unoszona stopniowo z odsłoniętej powierzchni pojemnika, lecz zostaje 

wyrzucona w postaci szybkiego strumienia. Ta sama różnica dotyczy zamkniętych 

pojemników pyłowych. 

Skuteczność zapory zbudowanej z pojemników typu zamkniętego określono przy 

wybuchach słabych, o ciśnieniach statycznych w miejscu zabudowania zapory 

nieprzekraczających 0,5 bara. Polskie przepisy dopuszczają stosowanie zapór 

wodnych w wyrobiskach mokrych, w których prawdopodobieństwo wybuchu słabego 

jest bardzo małe. 

Badania skuteczności hamowania wybuchu pyłu węglowego wykonano w pod-

ziemnym chodniku doświadczalnym długości 400 m i przekroju poprzecznym 7,5 m
2
. 

Inicjał wybuchu stanowił pierwotny wybuch mieszaniny metanowo-powietrznej 

w komorze o objętości 50 m
3
 (wybuch silny) i 25 m

3
 (wybuch słaby). Stężenie metanu 

w obu przypadkach było bliskie stechiometrycznego. Komora wypełniona mieszaniną 

metanowo-powietrzną była utworzona w zamkniętym końcu chodnika, przez 

oddzielenie przegrodą papierową odcinka chodnika długości 6,6 m. Komorę tą 

wypełniono metanem i za pomocą wentylatora powodującego przepływ powietrza, 

między przeciwległymi końcami komory, wytworzono jednorodną mieszaninę meta-

nowo-powietrzną. Była ona zapalana płomieniem prochu strzelniczego w ilości 750 g, 

z moździerza umieszczonego w komorze metanowej w zamkniętym końcu chodnika. 
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Wybuch mieszaniny metanowo-powietrznej stanowi „wybuch pierwotny” 

inicjujący wybuch pyłu węglowego. 

Szczególną uwagę zwrócono na dobór pyłu węglowego. Był to pył „Barbara PI” 

o następujących właściwościach: zawartość części lotnych daf = 39%, zawartość 

części niepalnych stałych n = 35%, zawartość wilgoci wc = 5%. Rozdrobnienie pyłu 

odpowiadało parametrowi d (% masy ziaren przechodzących przez sito o oczku 75 

mikrometrów) najczęściej spotykanemu w kopalniach. Ilość pyłu w każdym 

doświadczeniu odpowiadała stężeniu nominalnemu 0,2 kg/m
3
. Rozmieszczenie pyłu  

w poszczególnych doświadczeniach było dobierane tak, aby zapora była umieszczona 

w strefie pyłowej. 
 

Rozmieszczenie zapór i rejestracja parametrów przebiegu wybuchu 

Przyjęto, że skuteczność zapór zbudowanych z pojemników typu zamkniętego 

zostanie określona w warunkach analogicznych do warunków w jakich była określana 

skuteczność zapór wodnych zbudowanych z klasycznych, dopuszczonych do stoso-

wania w górnictwie, „korytek” wodnych. We wszystkich wykonywanych badaniach 

zapory rozmieszczano w odległości około 70 i 100 m od źródła zapłonu pyłu. 

Rejestracja wybuchu obejmowała zapis przebiegu ciśnień statycznych i płomienia 

wybuchu w czasie. Przebiegi zmian były rejestrowane przez kwarcowe czujniki 

ciśnienia zamontowane w stacjach pomiarowych w ociosach chodnika i czujniki pło-

mienia (fototranzystory). Czujniki pomiarowe były rozmieszczane na długości od 0 do 

160 m chodnika, aby zapewnić obserwację płomienia i ciśnienia poza strefą zapory. 

Sygnały z czujników, bezpośrednio po wzmocnieniu, w stacji pomiarowej były 

transmitowane do dołowej stacji przekaźnikowej, a stamtąd do stacji przetwa-rzania 

danych na powierzchni. Schemat systemu rejestracji przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Schemat systemu rejestracji parametrów wybuchu gazu lub pyłu w podziemnym chodniku 

doświadczalnym: L – linia transmisyjna danych, K – komora wypełniona metanem, F – 

fotokomórki, RKD – rozdzielnia kablowa – dół, RKG – rozdzielnia kablowa – góra, SaiP – 

stacja akwizycji i przetwarzania danych HP+IBM PC 3852s 

Fig. 1. Scheme of recording system of gas or dust explosion parameters in underground testing gallery: 

L – transmission line, K – chamber filled with methane, F – photocells, RKD – underground 

switching station, RKG – surface switching station, SaiP – data acquisition and processing 

station HP+IBM PC 3852s 
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Do pomiaru czasu reakcji zapory, czyli czasu jaki upływa od zapoczątkowania 

wybuchu do momentu rozerwania pojemnika, zastosowano specjalny system 

pomiarowy pokazany na rysunku 2. Wybrane rzędy pojemników zostały owinięte 

folią aluminiową będącą częścią obwodu elektrycznego połączonego ze stacją 

akwizycji danych. Zerwanie folii przez falę ciśnienia, wytwarza rejestrowany impuls 

dający informację o czasie zadziałania zapory. 

 

Rys. 2. Schemat elektryczny rejestracji zadziałania zapory: 1 – opaska z taśmy aluminiowej na 

pojemniku z wodą, 2 – linia pomiarowa łącząca opaskę z dyspozytornią, 3 – zasilacz układu 

rejestracji, 4 – dioda sygnalizująca przerwanie obwodu opaski, 5 – komputerowa stacja 

akwizycji danych 

Fig. 2. Electrical scheme of barrier actuation recording: 1 – aluminium foil band on water container, 2 – 

transmission line to dispatching room, 3 – voltage supply of recording system, 4 – diode 

signalling foil rupture, 5 – data acquisition computer station 

Wyniki badań skuteczności zapór wodnych zbudowanych z pojemników typu 

zamkniętego 

W każdym doświadczeniu ilość środka gaszącego (wody) była mniejsza od 

wymaganej przepisami (200 kg/m
2
 przekroju wyrobiska), zakładającej margines 

bezpieczeństwa. Miało to na celu określenie rzeczywistej zdolności zapory do 

hamowania wybuchu pyłu węglowego. 

Podczas wykonywania badań pojemniki na zaporze były nawijane w dwojaki 

sposób: 

 w kierunku biegu fali ciśnienia (fala ciśnienia ma tendencję odwijania pojemnika) – 

„nawinięcie A”, 

 w kierunku odwrotnym do kierunku biegu fali ciśnienia (fala ciśnienia ma tendencję 

do zaciskania pojemnika na pręcie) – nawinięcie B. 

Rejestrowano ciśnienie wybuchu na poszczególnych stacjach pomiarowych, 

położenie frontu płomienia, czas rozerwania pojemnika. Wyniki poszczególnych 

doświadczeń zostały przedstawione w postaci wykresu przebiegu wybuchu w układzie 

„droga–czas” wraz z opisem rozmieszczenia strefy pyłowej, położenia zapory  

i omówieniem jej skuteczności. Na wykresie linią kropkowaną zaznaczono przebieg 

płomienia. Linie ciągłe na poszczególnych długościach chodnika przedstawiają 

zmiany ciśnienia statycznego. Czarne kwadraty oznaczają moment uruchomienia 

zapory. 
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Doświadczenie wykonane 24 stycznia 2001 r. (rys. 3): 

Strefa pyłowa od 6,6 do 146,6 m, inicjał wybuchu 50 m
3 

CH4, zapora na odcinku 103 

do 129 m długości chodnika, zbudowana z pojemników typu zamkniętego, składająca 

się z dziesięciu rzędów po trzy pojemniki; odstęp między zestawami – 3 m, ogólnie 

zużyto 1200 l wody, ilość wody na metr kwadratowy przekroju wyrobiska 160 kg, 

nawinięcie B. 
 

 

Rys. 3. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (24.01.2001 r.) 

Fig. 3. Changes of static pressure and flame course (24 January 2001) 

Wybuch został zahamowany w strefie zapory, ciśnienia statyczne osiągnęły 

maksymalne wartości około 3 barów, w strefie zapory średnia prędkość płomienia 

wynosiła 190 m/s. 
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Doświadczenie wykonane 31 stycznia 2001 r. (rys. 4): 

Strefa pyłowa od 3,3 do 113,3 m, inicjał wybuchu 25 m
3 

CH4, zapora na odcinku od 

73 do 100 m długości chodnika, zbudowana z pojemników typu zamkniętego, 
składająca się z dziesięciu rzędów po trzy pojemniki; odstęp między zestawami – 3 m, 

ogólnie zużyto 1200 l wody, ilość wody na metr kwadratowy przekroju wyrobiska 
wynosiła 160 kg, nawinięcie A. 
 

 

Rys. 4. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (31.01.2001 r.) 
Fig. 4. Changes of static pressure and flame course (31 January 2001) 

Mimo warunków podobnych do tych w jakich wykonywano badanie poprzednie, 
wybuch nie został zahamowany. Średnia prędkość płomienia wyniosła 140 m/s,  

a ciśnienie statyczne wzrosło do 2 barów w strefie zapory. 
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Doświadczenie wykonane 6 lutego 2001 r. (rys. 5): 

Strefa pyłowa od 3,3 do 113,3 m, inicjał wybuchu 25 m
3 

CH4, zapora na odcinku 73 

do 100 m długości chodnika, zbudowana z pojemników typu zamkniętego, składająca 

się z dziesięciu rzędów po trzy pojemniki; odstęp między zestawami – 3 m, ogólnie 
zużyto 1200 l wody, ilość wody na metr kwadratowy przekroju wyrobiska wynosiła 
160 kg, nawinięcie A. 
 

 

Rys. 5. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (6.02.2001 r.) 

Fig. 5. Changes of static pressure and flame course (6 February 2001) 

W doświadczeniu tym uzyskano zahamowanie słabego wybuchu (średnia 
prędkość płomienia wynosiła około 140 m/s. Ciśnienia statyczne były niskie – 

maksymalnie do 0,4 bara. Ilość wody na zaporze mniejsza od wymaganej przepisami. 
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Doświadczenie wykonane 21 lutego 2001 r. (rys. 6): 

Strefa pyłowa od 3,3 do 123,3 m, inicjał wybuchu 25 m
3 
CH4, zapora na odcinku 73 do 

100 m długości chodnika, zbudowana z pojemników typu zamkniętego, składająca się 
z dziesięciu rzędów po trzy pojemniki; odstęp między zestawami – 3 m, ogólnie 
zużyto 1200 l wody, ilość wody na metr kwadratowy przekroju wyrobiska wynosiła 
160 kg, nawinięcie A. 
 

 

Rys. 6. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (21.02.2001 r.) 
Fig. 6. Changes of static pressure and flame course (21 February 2001) 

Wybuch został zahamowany na początku strefy zapory, jednak w znacznej części 
przez klasyczne pojemniki otwarte. Zapora zbudowana z pojemników zamkniętych 
została tylko częściowo uruchomiona. Wnioskuje się stąd o szybszej reakcji 
pojemników otwartych. Siedem rzędów zapory z pojemników zamkniętych pozostało 
prawie nienaruszone. 
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Doświadczenie wykonane 28 lutego 2001 r. (rys. 7): 

Strefa pyłowa od 6,6 do 126,6 m, inicjał wybuchu 50 m
3
 CH4, zapora na odcinku od 

73 do 100 m długości chodnika, zapora wodna z pojemnikami typu zamkniętego, 
składająca się z dziesięciu rzędów po trzy pojemniki; odstęp między zestawami 
wynosił 3 m, ogólnie zużyto 1200 l wody, ilość wody na metr kwadratowy przekroju 

wyrobiska wynosiła 160 kg, nawinięcie B. 
Od 120 do 129 m zapora wodna składająca się z trzech zestawów po trzy 

pojemniki polskie B-1. Ogólnie zużyto 360 l wody, ilość wody na metr kwadratowy 
przekroju wyrobiska wynosiła 48 kg. 

 

 

Rys. 7. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (28.02.2001 r.) 
Fig. 7. Changes of static pressure and flame course (28 February 2001) 

W doświadczeniu tym zapora złożona z pojemników otwartych została 
umieszczona za zaporą z pojemników zamkniętych. Wybuch został zahamowany na 

80 metrze chodnika, co oznacza, że zapora typu zamkniętego była całkowicie 
skuteczna. 
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Doświadczenie wykonane 6 marca 2001 r. (rys. 8.): 

Strefa pyłowa od 3,3 do 123,3 m inicjał wybuchu 25 m
3 

CH4, zapora na odcinku od 73 

do 100 m długości chodnika, zapora wodna z pojemnikami typu zamkniętego, 
składająca się z dziesięciu rzędów po trzy pojemniki; odstęp między zestawami 
wynosił 3 m, ogólnie zużyto 1200 l wody, ilość wody na metr kwadratowy przekroju 
wyrobiska wynosiła 160 kg, nawinięcie B. 
 

 

Rys. 8. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (6.03.2001 r.) 
Fig. 8. Changes of static pressure and flame course (6 March 2001) 

Nastąpił typowy słaby wybuch pyłu węglowego o średniej prędkości płomienia 
około 100 m/s. Zapora zareagowała bardzo późno, czas między rozerwaniem 
pojemnika, a dojściem do zapory płomienia, wynosił około 10 milisekund. Ciśnienie 
statyczne działające na zaporę spowodowało wprawdzie rozerwanie pojemników, ale 
obłok wody utworzył się zbyt późno, by zahamować przenoszenie płomienia. 
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Wyniki badań skuteczności zapór pyłowych zbudowanych z pojemników typu 

zamkniętego (komorowych) 

Pojemniki do wykonywania zapór pyłowych są sporządzane z identycznej folii 

jak pojemniki wodne. Każdy pojemnik, w trzech komorach mieści od 28 do 34 kg 

pyłu zwykłego lub 25 kg pyłu stearynowanego. Sposób zawieszania pojemnika na 

elementach nośnych jest identyczny jak pojemników wodnych. Odmienny oczywiście 

jest sposób napełniania pojemników. Do komór pojemnika zawieszonego na 

elemencie nośnym wsypuje się przez lejek pył wapienny. Przeciętny czas napełniania 

trzech komór jednego pojemnika wynosi 2–3 min. 

Badanie rozproszenia pyłu pod wpływem fali ciśnienia 

Badania wykonano w sztolni długości 12 m i przekroju poprzecznym 5 m
2
. 

Celem ich było uzyskanie 

informacji o czasie otwarcia 

pojemników pod działaniem fali 

ciśnienia wybuchu, w kształcie 

chmury pyłu wapiennego i jego 

rozpraszaniu w atmosferze. 

Wykonano serię badań rozpraszania 

pyłu wapiennego pod wpływem fali 

ciśnienia wybuchu metanu w stęż-

eniu około 6%, które rejestrowano 

za pomocą cyfrowej kamery wideo. 

Trzy worki z pyłem zawieszone 

na wylocie sztolni w momencie 

dojścia fali ciśnienia do wylotu 

pokazano na zdjęciu 2. Dla zjawiska 

rozpraszania jest to chwila „zero”. 

Worki wiszą jeszcze nienaruszone, 

w głębi sztolni widać płomień. 

Sytuację po 156 milisekundach 

przedstawiono na zdjęciu 3. U wy-

lotu sztolni widoczne są strzępy 

worków, a pył tworzy jednorodny 

(przynajmniej według oceny wizu-

alnej) obłok. 

Wyniki badań rozpraszania 

pyłu dały podstawę do podjęcia 

decyzji o wykonaniu wstępnych 

badań skuteczności gaszenia 

wybuchu pyłu węglowego przez 

zaporę zbudowaną z pojemników 

komorowych wypełnionych pyłem 

wapiennym. 
 

 

Fot. 2. Zapora pyłowa w momencie dojścia fali ciśnienia 

Phot. 2. Stone dust barrier reached by pressure wave 

 

Fot. 3. Wynik działania fali ciśnienia na zaporę pyłową 

Phot. 3. Effect of pressure wave action on stone dust barrier 
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Metoda badania skuteczności zapory pyłowej wykonanej  

z pojemników komorowych 

Badania skuteczności hamo-wania wybuchu pyłu węglowego wykonano  

w podziemnym chodniku doświadczalnym długości 400 m i przekroju poprzecznym 

7,5 m
2
. Najpierw przeprowadzono próby wstępne hamowania słabego i silnego 

wybuchu pyłu węglowego przy założeniu, że wykonana zapora odpowiada polskim 

prze-pisom w zakresie ilości pyłu na 1 m
2
 przekroju poprzecznego wyrobiska  

w pokładach niemetanowych, to znaczy 200 kg/m
2
. Wybuchem inicjującym był 

wybuch mieszaniny metanowo-powietrznej objętości 50 m
3
 (wybuch silny) i 25 m

3
 

(wybuch słaby). 

Stężenie metanu w obu przypadkach było bliskie stechiometrycznego. Komora 

wypełniona mieszaniną metanowo-powietrzną była utworzona w zamkniętym końcu 

chodnika, przez oddzielenie przegrodą papierową odcinka chodnika długości 6,6 lub 

3,3 m. Komorę tą wypełniono metanem i za pomocą wentylatora powodującego 

przepływ powietrza między przeciwległymi końcami komory wytworzono jednorodną 

mieszaninę metanowo-powietrzną, zapalaną płomieniem prochu strzelniczego w ilości 

750 g z moździerza umieszczonego w zamkniętym końcu chodnika. Wybuch 

mieszaniny metanowo-powietrznej stanowił „wybuch pierwotny” inicjujący wybuch 

pyłu węglowego. 

Do badań wybrano pył „Barbara PI” o następujących właściwościach: zawartość 

części lotnych daf = 39%, zawartość części niepalnych stałych n = 35%, zawartość 

wilgoci wc = 5%. Rozdrobnienie pyłu odpowiadało parametrowi d (% masy ziaren 

przechodzących przez sito o oczku 75 mikrometrów) najczęściej spotykanemu  

w kopalniach i wynosiło 66,0%. Rozmieszczenie pyłu w poszczególnych 

doświadczeniach zostało podane w szczegółowym opisie wyników doświadczeń. 

Wykonane dwie próby gaszenia wybuchu pyłu węglowego przez zaporę 

zbudowaną z pojemników komorowych wymagały specjalnego przygotowania 

wynikającego z konieczności czyszczenia chodnika z pyłu wapiennego i pozostałego 

po strzale pyłu węglowego. 

Metoda badań i ich opis są analogiczne, jak w przypadku badania zapór wodnych. 
 

Wyniki badań 

Kolejno zostaną omówione wyniki poszczególnych doświadczeń. 

Doświadczenie wykonane 7 marca 2000 r.: 
Inicjał: 50 m

3 
CH4 o stężeniu 9,5%, zapłon metanu z moździerza z 750 g prochu 

czarnego z dwoma zapalnikami. Pył „Barbara” PI (d66) na odcinku 6,6–146 m, 

rozmieszczony na stropnicach i półkach przyociosowych w ilości 210 kg, stężenie 

nominalne 200 g/m
3
. Nie umieszczano pyłu na spągu. Zapora zawieszona na odcinku 

chodnika od 100 do 145 m, łącznie 16 rzędów pojemników. Użyto w tym celu 48 

pojemników. Sumaryczna ilość pyłu wapiennego wyniosła 1500 litrów, co daje 

200 kilogramów pyłu na jeden metr kwadratowy przekroju wyrobiska. Pojemniki były 

zawieszone na prętach, takich jakie stosowano w doświadczeniach z pojemnikami 

„torby wodne”. 
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Wybuch pierwotny mieszaniny metanowo-powietrznej doprowadził do 

rozwinięcia się wybuchu pyłu węglowego ze średnią prędkością płomienia 180 m/s. 

Zapisy czujników pomiarowych przedstawiono w postaci wykresu przebiegu wybuchu 

w układzie droga–czas (rys. 9). Ciśnienie wybuchu wynosiło maksymalnie 0,8 bara na 

40 i 60 m. W strefie zapory ciśnienie było wyższe, wynosiło maksymalnie 1,4 bara. 

Wynikało to ze spiętrzenia przepływu gazów na zaporze stanowiącej opór przepływu 

w wyrobisku. Rejestracja czasu uruchomienia zapory wykazała jej prawidłowe 

działanie – pojemniki były rozrywane i pył zaczął się rozpraszać w momencie dojścia 
czoła fali do pojemnika z rejestracją. Płomień został zahamowany w strefie zapory.  

Za strefą zapory ciśnienie maksymalne wynosiło 0,6 bara. Po strzale w chodniku 
znajdowano strzępy pojemników oraz pył wapienny na obszarze między 200 m  

a wylotem chodnika. Żaden pojemnik nie pozostał w zaporze. Jeden pręt nośny  
w środku zapory był lekko wygięty. 
 

 

Rys. 9. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (7.03.2000 r.) 
Fig. 9. Changes of static pressure and flame course  

(7 March 2000) 
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Doświadczenie wykonane 9 marca 2000 r.: 
Inicjał: 25 m

3 
CH4, rodzaj i rozmieszczenie pyłu oraz rozmieszczenie i parametry 

zapory również identyczne jak w badaniu poprzednim. 
Wybuch pierwotny mieszaniny metanowo-powietrznej doprowadził do rozwinięcia się 

wybuchu pyłu węglowego ze średnią prędkością płomienia około 100 m/s. Ciśnienie 

wybuchu, osiągające maksymalne wartości około 1 bara przed zaporą, zostało 

zmniejszone znacznie w strefie zapory i poza nią. Płomień został zgaszony w strefie 

zapory. Po wybuchu obserwacje wykazały identyczny obraz chodnika jak po badaniu 

poprzednim. Wykres przebiegu wybuchu przedstawiono na rysunku 10. 
 

 

Rys. 10. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (9.03.2001 r.) 

Fig. 10. Changes of static pressure and flame course (9 March 2000) 
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Doświadczenie wykonane 14 marca 2001 r. (rys. 11): 

Strefa pyłowa od 3,3 do 123,3 m, inicjał 25 m
3
 CH4, zapora na odcinku od 73 do 

100 m długości chodnika, zapora pyłowa z pojemnikami typu zamkniętego, 
składająca się z dziesięciu rzędów po trzy pojemniki; odstęp między zestawami 
wynosił 3 m, ogólnie zużyto 1020 kg pyłu (34 kg na worek), ilość pyłu na metr 
kwadratowy przekroju wyrobiska wynosiła 136 kg. 

 

 

Rys. 11. Zmiany ciśnienia statycznego i przebieg płomienia (14.03.2001 r.) 
Fig. 11. Changes of static pressure and flame course (14 March 2000) 

Wybuch nie został zahamowany, mimo rozbicia zapory, rozerwania worków, pył 
kamienny nie został rozproszony, po wybuchu duże jego ilości zalegały na spągu 
chodnika. Średnia prędkość płomienia wynosiła 250 m/s, odstęp czasu między 
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rozbiciem zapory, a dojściem do niej płomienia wynosił 200–300 milisekund, a więc 

wystarczająco dużo, aby pył kamienny utworzył obłok wypełniający cały przekrój 

chodnika. 

Uwagi o skuteczności zapory pyłowej typu zamkniętego 

Zapora pyłowa zbudowana z pojemników zamkniętych jest z wielu powodów 

dogodna w użytkowaniu, w szczególności, jeżeli producent dostarcza gotowe 

pojemniki napełnione pyłem, a służby kopalniane nie muszą transportować pyłu 

kamiennego i układać go na półkach zapory klasycznej. Ponadto, pył w pojemnikach 

nie jest narażony na zawilgocenie, powodujące utratę jego lotności. 

Zagadnienie lotności pyłu zawieszonego przez długi czas w plastykowych 

pojemnikach zasługuje na szczegółową analizę. Wykonane badania nie dały 

jednoznacznie zadowalających wyników. Wyniki takie są jednak sygnalizowane  

w światowej literaturze [6]. Badacze z RPA i USA wykonali doświadczenia  

z zaporami pyłowymi zbudowanymi z worków zawierających około 10 kg pyłu 

kamiennego zawieszonych na prętach metalowych. Badania wykonano w chodnikach 

doświadczalnych kopalni Lake Lynn w USA. Stosowano dwa typy zapór: zwykłą  

i rozstawną. Oba typy zapór były skuteczne w hamowaniu słabych wybuchów pyłów. 

W kilku przeprowadzonych doświadczeniach pył rozłożony w chodniku zawierał 68% 

części niepalnych, był więc bliski zabezpieczenia przed przenoszeniem wybuchu. 

Pozytywne lub uznane przez autorów za pozytywne, wyniki doświadczeń pozwalają 

planować dalsze doświadczenia z zaporami pyłowymi zbudowanymi z pojemników 

typu zamkniętego. Należy dobrać odpowiednie rozmiary pojemnika oraz, być może, 

pył kamienny o lepszej lotności. 

4. SONDA DO POMIARU PRĘDKOŚCI I TEMPERATURY ZAPYLONEGO 

POWIETRZA 

Sonda jest przeznaczona do jednoczesnego pomiaru ciśnienia statycznego, 

dynamicznego i całkowitego oraz temperatury i prędkości przepływu silnie 

zapylonego, gorącego gazu, czyli w warunkach wybuchu pyłu. Teoretyczne podstawy 

sondy zostały podane w pracy [7]. Sonda została wykonana na podstawie koncepcji 

opracowanej wspólnie przez wykonawców sondy (Instytut Mechaniki Górotworu 

PAN) i wykonawców projektu. 
 

Przeznaczenie i budowa sondy pomiarowej 

Sonda pomiarowa (rys. 12) przeznaczona jest do pomiaru prędkości przepływu  

i temperatury powietrza zawierającego dużą ilość zanieczyszczeń pyłowych po 

wybuchu pyłu węglowego. Pomiar prędkości przepływu realizowany jest poprzez 

równoczesny pomiar ciśnienia: statycznego, dynamicznego (różnicowego) i całko-

witego w rurce spiętrzającej z wnęką przepływową. Dodatkowo mierzona jest 

temperatura za pomocą termoelementu chromel-alumel umieszczonego w oddzielnym 

kanale przepływowym. 
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Sonda pomiarowa składa się z trzech zasadniczych elementów: rurki spiętrzającej 
(rys. 13), kanału pomiaru temperatury (rys. 14) oraz obudowy sondy zawierającej 

układy elektroniczne. 
 

 

Rys. 12. Budowa sondy pomiarowej: 1 – osiem otworów do pomiaru ciśnienia statycznego, 2 – 

„daszek” z płytą przednią, 3 – płytka drukowana wzmacniaczy przetworników ciśnienia  

i temperatury, 4 – przepust kabla, 5 – płyta mocująca, 6 – rurka spiętrzająca, 7 – pokrywa 5 

mm, 8 – korpus termopary 

Fig. 12. Measuring probe construction: 1 – eight holes for static pressure measurement, 2 – “roof” with 

frontal plate, 3 – printed-circuit board of amplifiers of pressure and temperature converters, 4 – 

cable seal wire, 5 – backing plate, 6 – impact pressure tube, 7 – cover ±5 mm, 8 – 

thermocouple body 

 

Rys. 13. Budowa rurki spiętrzającej: 1 – kanał, 2 – przetwornik ciśnienia statycznego absolutny Pmax = 

6 bar (ew. 10 bar), 3 – przetwornik ciśnienia dynamicznego różnicowy Pmax = 3 bar,  

4 – przetwornik ciśnienia statycznego absolutny Pmax = 6 bar (ew. 10 bar), 5 – otwór na 

przewody elektryczne, 6 – osłona, 7 – O-ring, 8 – osiem otworów 1,5, 9 – bez osłony 

Fig. 13. Impact pressure tube construction: 1 – channel, 2 – absolute static pressure converter Pmax = 6 

bar (possibl. 10 bar), 3 – differential dynamic pressure converter ΔPmax = 3 bar without shield, 

4 – absolute entire pressure converter Pmax = 6 bar (possibil. 10 bar), 5 – hole for conductors, 6 

– shield, 7 – O-ring, 8 – eight holes 1.5, 9 – without shield 
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Rurka spiętrzająca składa się z korpusu i osłony zewnętrznej. Korpus ma trzy 

gniazda zawierające przetworniki ciśnienia, otwory piezometryczne z kanałami oraz 

osiowy kanał przepływowy. Kanał przepływowy jest elementem odróżniającym tę 

rurkę spiętrzającą od standardowej rurki opisanej w polskiej normie PN-81/M-42364. 

Umożliwia on pomiar ciśnienia całkowitego powietrza zawierającego dużą ilość 

zanieczyszczeń pyłowych. Eliminuje wpływ pędu cząstek pyłowych na wartość 

mierzonego ciśnienia całkowitego. 

W ścianie kanału przepływowego, przy krawędzi wlotowej, znajduje się 

pierścieniowa szczelina połączona kanałem z przetwornikiem pomiaru ciśnienia 

całkowitego oraz ciśnienia różnicowego (dodatnie wejście). W pobocznicy osłony 

zewnętrznej znajduje się osiem otworów połączonych kanałem z przetwornikiem 

pomiaru ciśnienia statycznego oraz ciśnienia różnicowego (ujemne wejście). 

Kanał pomiaru temperatury składa się z korpusu, rurki z termoelementem  

i osłony. Termoelement chromel-alumel o grubości 0,1 mm umieszczony jest  

w dwuotworowych izolatorach ceramicznych. Przestrzenne usytuowanie termo-

elementu zapewnia optymalną wymianę ciepła z przepływającym powietrzem. W celu 

zminimalizowania stałej czasowej złącze czynne termoelementu na długości  

5 mm zgnieciono do grubości 70 mikronów. Wyprowadzenia termoelementu 

przylutowane są do płytki drukowanej zawierającej elementy kompensacji 

temperaturowej złącza odniesienia. Rurka z termoparą połączona jest z korpusem,  

a zewnętrzna osłona zabezpiecza przed zanieczyszczeniami pyłowymi i promie-

niowaniem cieplnym. Rurka z termoelementem jest częścią wymienną. Do sondy 

dołączany jest jeden element zapasowy. 
 

 

Rys. 14. Budowa kanału pomiaru temperatury: 1 – osłona, 2 – O-ring, 3 – rurka termopary, 4 – korpus, 

5 – otwór na kable, 6 – ekran, 7 – kompensacja temperatury odniesienia, 8 – osłona, 9 – rurka 

termopary, 10 – złącze czynne, 11 – izolatory 

Fig. 14. Temperature measurement channel construction: 1 – shield, 2 – O-ring, 3 – thermocouple tube, 

4 – body, 5 – hole for cables, 6 – screen, 7 – fiducial temperature compensation, 8 – shield, 9 – 

thermocouple tube, 10 – active joint, 11 – insulators 

Obudowa sondy stanowi element łączący rurkę spiętrzającą i kanał pomiaru 

temperatury. Umieszczono w niej układy elektroniczne przekształcające sygnały  

z czujników pomiarowych na napięcia wyjściowe proporcjonalne do mierzonych 

wielkości. Obudowa ma wydłużoną podstawę służącą do przymocowania sondy na 

stanowisku pomiarowym. W jej tylnej części wyprowadzony jest przewód 

wielożyłowy zasilający sondę i wyprowadzający napięcia wyjściowe. 
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Dane techniczne sondy: 

 Tor pomiaru ciśnienia całkowitego i statycznego 

- czujnik typu: NPC-1210-030A (Lucas NovaSensor), 

- współczynnik przetwarzania: 5 kPa/V, 

- zerowe napięcie wyjściowe: przy ciśnieniu atmosferycznym, 

- maksymalne napięcie wyjściowe: 10 V, 

- ciśnienie dopuszczalne: 0,6 MPa. 

 Tor pomiaru ciśnienia różnicowego 

- czujnik typu: NPC-1210-015D (Lucas NovaSensor), 

- współczynnik przetwarzania: 5 kPa/V, 

- zerowe napięcie wyjściowe: przy zerowym ciśnieniu różnicowym, 

- maksymalne napięcie wyjściowe: 10 V, 

- ciśnienie dopuszczalne: 0,3 MPa. 

 Tor pomiaru temperatury 

- czujnik typu: termoelement chromel-alumel (IMG PAN), 

- współczynnik przetwarzania: 100ºC/V, 

- zerowe napięcie wyjściowe: przy temperaturze 0ºC, 

- maksymalne napięcie wyjściowe: 10 V 

- dopuszczalna temperatura termoelementu: 1200ºC. 

 Zasilanie sondy 

- napięcie stabilizowane: 15 V, 

- dopuszczalne odchylenia napięcia: 0,5 V, 

- maksymalny pobór prądu: 100 mA. 

Wykonano jedno doświadczenie z sondą w chodniku długości 400 m. Została ona 

umieszczona na 80 m chodnika w specjalnej zabudowie, pokazanej na fotografii  

(fot. 4). W tym samym przekroju, gdzie była umieszczona sonda, zawieszono trzy 

pojemniki pyłowe typu zamkniętego. 
 

 

Fot. 4. Sonda zamontowana w chodniku 

Phot. 4. Probe mounted in the underground gallery 
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W chodniku spowodowano wybuch 50 m
3 
metanu, bez pyłu węglowego. 

Przebiegi ciśnienia statycznego, dynamicznego i całkowitego oraz prędkości 
przepływu i temperatury gazów, zarejestrowane przez sondę, przedstawiono na 
rysunku 15. 

 

Rys. 15. Przebiegi ciśnienia, prędkość przepływu i temperatury gazów 

Fig. 15. Pressure courses, flow velocity and gas temperatures 

WNIOSKI 

1. Wykonane doświadczenia wykazały, że zapory zbudowane z pojemników typu 
zamkniętego są skuteczne w hamowaniu silnych wybuchów pyłu węglowego. 
Potwierdziły to doświadczenia wykonane 24.01.2001 roku i 28.02.2001 roku,  
w których zastosowano silny inicjał wybuchu – 50 m

3 
stechiometrycznej 

mieszaniny metanowo-powietrznej. Średnie prędkości płomienia wynosiły około 
200 m/s. 

2. Pojemniki typu zamkniętego mają ograniczoną skuteczność w hamowaniu słabych 

wybuchów pyłu węglowego. Dlatego nie ma podstaw do rozszerzenia zakresu 

stosowania zapór z pojemników typu zamkniętego na inne wyrobiska niż mokre. 

Takie ograniczenie jest zawarte w obowiązujących przepisach bezpieczeństwa  

w kopalniach węgla kamiennego. 

3. W „Instrukcji stosowania pojemników typu torby wodne do budowy zapór 

przeciwwybuchowych wodnych dla zabezpieczenia przed przeniesieniem 

wybuchu pyłu węglowego” należy wnieść poprawkę dotyczącą takiego nawijania 

pojemników na pręty nośne, aby fala ciśnienia zaciskała pojemniki na prętach. 

4. Zapory typu zamkniętego wypełnione pyłem kamiennym nie są skuteczne  

w hamowaniu wybuchów pyłu węglowego. W trzech doświadczeniach, zresztą 
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bardzo uciążliwych z powodu żmudnego napełniania pojemników tym pyłem, nie 
osiągnięto zadowalających wyników. Stwierdzono wysypywanie się na spąg pyłu 
z pojemników rozerwanych wybuchem, zamiast jego rozpraszania przed frontem 
płomienia. 

5. Szczególnym osiągnięciem jest sonda do pomiaru ciśnienia dynamicznego  
i statycznego, prędkości przepływu oraz temperatury gorących, silnie zapylonych 
gazów. Sonda będzie służyć do badań przebiegów wybuchów gazów i pyłów. Jej 
możliwości pomiarowe wynoszą do 10 barów ciśnienia całkowitego i do około 
1000ºC. 
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