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ВЪВЕДЕНИЕ

което не може да бъде пренебрегнат в процеса на
оптимизиране и избор на решение.

Оценката на риска от ендогенни пожари при добива на
склонни към самозапалване полезни изкопаеми трябва да
започне още в идейната фаза на проектирането и да
продължи през целия жизнен цикъл на един рудник. Дори и
след ликвидацията на такива рудници риска от
самозапалвания остава обект на екологичен мониторинг.

Реалните последици от всеки ендогенен пожари зависят
решаващо от ефективността на прилаганите методи за
управление на неговото развитие. Ето защо е
нереалистично в идейната фаза на проектиране на рудник
да се преценяват бъдещите последици. В тази фаза
единствения разумен подход е фокусиране на усилията
към минимизиране на опасността, т.е. към намаляване на
вероятността или честотата на ендогенните пожари в
пректирания обект. Действащите правила за безопасност
регламентират един общ принцип за низходящо изземване
на склонни към самозапалване въглищни пластове и
задължение на всеки басейн да има своя специфична
инструкция за профилактика и гасене на ендогенни пожари
в рудниците.

Практиката на много страни, включително и тази на
българския минен добив доказва, че недооценяването или
липсата на прогнозна оценка за риска от самозапалване
във фазите на проектирането прави технологично
невъзможни или отежнява икономически прилагането на
изключително ефективни технологични и специални
превантивни методи за минимизиране на риска от
самозапалвания.
В началната идейна фаза на проектирането на всеки
рудник се залагат редица технологични параметри на
схемите на разкриване, подготовка и добив, които заедно с
жизнеосигуряващите системи формират предварителната
основа на инвестиционния проект. Още в тази най-ранна
фаза, според съвременните виждания за осигуряване на
безопасността на системите, е необходимо наред с
прогнозата на рисковете да се направи и предварителен
анализ на опасността от ендогенни пожари в бъдещия
рудник. Преминаването през тази процедура е задължително, за да могат чрез нея да се поставят изисквания
към конструкцията и детайлното технологичното
проектиране на минните системи в следващия етап.

Настоящата статия, след критичен анализ на
съществуващите системи, които се прилагат в други
страни, предлага нова система SES (SPONCOM EXPERT
SYSTEM) за оценка на ендогенната пожарна опасност.
СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ
Тежките последици от подземните пожари са насочвали
изследователите в продължение на десетилетия към
търсенето на причините за високата пожароопасност на
въглищните рудници. Като традиция всяка страна е
започвала изследователската си дейност в тази област с
категоризиране на въглищните пластове по тяхната
природна предразположеност към окисляване при ниски
температури, чрез изследване на склонността на
въглищата към самозапалване.

В следващите идейния етапи на проектиране като
правило се търси вариантна оптимизация на различните
системи, чрез сравняване на отношенията

ползи
за
рискове

Последващите изследвания се насочват към влиянието
на другите природни фактори върху ендогенната
пожароопасност. Многообразието на прилаганите системи
на добив и варирането на технологичните параметри,
които оказват влияние върху пожарната опасност налага
на един по-късен етап търсенето на пътища за

всеки вариант и търсене на варианта с максимално
отношение. Преди това всеки от рисковете трябва да бъде
доведен до приемливо ниво. А реализацията на риска от
ендогенни пожари създава опасност както от значими
икономически, така и от тежки хуманни загуби, поради
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категоризиране на прилаганите добивни технологии и
вентилационни схеми по пожароопасност. Опитите за
статистическо диференциране на тези фактори по групи на
пожароопасност не дават достатъчно представително
основание за използване на този начин на категоризация
дори и в страните с много мощна минно-добивна
промишленост. Моделирането на влиянието на тези
фактори върху интензивността на самозапалванията и
сравнителната експертна оценка на пожарната опасност
на експлоатационните системи, схемите на проветряване,
изоставяните въглищни загуби, утечките на въздух през
пукнатини и порести среди са категориите по-които се
групират според степента на влияние, и то на рангово
ниво, минно-технологичните фактори в съвременните
системи за анализ на ендогенната пожароопасност.

пожарна опасност може да бъде намерена в прилаганата в
Полша система за оценка (Карпов и др., 1981). При
оценката (PS) се сумират баловите стойности Si на
факторите:

Системата за оценка на риска от самозапалване на
National Coal Board (NCB) (Gill et al., 1971) включва 6
природни характеристики Fi на въглищния пласт.

S7 Интензивност на проветряване на пластовите
изработки [oC/min],

Система на добив [oC/min];

S2 -

Степен на извличане на въглищата [oC/min];

S3 -

Направление на изземване на пласта [oC/min];

S4 Начиин на изолациЯ на изработеното пространство [oC/min];
S5 -

влажност на въглищата [oC/min];

S6 -

Скален натиск и нарушеност на пласта [oC/min];

с показателят на склонност към самозапалване, както
следва:

Самата оценка на опасността FE от ендогенни пожари
се прави по зависимостта:
 4 
FE =  ∑ Fi  . F5 . F6
 i= 1 

S1 -

7

PS = S zb + ∑ S i , [oC/min]
i= 1

(2)

(1)
По склонност към самозапалване PS добивните полета
се делят на Непожароопасни, Застрашени и Пожароопасни. В качеството на показател на склонността на
въглищата към самозапалване в тази система е приет

в която: F1 - степен на метаморфизъм на въглищата [бал];
F2 - пиритна минерализация на въглищата [бал];

критерия на Олпински( S zb ), определен от скоростта на
нарастване на температурата на нагряти въглищата за
1min в лабораторни условия (Maciejasz Z., 1972). Според

F3 - твърдост на въглищата [бал];
F4 - влажност на въглищата [бал];
F5 - естествена температура на въглищата [бал];

стойността на S zb са въведени четири категории на
склонност към самозапалване - малко склонни, средно
склонни, склонни и много склонни.

F6 - дебелина на въглищния пласт [бал].
Въведени са 3 категории на опасността от самозапалване на въглищните пластове – малка, средна и
голяма опасност: Системата на бившия NCB, въпреки
претенциите да позволява оценка на риска от ендогенни
пожари в мините, по своята същност е една експертна
система която не взема предвид природната
предразположеност на въглищните пластове към
самозапалване. Очевидно авторите на системата свързват
дефинитивно природната предразположеност на въглищата към окисляване при ниски температури с първите
четири ( F1 ...F4 ) характеристики. Експлоатационната
практика обаче не потвърждава такава аналогия. Пример
за това е сравнението на ендогенната пожароопасност на
експлоатацията на лигнитите в Западно-Маришкия басейн
с тази на кафявите въглища в Бобовдолския басейн. Този
концептуален пропуск в системата на NCB на
единствената характеристика, която може да бъде
определена директно, прави невъзможни аналогии с вече
разработвани полета да бъдат направени обективно.
Отсъствие на склонността на пластовете към самозапалване прави системата отдалечено приблизителна,
като при това не е възможна и аналогова верификация на
експертните резултати.

В описаната система се прави опит за свързване на
природната предразположеност на въглищните пластове
към самозапалване с технологичните фактори в оценката
на пожарната опасност. При това системата за оценка
отразява и факторите, които намаляват пожарната
опасност. Масовото прилагане на тази система се задържа
от следните затруднения:
♦ метода на Олпински не дава правдоподобни резултати
при изследване склонността към самозапалване на
кафяви и лигнитни въглища;
b
♦ огромната тяжест присвоена на показателя S z на

склонност на въглищата към самозапалване в общата
оценка (2) на пожароопасността е нереално голяма.
Освен това всички методи за определяне на
склонността на въглищата към самозапалване дават
резултати, които варират в широки граници по площта
на въглищния пласт и метода на Олпински не прави
изключение от това правило.
С тези забележки по отношение на значението на

S zb

е

необходимо да се подчертае обаче, че показателите S i
тази система дават най-пълна възможност за оценка на
ендогенната пожароопасност от известните системи.

Връзка между показателя на природната предразположеност на въглищата към самозапалване и миннотехнологичните фактори, влияещи върху ендогенната
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Немската система за оценка на опасността от ендогенни
пожари (Судиловский и др., 1988) придава по-голяма
тяжест на схемата на проветряване и десет геоложки и
технологични фактора B i . Оценката се прави за всяка
схема на проветряване по зависимостта:

De =

10

∑

i= 1

(B

i

• Wi

)

температура се изчислява (Правилник по ..., 1992).
Съдържанието на влага във въглищата също е
отчетено като важен параметър за развитие на
процеса на самозагряване.

 геоложките

фактори, взети като определящи в
системата са: дълбочина и ъгли на залягане на пласта,
дебелина на пласта, геотермалния градиент, броя и
честотата на пластовете във въглищната свита
(слоевата плътност), наличие на геотермални
източници и на стари пожарни огнища, наличие на
геоложки смущения, присъствието на горележащ пласт
и пиритни образования в непосредственна близост до
разработвания.

(3)

Експертът придава на всеки фактор B i тяжест W i в
границите от 1 до 10 и избира оценка на B i в границите
дефинирани дискретно в системата. Експертът дава
своята оценка за следните десет ( i = 1...10) фактора

 минно-техническите

условия: система на добив;
функции на галерийните целици(поддържащи или
ограждащо-изолиращи); кратност на прилягане на
вентилационния поток към обрушеното пространство и
наличие на подсвежаване във вентилационната схема;
наклона на долнището на иззетото пространство;
размерите на панела и добивния забой, количеството
въздух за проветряване на добивните забой и утечките
в обрушеното пространство; възникването на
ендогенни пожари в изработени пространства или
работни зони, входящи или изходящи изработки на
рудника, в целици, , бункери или в други рудници
експлоатиращи пласта, температурата и влажността на
въздуха.

Bi :
В1 - клас на метаморфизъм на въглищата [бал];
В2 - ъгъл на залягане на пласта [бал];
В3 - дебелина на въглищния пласт [бал];
В4 - съдържание на пирит [бал];
В5 - тектонски смущения [бал];
В6 - присъствие на спътници в горнище [бал];
В7 - целици [бал];
В8 - уплътняване на иззетото пространство [бал];
В9 - уплътняване на обрушеното пространство по
галериите [бал];
В10 - утечки на въздух [бал].
Тази система е по-реалистична по отношение значимостта на техническите фактори. Тежестта, която
експерта придава на всеки фактор обаче прави
несъпоставими оценките на различни експерти. В този
смисъл недостига на информация за формализиране на
оценката се замества с експертна оценка, която има поголяма тяжест от обективните балове на факторите,
заложени в нея. Системата отчита индиректно вида и
концентрацията на загубите на въглища по площта на
обрушеното пространство в което възникват по-голямата
част от ендогенните пожари, но това отчитане не е
съобразено с възможностите на съвременните технологии
за добив.

Като безспорни предимства на програмата SPONCOM
може да бъде посочен опита за детайлизиране на миннотехническите фактори и включването на данни за
фактическата пожароопасност на въглищните пластове.
Нереалистично голямата тяжест на склонността към
самозапалване, който е дефиниран в полската система, е
предолян в SPONCOM програмата. Като недостатък на
системата за оценка, върху която е изградена SPONCOM,
могат да бъдат посочени голямата точност на
формализация на някои от факторите, без да се допуска в
оценката тяхното естествено вариране, и генетичната
невъзможност за определяне на ендогенната пожароопасност на рудници в които се работи по различни
технологии на добив. Както всички други системи от този
вид тя предлага една експертна възможност за определяне на опасността от самозапалване, като вероятност.
Въпреки очевидния напредък тя не позволява оценка на
риска от самозапалвания, защото не съдържа начин за
определяне на очакваните последици от ендогенните
пожари. За кафявите и лигнитни въглища, които ще
представляват все по-голям интерес в бъдеще, получаването на устойчиви или формализирано осреднени
оценки на (SHT) е сериозен приложен проблем.

През 1995 година Питсбургския изследователни център
(PRC) на бившето Минното бюро на САЩ(US BuMines)
въведе в практическо използване компютърна програма за
оценка на риска от ендогенни пожари SPONCOM
(Spontaneous Combustion). Рискът в тази програма се
оценява по баловото влияние на следните фактори:

 характеристики

на въглищата, които влияят на
темпа на генериране на топлина - реактивност,
водосъдържание, пирит и други включения. Въведени
са три категории на въглищата по склонност към
самозапалване: голяма, средна и малка. За
категоризиране на относителната реактивността на
въглищата към самозапалване, се използва тяхната
критична темпертура (SHT). Черни въглища от
различни въглищни басейни и пластове са показали
достатъчна сила на корелационната връзка между
съдържанието на кислород в тях и SHT (Spontaneous
Heated Temperature), поради което за тях критичната

ФАКТОРИ В СИСТЕМАТА SES ЗА ОЦЕНКА НА
ЕНДОГЕННАТА ПОЖАРООПАСНОСТ
Системата SES е особено полезна при разработване на
нови находища, сектори и полета и при липсата на
статистически данни за оценка на опасността от
самозапалване при сродни условия. Тя може да се прилага
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с успех при търсения на промени на технологията, схемите
на разкриване и добив в аспект на прогнозиране.

В предлаганата система за оценка на риска от ендогени
пожари са подбрани и заложени следващите 11 значими
природни и технологични фактори.

3
0

1. Склонност на въглищния пласт към самозапалаване
Показател S в зависимост от метаморфизма на
въглищата,
Склонност на въглищата
към самозапалване

Балова
оценка

определен в температурния интервал

S1

Антрацитни
(150 –
200)oC

Черни

Кафяви

Лигнитни

(150 –
200)oC

(125 –
175)oC

(100 –
150)oC

S1

малко склонни

<8

<9

< 10

<4

1-2

склонни

8 - 12

9 - 15

10 - 16

4-8

2-6

много склонни

> 12

> 15

> 16

>8

6 -10

2. Дебелина на въглищния пласт:
M

< 1.20

1.20 - 2.40

2.40 - 3.20

> 3.20

S2

1

2-3

3-5

6 - 10

3. Наклон на пласта
deg

0 - 15

15 - 30

30 - 45

45 - 90

S3

1

2

3

4-5

4. Метаноотделяне

q , m 3 / Mg

S4

0

до 5

5 - 10

10 - 15

> 15

0

1

2-3

3-5

6-8

5. Тектонски смущения
Смущения

отсъстват

малка честота

голяма честота

честота по
простиране

0

до 2/500m

над 2/500m

S5

0

1-3

4-6

6. Прилягане на вентилационния поток към обрушеното пространство
Кратност на
прилягане

Вентилационни схеми

S 6 при скорост на въздуха, m/s
≤ 0.5

> 0.5 ≤ 1

>1

Едностранно

UR, WR

1

1.5

2

Двустранно

YR, ZR, ZA

3

3.5

4

Тристранно

HA, HR,YA, UA

6

6.5

8

WA

8.5

9

10

Четиристранно

7. В обрушеното пространство отстават целици, неиззета въглищна пачка, пластове-спътници, които

попадат в зоната на обрушаване
Загуби на въглища

няма

ограничени

големи

S7

0

1-4

5 - 10

8. Естествена температура на въглищата в масива
n
t coal

15-20

20-25

25-30

30-35

> 35

S8

1

2-3

3-5

5-8

8 - 10

9. Температура и влажност на вентилационния поток в опасните за самозапалване зони

t air

S 9 при относителна влажност на въздуха, %

deg C

<65

65 - 80

> 80

15 - 19

-3

-2

-1

20 - 25

0

1

2

26 - 30

2-3

3-4

3-5

> 30

5-6

6-7

6-10

10. Профилактична обработка на обрушеното пространство -

S 10

Хидравлично запълване

- 10

Инертизация на средата

-8

Пневматично запълване

-7

Инжектиране на разпенени структури

-7

Затлачване с пулп

-5

Поръсване, вдухване и инжектиране на антипирогени

-3

Необходима, но не се прилага

0

11. Профилактична обработка на целици и на проветрявания контур на обрушеното пространство -

S 11

Изграждане на изкуствени целици по галериите

- 10

Запълване на празнините зад крепежа с хидравлични свързващи материали

-8

Запълване на празнините зад крепежа с разпенени структури

-7

Изграждане на изкуствен изолационен целик в началната галерия

-6

Инжектиране на антипирогени по галериите

-4

Необходима, но не се прилага

0

При оценката на влиянието на значимите фактори,
следва да се имат предвид следните условия. Склонността
към самозапалване S 1 се оценява на апарата на Маевская (Маевская и др., 1972). Някои непубликувани данни от
изследванията на газовата характеристика на въглищни
пластове в Западно-маришкия басейн и Добруджанското
находище, които се използват за определяне на S 1 са
дадени по-нататък.
Във вида на схемите за проветряване, кодирани в
показател S 6 , където индексите на схемите имат
следните две значения:

∗

обратен ред на изземване-“R”;

∗

прав ред на изземване - “А”.

Показателят S 2 отразява средната дебелина на
въглищния пласт в границите на полето или стълба.
Големите вариации в мощността на пласта се отразяват в
показателя S 5 .
Последните два фактора имат отрицателна балова
оценка, съответстваща на степента на намаляване на
ендогенната пожароопасност в най-честите обекти на
самозапалвания. Именно тези обекти формират значимата

част от риска от ендогенни пожари, който се оценява в
аспект на прогнозиране.

към категория “опасни” ако в същия пласт в близост до
проектираното поле е регистриран ендогенен пожар.

Категориите, въведени във всеки от тези 11 фактора,
могат да бъдат допълвани при спазване на относителното
балово отстояние на нововъдената категория от
известните и фиксирани в системата.

Застрашения пласт по таблица 1 с оценка

да бъде прекотегоризиран, в аспект на прогнозиране, като
малко опасен, ако се приложат антипирогени или
затлачване с пулп - – виж таблицираните стойности за S 10
.
Както при всяка експертна система и за SES се налага
да се уточни достоверността на оценката на различни
експерти. Критичен е казусът, когато различни експерти
отнасят с оценката си проектирания обект в различни
категории (5). В тези, и само в тези случаи, на експертите
се позволява да придадат различна тяжест Ре на
анализираните фактори, както това е показано в таблица
2. При преоценката експертите пренареждат по свое
виждане важността на факторите, като им дават пореден
номер, от едно до броя на отчетените в оценката фактори
– за примера в табл. – от 1 до 9.

ФОРМАЛИЗИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА И КАТЕГОРИЗАЦИЯ
ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ В SES
По тези показатели се изчислява опасността от
възникване на ендогенни пожари по зависимостта:
11

DS = ∑ S i

(4 )

i= 1

В зависимост от стойността на DE полетата и обектите
се категоризират, като:
малко опасни
засташени
опасни
много опасни

DS < 22 
23 < DS < 39 

40 < DS < 60 
DS > 60

DS = 24 може

В тези случаи изчисляването на преоценката се
извършва по зависимостта:

(5)

DE =

∑ (S
i×
∑

i

× Pi E

i

)

(6)

Pi E

i

Когато в близост до планираното за изземване поле в
същият пласт е регистриран ендогенен пожар на
планираното поле се присвоява една категория по-висока
ендогенна пожароопасност от определената по (5)
категория.

За примера в таблица 2, двама експерти отнасят
анализирания пласт към две различни категории –
застрашен и опасен. В последната колона на таблицата,
като системна е показана оценката на експерта, който дава
по-ниска категория.

Един пример за приложение на системата е даден в
таблица 1. Застрашеният пласт трябва да бъде отнесен
Таблица 1
П А Р А М Е Т Ъ Р
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Склонност на въглищния пласт към
Дебелина на въглищния пласт:
Наклон на пласта
Метаноотделяне
Тектонски смущения
Прилягане на вентилационния поток към
обрушеното пространство

7.

В обрушеното пространство отстават
целици, неиззета въглищна пачка,
спътници в зоната на обрушаване
Естествена температура на въглищата в
Температура и влажност на
вентилационния поток в опасните за
самозапалване зони
СУМА

8.
9.

ОЦЕНКА НА ЕНДОГЕННАТА ПОЖАРНА
ОПАСНОСТ

Таблица 2

0

1

1

2

2
2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

3

Si
5
3
2
2
1

1.5

1.5
3

3

2

2
4

2.5

Системна
оценка

6

6

4

4
5

0

0

0

З А С Т Р А Ш Е Н

0

0

23.5
24

мнениеЕкспертно

П А Р А М Е Т Ъ Р
1. Склонност на въглищния пласт
към самозапалаване
2. Дебелина на въглищния пласт:
3. Наклон на пласта
4. Метаноотделяне
5. Тектонски смущения
6. Прилягане на вентилационния
поток към обрушеното
пространство
7. В обрушеното пространство
отстават целици, неиззета
въглищна пачка, спътници в
зоната на обрушаване

Pe
x

7

49

6
2
8
3

30
2
32
9

1

2

9

54

8. Естествена температура на
въглищата в масива

5

25

9. Температура и влажност на
вентилационния поток в
опасните зони

4

16

СУМА

45

21

ОЦЕНКА НА ЕНДОГЕННАТА
ПОЖАРНА ОПАСНОСТ

0

Si

колона втора, и разделяне на сумата
колона 3 на сумата

∑
i

Pi E

i

3 4

5

6

7

9

10

7

1
4
3
2

2

6

6

5

5

4
0

1

2

)

в

от колона втора и

умножаване с броя на показателите, използвани при
оценката i = 9 преоценката приема стойност DE = 43.5 и
застрашения пласт премина в категорията на опасните.
Описаната процедура се изпълнява от поне двама
експерти по следния начин. Най-напред всеки от двамата
експерти по-пълна системната си оценка S i в последната
колона на таблица 1. Ако сумарната оценка Ds изчислена
по (4) отнася пласта в една и съща категория (5) крайната
оценка се приема в границите на вариране на
индивидуалните оценки на експертите. Инженерните
профилактични решения – групи S 10 и S 11 решения
обаче трябва да преместят в по-малко опасна категория
по-високата оценка.
Когато сумарната оценка Ds на двамата експерти,
изчислена по (4) отнася пласта в различни категории (5)
данните, попълнени от тях в образец-табл.1 се преписват в
последната колона във формата на таблица 2. На всеки
експерт се дава таблица, която съдържа системната
оценка на другия експерт и той трябва да пренареди във
втората колона факторите, според своето мнение. Това
кръстосване на оценките обикновено сближава
преоценката до попадане в една категория (5). Ако

Si

5
1
4
3

3 8

4
1

6

7

О П А С Е Н

Pi E

8

5

След пренареждане по значимост на показателите в
i

2

7

43.8

∑ (S ×

1

Системна
оценка

0

0

0

37
37

сближаване не се наблюдава, преоценката се повтаря,
като всеки експерт работи с първоначалната си оценка.
СКЛОННОСТ НА ВЪГЛИЩНИТЕ ПЛАСТОВЕ КЪМ
САМОЗАПАЛВАНЕ
През периода 1979-1986 година, в изпълнение на
изискванията на (Правилник по …, 1992) експлоатираните
въглищни пластове в България бяха категоризирани по
склонност към самозапалване (Markov et al., 1989;
Христов и др., 1982, 1984; Михайлов и др., 1984, 1980;
Нановска и др. 1985), по метода на газовата характеристика. По-късно, през 1993 година, по същия метод
бяха изследвани и проби от въглищните пластове на
находище в околността на гр.Битоля в Република
Македония. Методиката на изследването (Markov et al.,
1989) и данните за склонността към самозапалване на
въглищните пластове в Бобовдолския басейн, които
показаха най-висока стойност на показателя на газовата
характеристика S са публикувани в (Markov et al., 1989).
Едно обобщение на резултатите и изводите от
изследвания (Markov et al., 1989; Христов и др., 1982,
1984; Михайлов и др., 1984, 1980; Нановска и др. 1985) е
направено в таблицата на първия фактор на системата
SES. Ефективното използване на SES изисква публикуването на наличните данни за показателя на газовата
характеристика S от тези изследвания за въглищните
басейни в страната. Независимо от извършените
консервации и течащата ликвидация на някои рудници и
сектори, може да се очаква, че в бъдеще запасите, които
днес не могат да бъдат извлечени икономически
приемливо, ще бъдат оползотворени в бъдеще по

традиционните или нови методи. Поради ограниченията на
това издание ще бъдат приведени реперни данни за
склонността към самозапалване на въглищата в Западно
маришкия басейн и Добруджанското находище.

рудник “Миньор”, като цяло и особено в горните две пачки
на пласта (фиг. 2). Подобни, на малко по-ниски стойности
бяха установени и от единични контролни анализи в
полето на рудник “Здравец”.

Лигнитните въглища, които се добиват в Западно-маришкия басейн, според резултатите в (Михайлов и др.,
1980), се отличават със значително по-малка предразположеност към окисление. Газовата характеристика S е
изчислена в температурния интервал 100 – 150 оС. Този
температурен интервал за лигнитите беше потвърден и
при анализа на склонността към самозапалване на
въглищата в Източно-маришкия и Софийския басейни.
Най-голяма е склонността към самозапалване на
таванската пачка, следвана пачка “екстра” и пачка
“долнище”. Най-малка склонност към самозапалване, по
осреднени данни, в Западно-маришкия басейн има
“шомпол”-а.

Макар и като цяло по-ниска от тези за кафявите въглища
на Бобовдолския басейн например, склонността към
самозапалване на лигнитите в Западно-маришкия басейн
показва
достатъчна
изменчивост
за
тяхното
категоризиране. Стойността на S характеристиката на
тази склонност се изменя за пачките във въглищния пласт
от 2.07 до 10.28, т.е. 5 пъти. Това е един достатъчно широк
диапазон за тяхната категоризация.

Таванска

Екстра

Показателят за склонност към самозапалване S за
въглищни проби (Михайлов и др., 1980) от Добруджанското
находище се изменя, както е показано на фиг.3 – фиг.5. В
легендата на фиг.3 и фиг.4 са дадени номерата на
сондажите.
С увеличаване на дълбочината от повърхността
склонността към самозапалване (фиг.3) намалява. Тази
тенденция е важна и благоприятна, но не бива да се
забравя, че S 1 e само един от факторите, които опре-

Дамарче

Долнище

Шомпол

делят оценката на пожарната опасност
0

1

2

3

4

5

6

7

Фигура 1. Минимални стойности на S (по абцисата) в
рудници на Западно маришкия басейн
Едно сравнение на определените минимални и
максимални стойности на показателя за склонност към
самозапалване е показано съответно на фигури 1 и 2. В
този мащаб на обобщението може да се твърди, че
съществува тенденция за намаляване на склонността към
самозапалване по мощността. Минималните стойности на
показателя за склонност към самозапалване се движат в
границите от 2.1 до 6.5. Най-малка склонност към
самозапалване (абсолютен наблюдаван минимум) има
пачка “долнище” в рудник “Гита Господинова” (фиг.1).
М иньор

Въглищни пачки

Най-голяма изменчивост показва пачка “долнище”. Найголяма изменчивост на склонноста към самозапалване на
въглищните пачки се наблюдава в полето на рудник “Гита
Господинова”, следвано от това в рудник “Миньор”.

Нови рудници

Гита Господин.

Таванска
Екстра
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Шомпол
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Показател S

Фигура 2. Максимални стойности на S в рудници на
Западно маришкия басейн
Максимални
стойности
на
склонността
към
самозапалване показва въглищния пласт в полето на

Ds .

Тенденция, макар и по-размита, за намаляване на
показателя S се наблюдава и с увеличаване на съдържанието на летливи вещества (фиг.3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработена е експертна система SES за оценка на
ендогенната пожаропасност на експлоатацията на
въглищни пластове в аспект на прогнозиране. Системата
преодолява някои недостатъци на известните подобни
методи за оценка, чрез разумен и обоснован с опита от
експлоатацията на въглищни находища в България избор
на фактори и дефиниране на тяхната значимост. Два от
факторите отчитат и намаляване на пожароопасността с
прилагане на пожаропрофилактични инженерни решения.
Предложени са две категоризации: категоризация на
въглищата по склонност към самозапалване в зависимост
от класа на метаморфизъм и на експлоатационни обекти по ендогенна пожароопасност. Разработена е процедура
за сближаване на експертните оценки на група експерти,
при значими различия в категоризацията на обектите по
ендогенна пожароопасност.
Приведени са данни от изследвания на газовата
характеристика S на въглищата в Западно-маришкия
басейн и на сондажни проби от Добруджанското находище,
с които се илюстрират характерни тенденции в диференциацията, изменчивостта и влиянието на различни
фактори върху склонността към самозапалване на
въглищата.
Системата SES позволява оценка на ендогенната
пожароопасност при разработване на нови находища,
полета и сектори. В действащите рудници тя може да се

прилага и за оценка на ефективността от промяна на
технологията или въвеждането на нови методи за
профилактика на ендогенни пожари в аспект на
прогнозиране. Системата има достатъчна универсалност и
изисква адаптация при прилагане в други страни
единствено в начина на калкулиране на S 1 в съответствие с възприетия в страната метод за изследване на
склонността на въглищата към самозапалване.
1300
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1700
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Независимо от това дали перспективните находища и
изоставените запаси в България ще се разработват по
традиционни минни технологии, или ще се оползотворяват
по нетрадиционни методи, без изкопаване на въглищата,
ендогенната пожарна опасност ще оказва съществено
влияние върху избора и режимните параметри на
бъдещата експлоатация.
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ЛИТЕРАТУРА

Фигура 5. Влияние на съдържанието на летливи и
мощността на пласта върху показателя на склонност
към самозапалване
Тази тенденция е по-скоро характерна, отколкото
неочаквана. Нейното размиване, според данни от анализа
[13], може да се обясни с различията в ендогенната
напуканост на въглищата, и по малко с характера на
пиритната минерализация.
Отклонение от тази тенденция се наблюдава при
въглищните пластове и пачки с мощност по-малка от 2.5 m
(фиг.5) при които природната предразположеност към
окисление при нормални температури остава висока и
намалява много малко с увеличаване на съдържанието на
летливи вещества.

БЛАГОДАРНОСТИ
Авторът дължи благодарност на бившето Министерство
на енергетиката, което финансира изследването на
склонността на въглищните пластове към самозапалване и
на ст.н.с Христо Марков – за инициирания интерес към
ендогенните пожари при общата ни работа в научната
дирекция на МНИПКИ “Минпроект”, както и за дискусиите
по обекта на този доклад много години след като и
двамата бяхме напуснали лабораторията по “Руднични
пожари”.

Препоръчана за публикуване от катедра
“Руднична вентилация и техническа безопасност” на МТФ

Gill F.S., Browing E.J. 1971. Spontaneous Combustion in Coal
Mines. Colliery Guardian, v.219, N2-3, pp 89-85, 134-138.
Карпов Е.П и др. 1981. Природные опасности в шахтах,
способы их предупреждения и предотвращения.
Москва. Недра.
Maciejasz Z., F. Kruk. 1972. Pozary Podzemnie w
Kopalniach.Slask. Katowice.
Судиловский и др. 1988. Предупреждение и ликвидация
аварии на шахтах ФРГ. М. Недра.
Маевская В.А., П.П. Владимирова. 1972. Классификация
углей районов Приморья по степени их склонности к
самовозгорания. В сб. Вопросы безопасности в
угольных шахтьх, с.233-241. Кемерово.
Правилник по безопасността на труда при разработване на
въглищни находища по подземен начин. 1992. В 01 01
01. София.
Марков Хр., М. Михайлов. 1979. Разработване на методика
и апаратура за изследване на склонността към
самозапалване на въглищни пластове. Архив МНИПКИ
“Мипроект” - научна част.
Markov Chr., M. Michaylov. 1989. Study of Self Heatinhg
Ability of coal seams in the Bobov Dol basin. NITI
"Minproject" RI, v. XXVII.
Христов А., Т. Тодоров, М. Михайлов. 1982. Изследване
склонността към самозапалване на въглищните
пластове в СМЕК “Г.Димитров” и СМЕК “Балканбас”,
Архив МНИПКИ “Мипроект”-научна част.
Михайлов М., А. Христов. 1984. Изследване склонността
към самозапалване на въглища от р. Черно море-2.
Архив МНИПКИ “Мипроект” - научна част.
Христов А., М. Михайлов, Т. Тодоров. 1984. Изследване
склонността към самозапалване в рудниците на СМЕК
“Марбас” и СМП “Пирин”. Архив МНИПКИ “Мипроект”научна част.
Михайлов М., Хр. Марков. 1980. Изследване склонността
към самозапалване на 50 въглищни проби от
Добруджанския басейн. Архив МНИПКИ “Мипроект”научна част, т.I-1979, т.II.
Нановска Ст., М. Минчев, М. Михайлов, О. Николов. 1985.
Интерпретация на данните за склонност към
самозапалване, експлозивност на праха и газоносност
на въглищните пластове в участък “Македонка” на
Добруджанското находище. Архив МНИПКИ “Мипроект”
- научна част.

EXPERT SYSTEM FOR ASSESSMENT OF RISK FROM SPONTANEOUS COMBUSTION
Michael Michaylov
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”
Sofia 1700, Bulgaria
E-mail: mih a ilo v@sta f f . mgu . bg
INTRODUCTION
Estimation of spontaneous combustion risk in mining of
mineral resources, liable to self-heat, should start in the pilot
stage of design and carry on during the whole lifecycle of a
mine. Even after mine closure the self-heating risk remains an
issue of environmental expertise.
Experience in many countries as well as experience in
Bulgarian coal mining proved that underestimation or absolute
lack of prediction for risk of self-heating in the stage of design
had developed the application of exceptionally effective
technological and other special preventive methods for selfheating risk mitigation either technologically impossible or
economically unadvisable.
Number of technological parameters of methods for
development and mining, laid down in the pilot stage of design,
together with mine life-assuring systems specify the
preliminary basis of the investment project. Right in the pilot
stage, not only a prediction of risks but also a preliminary risk
analysis of spontaneous combustion in the future mine is
needed according to modern concepts for safety. This
procedure is compulsory as it specifies requirements toward
construction and detailed technological design of mine systems
in the next stage.
In next conceptual stages of design, an optimization of
benefit
different systems is required by comparing the
ratio
risks
for each option and selecting the system of maximum ratio.
Each of the risks should be brought to an acceptable level in
advance. However, materialization of spontaneous combustion
risk involves hazard of not only economic but also severe
human losses, and it may not be neglected in optimizing and
decision making.
Real consequences of each spontaneous combustion
depend on efficiency of methods applied to control its
development. That is why assessing future consequences at
the pilot stage of design seems unrealistic. The only
reasonable approach at this stage is focussing the efforts on
minimization of risk, i.e. reducing the probability or frequency of
spontaneous combustion at the mine. Acting safety guides
regulate a general principle for downward mining of coal
seams liable to self-heat. Developing a specific instruction for
prophylactics and extinguishing of spontaneous combustion in
the mines is an obligation for each coal basin.

After a comprehensive analysis of the systems operating in
other countries, the present article suggests a new system
SES (SPONCOM EXPERT SYSTEM) for assessment of
spontaneous combustion risk.
RECENTLY EXISTING EXPERT SYSTEMS
Severe consequences of underground mine combustions
directed efforts of researchers toward investigating the reasons
for high combustion risk in coal mines. As a matter of tradition,
each country started its investigation by categorizing coal
seams according to their natural predisposition to oxidation
under low temperatures by analyzing coal ability to self-heat.
Later investigations were directed to influence of other
natural factors on spontaneous combustion risk. Variety of
methods of mining and technological parameters, which
effected combustion risk, involved a search of approaches for
categorising the mining technologies and ventilation schemes,
according to combustion risk. Attempts for statistical
differentiation of these factors into different groups of
combustion risk did not provide a sufficiently reliable reason for
applying this approach for categorization even in countries of
extremely powerful mining industry. Modeling the effect of
those factors on intensity of self-heating and a comparative
expert estimation of combustion risk related to mining
systems, ventilation schemes, abandoned coal losses, air
leakage though fractures and porous media were the
categories for grouping of mining and technological factors, at
a particular grade level, in modern systems for spontaneous
combustion risk analysis.
The system of the National Coal Board (NCB) (Gill et al.,
1971) for estimation of self-heating risk included 6 natural
characteristics Fi of the coal seam. The estimation itself of
spontaneous combustion risk FE was calculated by the
dependency:

 4 
FE =  ∑ Fi  . F5 .F6
 i= 1 
where:

(1)

F1 – rate of coal metamorphism [grade];
F2 – pyrite mineralization of coal [grade];
F3 – hardness of coal [grade];
F4 – humidity of coal [grade];
F5 – natural temperature of coal [grade];
F6 – thickness of coal seam [grade];

There were 3 categories for risk of coal self-heating ability –
low, medium and high risk. The system of former NCB, in spite
of claiming to allow an estimation of spontaneous combustion
risk in mines did not take into consideration the natural liability
of coal seams to self-heat. Evidently, the authors definitively
connect the natural liability of coal to oxidation under low
temperature to the first four ( F1 ...F4 ) characteristics.
However, mining practice did not confirm an analogy like that
one. An example would be the comparison of spontaneous
combustion risk of lignites at the West Maritsa basin to
combustion risk of brown coal at the Bobov dol basin. This
conceptual omission, in the NCB system, of the only
characteristic that might be directly determined made impartial
analogies to already developed coalfields impossible. The
absence of coal seam ability to self-heat made the system
rather approximate and even an analogous verification of
expert results was not possible.
Relation between characteristic of natural ability of coal to
self-heat and mining and technological factors, effecting on
spontaneous combustion risk might be found out in the Polish
system for estimation (Karpov et al., 1981). In the estimation
(PS) the grade values Si of the following factors were
summed up:
S1 - Method of Mining [oC/min];
S2 - rate of coal recovery [ C/min];
S3 - Direction of mining the coal seam [oC/min];
S4 - Approach for isolating the goaf area [oC/min];
S5 - humidity of coal [oC/min];
S6 Rock stress and fractures in the coal seams
[oC/min];
S7 - intensity of ventilation of mine workings in the coal
seams [oC/min],
With the characteristic of ability to self-heat, as follows:
o

7

PS = S zb + ∑ S i , [oC/min]

(.2)

i= 1

Coal fields were subdivided into non-combustion risky, semiand combustion-risky according to propensity for spontaneous
combustion PS. The criterion of Olpinski ( S zb ) was accepted
as a characteristic of coal ability to self-heat. It was determined
by speed of temperature rise of heated coal for 1 min under
laboratory conditions (Maciejasz Z., 1972). There were four
categories for self-heating ability – lower, intermediate, upper
intermediate and higher according to the value of

S zb .

The described system made an attempt for binding natural
liability of coal seams to self-heat to the technological factors
for combustion risk estimation. Even more, the expert system
reflected also factors, which reduced spontaneous combustion
risk. A more common application of the system was restricted
due to the following difficulties:
♦ Results of the method of Olpinski were not reliable for
ability to self-heat of brown and lignite coals;
b
♦ The enormous weight appropriated to the factor S z of

ability to self-heat of coal in the overall estimation (2) of
combustion risk was unrealistically high. Furthermore, all

the methods for determining coal ability to sel-heat gave
results, which varied within a wide range along the coal
seam. The method of Olpinski was not an exception.
Not avoiding above remarks about significance of

S zb

it

was worth emphasizing that factors S i of that system
provided an estimation of spontaneous combustion risk more
complete than any other one.
The German system for estimation of spontaneous
combustion risk (Sudilovskii et al., 1988) appropriated higher
weight to the ventilation scheme and ten geological and
technological factors B i . Estimation was calculated for each
ventilation scheme by the dependence:

De =

10

∑

i= 1

(B

i

• Wi

)

(3)

The expert appropriated to each factor B i a weight W i
within the range from 1 to 10 and selected estimation B i
within discretely defined boundaries of the system. The expert
gave his estimation for the following ten ( i = 1...10) factors

Bi :
B1 - grade of metamorphism of coal [grade];
B2 - angle of coal seam dip [grade];
B3 – thickness of coal seam [grade];
B4 - pyrite content [grade];
B5 - tectonic faults [grade];
B6 - presence of admixtures in the roof [grade];
B7 - pillars [grade];
B8 - filling up of the goaf [grade];
B9 - filling up of caved out area in the shafts
[grade];
B10 – air leakage [grade];
That system was more realistic in the aspect of technical
factors. Weight, appropriated by the expert to each factor
made incomparable the estimations of different experts. In this
sense, the insufficiency of information for formalizing the
estimation was substituted by the expert estimation, which was
heavier than unbiased grades of factors in it. The system took
indirectly into account the type and concentration of losses of
coal along the caved out area, where most of spontaneous
combustion originated, but that consideration was not relevant
to modern mining technologies.
In 1995 the Pittsburgh Research Centre (PRC) of the former
US Bureau of Mines put into practical use a computer program
for estimation of spontaneous combustion risk, called
SPONCOM (Spontaneous Combustion). Risk within that
program was assessed according to grade effect of the
following factors:
 Characteristics of coal, which effected on the rate of
heat generation – reactivity, moisture content, pyrite and
other inclusions. Three categories for ability to self-heat of
coals were introduced: higher, medium and low. Coal
critical self-heated temperature (SHT) was used for
categorizing the relative reactivity of coal for spontaneous
combustion. Black coal of different coal basins and seams

revealed significant correlation between content of oxygen
and spontaneously heated temperature SHT, and
therefore the critical temperature was (Guide on
occupational …, 1992). Humidity of coal was also
considered an important factor for development of selfheating.
 Geological factors, considered as decisive for the
system are: depth and angles of dip of the coal seam,
thickness of coal seam, geothermal gradient, number and
frequency of coal seams in the coal formation (seam
density), availability of geothermal sources and old
combustion sources, availability of geological faults,
availability of an over-layer and pyrite formations
immediately close to the mined out seam.
 Mining conditions: method of mining; functions of pillars
(supporting or isolating); rate of fitting of ventilation flow to
the caved out area and refreshing of the ventilation
scheme; slope of bottom of mined out area; sizes of panel
and longwall, quantity of air for ventilating the longwall
and leakage in the caved area; sources of spontaneous
combustion in mined out areas or working zones,
incoming or outgoing openings in mines, in pillars,
hoppers or other mines exploiting the same seam; air
temperature and humidity.

ability, which had been defined in the Polish system, was
overcome in the SPONCOM program. Disadvantages of the
system for estimation, employed as a SPONCOM basis, were
the high precision of formalisation of some of the factors
without allowing their natural variation and the genetic
impossibility for determining spontaneous combustion risk of
mines, operated by different mining technologies. As all other
systems of that kind it suggested an expert opportunity for
determining self-heating risk as a probability. In spite of the
evident advance it did not allow an estimation of sel-heating
risk, because it did not present an approach for predicting the
consequences of spontaneous combustion. Referring to brown
and lignite coals that will be of increasingly higher interest in
the future, obtaining of stable and formalized average
estimations of SHT will be a serious difficulty.
FACTORS IN THE SES SYSTEM FOR ASSESSMENT OF
RISK FROM SPONTANEOUS COMBUSTION
The SES system is especially useful for development of new
deposits, sectors and coalfields in the case of insufficient
statistical data for assessment of self-heating ability risk under
similar conditions. It might be successfully applied into the
search of technological changes, schemes for uncovering and
mining in the aspect of prediction.

An undoubted advantage of the SPONCOM program was
the attempt for specifying in details the mining and technical
factors and involving of data about factual combustion risk of
coal seams. The unrealistically high weight of self-heating

The following important natural and technogenic factors for
estimation of spontaneous combustion risk were selected and
incorporated in the suggested system.

1. Self-heating ability of coal seams

Self-heating ability of coals

S1

Lower ability
Intermediate ability
Higher ability
2. Thickness of coal seam
m
< 1.20
2
1
S

Factor S depending on coal metamorphism, determined by
temperature interval
Anthracites
Black
Brown
Lignites
(150 –
(150 –
(125 – 175)oC (100 – 150)oC
200)oC
200)oC
<8
<9
< 10
<4
8 - 12
9 - 15
10 - 16
4-8
> 12
> 15
> 16
>8

1.20 - 2.40
2-3

3. Slope of coal seam
deg
0 - 15
3
1
S

4. Release of methane
0
q , m 3 / Mg

S4
5. Tectonic faults
faults

0

2.40 - 3.20
3-5

15 - 30
2

30 - 45
3

Grade
estimation

S1
1-2
2-6
6 -10

> 3.20
6 - 10

45 - 90
4-5

less than 5

5 - 10

10 - 15

> 15

1

2-3

3-5

6-8

Not available

Low frequency

High frequency

Frequency along the
strike

0

Less than 2/500m

More than 2/500m

S5

0

1-3

4-6

6. Fitting of ventilation flow to the caved area
Rate of fitting

S 6 for speed of air, m/s

Ventilation schemes

Single fitting
Double fitting
Triple fitting
Four-time fitting

≤ 0.5
1
3
6
8.5

UR, WR
YR, ZR, ZA
HA, HR,YA, UA
WA

> 0.5 ≤ 1
1.5
3.5
6.5
9

>1
2
4
8
10

7. There are pillars, unmined coal seam, co-seams that belong to the zone of caving in the caved out area
Loss of coal
No
Limited
High
7
0
1
4
5
- 10
S
8. Natural temperature of coal in the massif
15-20
20-25
tn
coal
8

1

S

2–3

25-30

30-35

> 35

3-5

5-8

8 - 10

9. Temperature and humidity of ventilation flow in risky zones for self- heating ability

t air
deg C
15 - 19
20 - 25
26 - 30
> 30

S9
< 65
-3
0
2-3
5-6

for relative humidity of air, %
65 - 80
-2
1
3-4
6-7

> 80
-1
2
3-5
6-10

10. Prophylactic work for the caved area - S 10
- 10
- 8
-7
-7
-5
-3
0

Hydraulic filling
Inertizing of media
Pneumatic filling
Injection of frothed structures
Blocking with slurry
Powdering, blowing and injection of antipirogens
Necessary but not applied
11. Prophylactic work for pillars and ventilated contour of the caved area -

S 11
-10
-8
-7
-6
-4
0

Construction of artificial pillars for the shafts
Filling of caves behind the support with hydraulic binding materials
Filling of caves behind support with frothed materials
Construction of artificial isolating pillar in the entry
Injection of antipirogens in the shafts
Necessary but not applied
The following conditions should be considered in the
estimation of significant factors. Self-heating ability S 1 was
estimated by the apparatus of Maevskaya (Maevskaya et al.,
1972). Some unpublished data are presented below from
investigations on gaseous characteristic of coal seams from
the West Maritsa basin and the Dobroudja basin, which were
used for determining the S 1 .
In the type of schemes for ventilation, coded in the
characteristic S 6 , where indexes of schemes have the
following two meanings:

∗ Inverse order of excavation -“R”;
∗ Direct order of excavation - “A”.
The characteristic S 2 showed the average thickness of coal
seam within the boundary or coal field. High variations in the
thickness of coal seam were shown by the characteristic S 5 .
Last two characteristics have a negative grade value,
corresponding to rate of reduction of spontaneous combustion
risk in the sites of the most frequent self-heating. Those sites

form a significant portion of the risk from spontaneous
combustion, which is assessed in the aspect of prediction.

When a spontaneous combustion is registered in the same
seam in the vicinity of planned for mining field, the planned
field appropriates a category of spontaneous combustion risk
one unit higher than the category, determined by (5).

Categories, introduced by each of those 11 factors may be
supplemented under observation of relative grade distance of
the new category from the known and fixed ones.

An example of the application of the system is shown in
table 1. The threatened seam should be referred to the
category “Risky” if an spontaneous combustion is registered in
the same seam close to the projected field. The threatened

FORMALIZING THE ESTIMATION AND CATEGORIZATION
OF COMBUSTION RISK IN SES

seam from table 1 with a value

These characteristics are used for calculating the
spontaneous combustion risk according to the dependence :

categorized in the aspect of prediction, as low risky if some
antipirogens or blocking with slurry is applied - see tables of
values for S 10 .

11

DS = ∑ S i

(4)

i= 1

Depending on the value of DE
categorized as:
lower risky
threathened
risky
higher risky

Similarly to each other expert system, the SES also involves
specifying the reliability of estimation of different experts.
Critical is the case, when different experts put the projected
site into different categories by their estimation (5). In those,
and only those cases, experts are allowed to give different
value Ðå of analyzed factors, as this is shown in table 2.
During the re-estimation experts re-order factors, according to
their view about importance of factors and give them a
consecutive number, from one to the number of factors in the
table – for the example in the table – from 1 to 9.

fields and sites are

D S < 22



23 < DS < 39 

40 < DS < 60 

D S > 60


DS = 24 may be re-

(5)

Table 1
F A C T O R

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estimation
of system

Si
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Self-heating ability of coal seam
Thickness of coal seam
Slope of coal seam
Release of methane
Tectonic faults
Fitting of ventilation flow to the caved area

1
1.5

2
2

5

3

5
3
2
2
1
1.5

3

7. There are pillars, unmined coal seam, coseams that belong to the zone of caving in the
caved out area
8. Natural temperature of coal in the massif
9. Temperature and humidity of ventilation flow
in risky zones for spontaneous combustion
TOTAL

2
2.5

ESTIMATION OF SPONTANEOUS
COMBUSTION RISK

6

3

2
4

4
6

4

5

0

0

0

0

0

23.5

T H R E A T E N E D

24

Table 2
F A C T O R

Expert
opinion
Pe

Pe
x

1. Self-heating ability of coal seam

7

49

2. Thickness of coal seam
3. Slope of coal seam
4. Release of methane

6
2
8

30
2
32

0

1

2

3 4

5

6

7

Si

8

9

10

Estimation of
system

Si
7
5
1
4

7
5
1
4

5. Tectonic faults
6. Fitting of ventilation flow to
caved area

3
1

9
2

3

7. There are pillars, unmined coal
seam, co-seams in the caved
out area

9

54

8. Natural temperaure of coalin the
massif
9. Temperaure and humidity of
ventilation flow in riskous areas

5

25

4

16

TOTAL
ESTIMATION OF SPONTANEOUS
COMBUSTION RISK

45
43.8

21

6

DE =

i

× Pi E

i

0

(6)

i

For the example in table 2, two experts refer the analyzed
seam to two different categories – threatened and risky. In the
last column of the table, the estimation of the expert referring
to a lower category is shown as an estimation of system.
After re-ordering of factors in column two according to their
significance, and dividing the total
3 to the total

∑
i

∑ (S
i

i

× Pi E

) in column

Pi E of column two and multiplying to the

number of factors, used in the estimation i = 9 the reestimation adopts the value DE = 43.5 and the threatened
seam transfers into the category of risky ones.
The described procedure was performed by at least two
experts as follows. First of all, each of the two experts
completes his estimation S i in the last column of table 1. If
the total estimation Ds calculated by (4) refers the seam to
one and the same category (5) the final estimation is adopted
within boundaries of variation of individual estimations of the
experts.
However, engineering prophylactic decisions – groups

5

4

)

Pi E

6

5

In those cases calculation of re-estimation is carried out
according to the dependence:

∑ (S
i×
∑

3
2

2

S 10

and S 11 have to be transferred to a lower risk category from a
higher one.
When the total estimation Ds of two experts, calculated
according to (4) refers the seam into different categories (5)
the data, the have completed into sample-table 1 are re-copied
in the last column of the sample of table 2. Each expert is
given a table, which contains the estimation of the other expert
and he has to re-order the factors in the second column,
according to his own opinion. This crossing of estimations
usually brings the re-estimation closer to only one category (5).

1

2

3 8 1 6
7
R I S K Y

4
0

0

0

37
37

If there is no bringing closer, the re-estimation is repeated and
each expert works with his own initial estimation.
SELF-HEATING ABILITY OF COAL SEAMS
In the period 1979-1986, according to requirements of
(Guide on occupational …, 1992) the employed coal seams in
Bulgaria were categorized according to Self-heating ability
(Markov et al., 1989; Hristov et al., 1982, 1984; Michaylov et
al.., 1984, 1980; Nanovska et al., 1985), by the method of
gaseous characteristic. Later, in 1993 the same method was
applied for analyzing also samples from the deposit near the
town of Bitolia in the Republic of Macedonia. The method of
investigation (Markov et al., 1989) and data about self-heating
ability of coal seams from the Bobov dol basin, which showed
the highest value of the gaseous characteristic S, were
published in (Markov et al., 1989).
A generalization of results and conclusions from
investigations (Markov et al., 1989; Hristov et al., 1982, 1984;
Michaylov et al.., 1984, 1980; Nanovska et al., 1985) is done in
the table of the first factor S 1 of the SES system. The
effective use of SES requires publishing of available data for
the factor of gaseous characteristic S from investigations on
coal basins in Bulgaria. Nevertheless of conservation taking
place nor closure of some mines and sectors, reserves that
may not be extracted in an economically acceptable way now,
are supposed to be utilized in the future by either traditional or
innovative methods. Due to restrictions of this edition only
bench marking data for self-heating ability of coal from the
West-Maritsa basin and Dobroudja coalfield will be presented.
Lignite coals, mined at the West-Maritsa basin, according to
results in (Michaylov et al., 1980), are characterized with
significantly lower propensity for oxidation. The gaseous
characteristic S is calculated in the temperature interval 100 –
150 °C. This temperature interval is confirmed by the analysis
of self-heating ability of coal from the East-Maritsa basin and
the Sofia basin. The highest is self-heating ability of the “roof”
seam, followed by “extra” seam and “bottom” seam. The lowest
self-heating ability of coal, according to average data, in the
West-Maritsa basin has the “Shompol”.
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Figure 2. Maximum values of S (on the x-axis) in the mines of
the West-Maritsa basin
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Even generally lower than ability of Bobov dol brown coal,
self-heating ability of lignites from the West-Maritsa basin are
variable enough for their categorization. The value of the
characteristic S of that propensity varies for the sub-seams of
coal layer from 2.07 to 10.28, i.e. 5 times. This is a rather wide
range for their categorization.
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Figure 1. Minimum values of S (on the x-axis) in the mines of
the West-Maritsa basin
A comparison of minimum and maximum values of selfheating ability is shown in figures 1 and 2. In the scale of
generalization it may be considered that there is a tendency of
reduction of self-heating risk along the thickness. Minimum
values of spontaneous combustion risk vary within the
boundaries from 2.1 to 6.5. The lowest spontaneous
combustion propensity (absolute minimum observed) has the
“bottom” seam at the “Gita Gospodinova” mine (fig. 1).
Maximum values of self-heating ability is shown by the coal
seam in the field of “Miner” mine, as a whole and especially the
first two sub-seams (fig. 2). Similar, but a little lower are the
values, established in control analyses at the “Zfravets” mine.
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The highest variation is shown by the “bottom” sub-seam.
The highest variation of self-heating ability of coal seams is
shown in the field of “Gita Gospodinova” mine, followed by the
“Miner”mine.
The characteristic of self-heating ability S of coal samples
(Michaylov et al., 1980) from the Dobroudja coal deposit varies
as it is shown in fig. 3 – fig. 5. Denotations in fig. 3 and fig. 4
show the numbers of relevant wells.
With the increase of depth from the surface self-heating
ability (fig. 3) decreases. This tendency is important and
favorable but it should not be forget that S 1 is only one of the
factors, determining the estimation of combustion risk.
The tendency, even a fuzzy one, for reducing the factor S
was observed and it increases with the increase of volatile
content (Fig. 3).

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000
28

22

27
СОНДАЖИ
Р-165

Р - 141

25

Р-173

Р - 162

23

Р-191

22

Р-195

21

Р - 149

20

Р-169

24

СОНДАЖИ

26

18

Р-180
20
19

18

16

S

S

17
16

15

14
14
13

12

12

11
10

9

10

8
7

6
1300

1400

1500

1600

h, m

1700

1800

1900

2000

8

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

h, m

a
b
Figure 3. Effect of the depth of occurrence h on the characteristic S for wells of ID numbers, shown in the denotations
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Figure 4. Effect of volatile content V daf on values of S for wells of ID numbers, shown in the denotations
This tendency is more typical than unexpected. Its fuzz,
according to data from analysis (Nanovska et al., 1985) may
be explained by the differences of endogenous fracturing of
coal and less with the character of pyrite mineralization.
Deviation from that tendency is observed for coal seams and
sub-seams of thickness lower than 2.5 m (fig. 5) for which the
natural propensity for oxidation under normal temperatures
remains higher and reduces very little with the increase of
content of volatiles.
Figure 5. Effect of volatile content and seam thickness on selfheating ability

CONCLUSION
A System for estimation of spontaneous combustion was
developed in the aspect of prediction. The system overcame
some disadvantages of well known similar methods for
estimation by a selection of factors and definition of their
importance, reasoned by experience of coal mining in Bulgaria.
Two of the factors considered also the mitigation of combustion
risk due to engineering prophylactic decisions. Two
categorizations were suggested: categorizing of coal according
to liability to self-heat depending on class of metamorphism
and exploitation sites – according to spontaneous combustion
risk. A procedure for approximating the estimations of two
groups of experts was developed in the case of significant
differences in the categorization of sites according to
spontaneous combustion risk.
Data from studies on gaseous characteristic S of coal from
the West-Maritsa basin and borehole samples from the
Dobroudja coal basin were revealed. Data illustrated typical
tendencies in the differentiation, variation and influence of
different factors on coal ability to self-heat.
The SES system allowed an estimation of spontaneous
combustion risk for mining of new coal deposits, fields and
sectors. In recently acting mines it may be applied to
estimating the efficiency of changes in technology and
application of new methods for prophylactics of spontaneous
combustion in the aspect of prediction. The system is universal
enough and the only requirement to be adapted for application
into other countries is the way of calculation of S 1 according
to the method for investigating the self-heating ability of coal.
No matter if potentially prospective deposits and abandoned
reserves in Bulgaria will be developed by traditional mining
technologies or non-traditional methods, without coal
excavation, will be applied the spontaneous combustion risk
will significantly effect the selection of future method of
exploitation and its parameters.
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