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Modelowanie przepływu powietrza w narożu  
ściany wydobywczej
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Streszczenie

W artykule został zaprezentowany model numeryczny ściany przewietrzanej na U z uwzględnieniem szczegó-
łowych elementów jak: obudowa ŁP, obudowa ścianowa, kombajn oraz przegroda wentylacyjna w górnym narożu 
ściany. Od poprzednich opisów odróżnia go sposób odwzorowania przyległych zrobów. Opis ten uwzględnia obecny 
stan wiedzy odnośnie rozkładów przestrzennych wysokości, porowatości i przepuszczalności zrobów. Analogiczne 
rozkłady są stosowane w dwuwymiarowym modelu zaimplementowanym w programie Ventgraph Zroby. Porównanie 
wyników obliczeń trójwymiarowego przepływu z symulacjami Ventgraph-a mogą być użyteczne do weryfikacji 
prostszego opisu oraz oceny wpływu uproszczeń na wyniki symulacji. Przeprowadzono obliczenia przepływu 
powietrza z zastosowaniem wybranych modeli turbulencji, w celu doboru odpowiednich metod numerycznych 
modelu. Uzyskane wyniki prezentują możliwości prowadzenia rozległych obliczeń numerycznych dla zagadnień 
przepływowych w środowisku kopalnianym, przy uwzględnieniu coraz dokładniejszego opisu oraz interpretację 
wyników obliczeń prowadzonych przy pomocy prostszych opisów.

Słowa kluczowe: wentylacja górnicza, zroby zawałowe, CFD, model numeryczny, prędkość przepływu powietrza

1. Wprowadzenie

Jeszcze kilka lat temu nie możliwe było wykonywanie obliczeń numerycznych na geometriach od-
zwierciedlających rejon ściany wydobywczej z uwzględnieniem maszyn i urządzeń wchodzących w skład 
wyposażenia wyrobisk ścianowych, przyścianowych oraz zrobów zawałowych. Budowa takiego modelu 
geometrycznego wiąże się przede wszystkim z nałożeniem siatki obliczeniowej, która musi spełniać od-
powiednie założenia co do jej jakości. Siatka obliczeniowa powinna być zagęszczona w okolicach ścian 
modelu, w celu zapewnienia odpowiedniego bezwymiarowego parametru długości y+, będącego swego 
rodzaju sprawdzeniem położenia węzła w odległości od ścian geometrii modelu numerycznego. Zaleca się 
aby w obrębie warstwy przyściennej znajdowało się co najmniej 5 komórek, o rozmiarze zapewniającym 
wielkości y+ w zakresie 30 ~ 50 ≤ y+ ≤ 500. Podaje się [8], że optymalna wartość parametru y+ powinna 
mieścić się w przedziale y+ = 40 ~ 100. Kolejnym kryterium mówiącym o jakości nałożonej na model 
geometryczny sitaki obliczeniowej jest współczynnik skośności Sk, [1]. Domyślną metodą wyznaczania 
współczynnika skośności dla komórek czworościennych jest metoda równobocznych objętości. Parametr 
ten definiowany jest jako stosunek między różnicą optymalnej wielkości komórki (wielkość komórki 
o równych bokach) i wielkością wygenerowanej komórki, które są wpisane w okrąg o jednakowym pro-
mieniu. Współczynnik ten określa, jak blisko ideału, pod względem równych boków oraz równych kątów, 
jest tworzona komórka.

Przyjmując powyższe kryteria jakości nałożenia poprawnej siatki numerycznej na model geometrycz-
ny szczegółowo odzwierciedlający model rzeczywisty, nieuniknione jest otrzymanie siatki obliczeniowej 
o wielkości kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów komórek. Taka liczba elementów wymusza posiadanie 
jednostki o dużej mocy obliczeniowej ale również w znaczący sposób wydłuża czas prowadzenia samych 
obliczeń. W związku z tym, wynikające ograniczenia niejako zmuszają użytkowników do wprowadzania 
znaczących uproszczeń w geometriach modeli geometrycznych. 
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Taka samą sytuację można zaobserwować w zadaniach CFD wykonywanych na potrzeby Aerologii 
Górniczej. Złożoność geometrii okolic ściany wydobywczej oraz zrobów zawałowych [6], uniemożliwiała 
do tej pory dokładne odzwierciedlanie ich kształtów w celu wykonania obliczeń numerycznych. W prze-
ważającej większości dotychczasowych obliczeń technikami CFD zarówno chodnik ścianowy jak i zroby 
zawałowe były przedstawiane jako prostopadłościenne obszary o stałych wymiarach, nie uwzględniające 
obecności obudowy ścianowej, kombajnu itd. W przypadku zrobów zawałowych dodatkowo przyjmowano 
stałe parametry przepływy tj. porowatość i przepuszczalność [11,16]. 

Jedną z takich prac jest artykuł [12], gdzie geometria chodnika ściany wydobywczej oraz chodników 
przyścianowych posiadały stałą geometrię o prostokątnym kształcie przekroju. Model ten uwzględniał wpraw-
dzie obecność zrobów, jednak jej kształt był znacząco uproszczony. Z uwagi na zastosowane uproszczenia 
geometryczne obszaru modelu numerycznego, został on zdyskretyzowany siatką strukturalną typu quad. 
Podoba sytuacja występuje w artykule [15], w którym to autor przedstawia wpływ geometrii chodnika wen-
tylacyjnego na rozkład stężenia metanu w rejonie ściany wydobywczej. Zaprezentowana geometria obszaru 
obliczeniowego będąca fragmentem pola ścianowego złożonego ze zrobów, chodnika wentylacyjnego oraz 
końcowego odcinka ściany również jest w znaczący sposób uproszczona. Geometria zrobów odpowiada 
kształtem sześcianowi o prostokątnym przekroju powierzchni, podobnie jak kształt chodnika ścianowego, 
w którym dodatkowo nie uwzględniono obecności urządzeń górniczych. 

Jedynie w prostszym opisie programu VentZroby uwzględniano zmienną wysokość zrobów, porowatość 
i przepuszczalność zgodnie z danymi literatury [13]. Jednak sam model numeryczny programu VentZroby 
nie dawał możliwości pełnego wykorzystania zmienności tych parametrów w modelowaniu. W modelu tym 
zroby dzielono na prostopadłościenne objętości o zmiennych właściwościach a przepływ w nich traktowano 
jako specyficzny wariant opisu dwuwymiarowego. Polega on na tym, że płaszczyznę przepływu zastępuje 
się siatką prostopadłych bocznic, które reprezentują przepływ w odpowiadających im kierunkach, (Rys. 1). 
Długości, przekroje i opory filtracyjne tych bocznic są obliczane na podstawie funkcji aproksymacyjnych 
przedstawionych w monografii [3]. Zaletą takiego opisu jest wykorzystanie tej samej techniki numerycznej do 
obliczeń przepływów w sieci wentylacyjnej i obszarze zrobów, co znacznie przyspiesza prowadzenie symulacji 
a także pozwala w prosty sposób uwzględnić interakcje między przepływami w chodnikach i zrobach [3]. 

Rys. 1. Schemat rejonu ściany ze zrobami zawałowymi w programie VentZroby

Wprowadzając funkcje aproksymacyjne zmienności wysokości zrobów w prostopadłej i równoległej 
płaszczyźnie do frontu ściany do trójwymiarowego modelu będzie można w pełni wykorzystać dostępne dane 
eksperymentalne oraz ocenić na ile upraszczające założenia w programie VentZroby wpływają na wyniki 
symulacji. Trójwymiarowy model CFD zaimplementowany w programie Ansys FLUENT umożliwia zada-
wanie indywidualnych wartości porowatości i przepuszczalności dla każdej objętości skończonej modelu 
numerycznego. Zmienny kształt zrobów można zadać kształtując odpowiadający mu obszar obliczeniowy. 
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Obliczenia przeprowadzono wykorzystując metodę objętości skończonej zaimplementowaną w opro-
gramowaniu ANSYS Fluent. Rozpatrywano trójwymiarowy opis dla obszaru obejmującego ścianę wydo-
bywczą, chodnik nadścianowy, podścianowy oraz zroby zawałowe. Obliczenia prowadzono dla zagadnienia 
niestacjonarnego turbulentnego przepływu wykorzystując modele turbulencji k-e. Opisy formułowano zgodnie 
z ogólnie przyjętymi zasadami dobrych praktyk [9,10], danymi z literatury oraz własnymi doświadczeniami, 
w znacznej mierze zweryfikowanymi poprzez pomiary in-situ, [7].

2. Badania numeryczne

Celem przeprowadzenia badań modelowych przepływu powietrza przez ścianę eksploatacyjną oraz 
zroby zawałowe, opracowany został model geometryczny ściany eksploatacyjnej, przewietrzanej systemem 
na „U” od granic pola eksploatacyjnego. W systemie tym, świeże powietrze doprowadzane jest do ściany 
eksploatacyjnej chodnikiem podścianowym, a odprowadzane chodnikiem nadścianowym. Chodniki przy-
ściankowe utrzymane są jedynie wzdłuż calizny węglowej, stąd strumień powietrza jedynie na długości ściany 
styka się ze zrobami zawałowymi. Przy systemie tym występuje zatem ograniczony przepływ strumienia 
powietrza przez zroby zawałowe, [14].

2.1. Geometria modelu numerycznego

Model geometryczny uwzględniał chodnik podścianowy o wysokości 3,8 m, szerokości 5,5 m (pole 
przekroju 17,0 m2) oraz długości 29,0 m, (Rys. 2). W odległości 10,0 m od wlotu, chodnik podścianowy 
łączy się z wlotem do ściany eksploatacyjnej o szerokości 6,6 m, grubości eksploatowanego pokładu 2,9 m, 
długości 90,0 m i nachyleniu 8°, (Rys. 3). Na długości 55,0 m zlokalizowany został kombajn ścianowy, 
którego kierunek urabianie jest zgodny z kierunkiem przepływu powietrza w ścianie eksploatacyjnej. Na-
stępnie ściana eksploatacyjna łączy się z chodnikiem nadścianowy o wysokości 3,8 m, szerokości 5,5 m 
(pole przekroju 17,0 m2) oraz długości 47,0 m. Model uwzględnia również obecność zrobów zawałowych 
o długości 60,0 m. 

Wysokość obszaru zrobów zawałowych została wyznaczona przy wykorzystaniu funkcji aproksymacyj-
nych przedstawionych w monografii [3]. Kształt zrobów został przedstawiony na rysunkach, (Rys. 2, Rys. 3).

Rys. 2. Model geometryczny ściany eksploatacyjnej, przewietrzanej systemem na „U” od granic pola eksploatacyjnego  
i zrobów zawałowych
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Rys. 3. Model geometryczny ściany eksploatacyjnej, przewietrzanej systemem na „U” od granic pola eksploatacyjnego  
i zrobów zawałowych, widok od czoła ściany

W celu odwzorowania rzeczywistych warunków panujących w chodnikach górniczych, zdecydowano 
się na jak najmniejsze uproszczenia. W związku tym model geometryczny uwzględniał takie elementy jak: 
łuki obudowy ŁP, przesyp węgla oraz taśmociąg w chodniku podścianowym, kombajn ścianowy, oraz łuki 
obudowy ŁP wraz z przegrodę wentylacyjną w chodniku nadścianowym.

Kolejnym elementem odwzorowanym w możliwie wiernie był przenośnik zgrzebłowy wraz z górnym 
i dolnym napędem. W opisie przenośnika nie uwzględniono zgrzebeł i napędzających je łańcuchów. W ścianie 
eksploatacyjnej znajdują się sekcje obudowy ścianowej zmechanizowanej. Jest to obudowa podporowo-
-osłonowa stosowana przy eksploatacji ścian systemem z zawałem stropu, składająca się z trzech głównych 
elementów: spągnicy, osłony odzawałowej i stropnicy. Posiada dwie pary łączników układu lemniskatowego 
i przegub łączący osłonę ze stropnicą. Stropnica jest wyposażona w końcówkę wychylną zabezpieczającą 
strop w fazie urabiania. 

Całość modelu sekcji obudowy została uproszczona, co wynikało z konieczności ograniczenia ilości 
szczegółów, które istotnie wpływają na czas generowania siatki elementów. Z tego względu pominięto 
takie elementy jak: kable, przewody hydrauliczne, siłownik spągnicowy, sworznie łączników układu lem-
niskatowego, siłownik osłony czoła ściany. Dodatkowo uproszczono geometrię przenośnika zgrzebłowego 
i wsporników – trójstopniowy siłownik przybliżono walcem.

2.2. Siatka obliczeniowa

Geometria modelu numerycznego została zdyskretyzowana niestrukturalną siatką czworościenną, 
która następnie została przekonwertowana na siatkę wielościenną, (Rys. 4)

Zaprojektowana siatka numeryczna składała się z 20,9 mln komórek czworościennych. Po konwersji 
na siatkę wielościenną, ilość komórek spadła do wartości 5,1 mln.

Rys. 4. Widok siatki przed i po konwersji przekrojów modelu numerycznego w obszarze chodnika podścianowego,  
chodnika eksploatacyjnego i zrobów zawałowych

2.3. Warunki brzegowe

Początkowe obliczenia pozwoliły na wygenerowanie warunków brzegowych na wlocie do modelu 
ze ściana eksploatacyjną i zrobami zawałowymi. Obliczenia te przeprowadzono dla prostego odcinka 
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chodnika kopalnianego od długości 30,0 m i geometrii jednakowej odpowiadającej przekrojowi wloto-
wemu do modelu głównego. Rozwinięty profil prędkości wygenerowano metodą iteracyjną zaczynając 
od przyjęcia płaskiego profilu na wlocie (ang. velocity inlet) o wartości 1,00 m/s, co dawało 1020 m3/min 
dopływu świeżego powietrza. W tym warunku ciśnienie całkowite nie jest stałe, lecz jest dopasowywane 
do wartości, jaka jest konieczna do zapewnienia określonego rozkładu prędkości. Profil na wylocie był 
pierwszym przybliżeniem rozwiniętego profilu. W kolejnych obliczeniach profil ten zadano na wlocie. 
Proces iteracyjny powtórzono kilkakrotnie, do otrzymania zadowalającej zbieżności, [4]. Tak otrzymany 
rozwinięty profil zadano jako warunek brzegowy rozwiniętego profilu prędkości dla modelu ze ścianą 
eksploatacyjną i zrobami zawałowymi.

Wylot został zdefiniowany jako outflow, odpowiadający modelowaniu wypływu w którym nie definiuje 
się warunków prędkości czy ciśnienia. Spąg, wykładka, łuki obudowy ŁP, calizna, obudowa ścianowa oraz 
kombajn ścianowy zdefiniowano jako wall. Nierówności spągu i wykładki potraktowano jako chropowatość 
o wysokości rzędu 0,05 m, a w przypadku łuków obudowy ŁP, calizny, obudowy ścianowej oraz kombajnu 
ścianowego jako chropowatość o wysokości rzędu 0,001 m, [5].

Część modelu numerycznego będącą zrobami zawałowymi zdefiniowano jako ośrodek porowaty ze 
stałą porowatość na poziomie 32∙10–8 m2 oraz stałą przepuszczalnością równą 0,5. W zasadniczej części 
zrobów przyjęto że przepływ jest laminarny, natomiast ewentualne efekty turbulentnego przepływu przy 
granicy obudowy ścianowej i zrobów uwzględniono dodając objętość za osłonami obudowy ścianowej.

Ze względu na charakter przepływu powietrza w chodniku kopalnianym oraz duży rozmiar siat-
ki obliczeniowej zastosowano modelowanie przepływu turbulentnego za pomocą modelu k-ε będący 
półempirycznym modelem opartym na równaniach transportu energii kinetycznej turbulencji k oraz jej 
dyssypacji ε, [2].

2.4. Wyniki symulacji numerycznej przepływu powietrza  
w rejonie ściany wydobywczej i zrobów

Na rysunku 5 przedstawiono kontury rozkładów prędkości powietrza dla trzech chwil czasowych 
obliczeń, 50 s, 100 s oraz 150 s. Analizując rozkłady prędkości możemy zauważyć kształtowanie się profilu 
prędkości w całym modelu obliczeniowym. W okolicy dolnego skrzyżowania, strumień powietrza kierowany 
jest w kierunku ściany eksploatacyjnej a dokładniej w okolicę obudowy ścianowej osiągając prędkość oko-

 

50 ssekunda obliczzeń 100 sekundda obliczeń 1500 sekunda oblliczeń 

Rys. 5. Rozkład prędkości powietrza w zakresie od 0,0 m/s do 2,0 m/s w rejonie ściany wydobywczej
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ło 1,5 m/s. Następnie w okolicach kombajnu ścianowego, poprzez zawężenie przekroju, następuje wzrost 
prędkości przepływu do około 1,8 m/s W okolicach przegrody wentylacyjnej prędkości przepływu powietrza 
wynosi powyżej 2,0 m/s i sięga kilkunastu metrów chodnika nadścianowego.

Analizując rozkłady prędkości powietrza w zrobach zawałowych, zauważyć należy największe 
prędkości w okolicach górnego naroża ściany, oraz nieco mniejsze w okolicach dolnego naroża ściany, 
(Rys. 6). Prędkości te osiągają maksymalnie 10 mm/s. Najmniejsze prędkości przepływu powietrza w zro-
bach zawałowych zlokalizowane są w odcinkach najbardziej oddalonych od linii zawału ściany i wynoszą 
około 0,2 mm/s. Na rysunku 7 zaprezentowano trajektorię przepływu powietrza (bez oznaczenia kierunku 
przepływu) przez rejon ściany eksploatacyjnej i zroby zawałowe. 

Rys. 6. Rozkład prędkości powietrza w zakresie od 0,0 m/s do 0,01 m/s w zrobach zawałowych

Rys. 7. Trajektoria przepływu powietrza w zakresie od 0,0 m/s do 2,0 m/s przez rejon  
ściany eksploatacyjnej i zrobów zawałowych
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3. Podsumowanie

Artykuł prezentuje wyniki obliczeń przepływu powietrza przez rejon ściany wydobywczej oraz zroby 
zawałowe. Zaprojektowany model odzwierciedla rzeczywisty kształt chodników z uwzględnieniem maszyn 
i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia wyrobisk ścianowych oraz przyścianowych. Autorzy zdecy-
dowali się również na dokładne odzwierciedlenie kształtu zrobów zawałowych.

Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych pozwalają zaobserwować kształtowanie się profilu prędkości 
w dwóch obszarach o różnych rodzajach przepływu: 

– obszar zrobów zawałowych,
– obszar chodnika podścianowego, eksploatacyjnego i nadścianowego.

Analizując przepływ czystego powietrza w chodnikach i zrobach zawałowych widać bardzo duże 
różnice w skali prędkości. Średnia prędkość przepływu w obszarze chodniku ścianowym i chodnikach 
przyścianowych wynosi około 1 m/s, podczas gdy prędkości przepływu przez ośrodek porowaty będący 
zrobami zawałowymi wynosi jest mniejszy od 0,01 m/s.

W dalszych etapach prac planowane jest zastąpienie stałych parametrów przepuszczalności i porowa-
tości, przez zmienne współczynniki. Dotychczasowe rezultaty pozwolą na ocenę, na ile zmienność własności 
zrobów wpływa na obraz przepływu. Dodatkowo w modelu numerycznym zostanie uwzględniany przepły-
wu mieszaniny powietrze – metan, ze źródłem metanu znajdującym się w zrobach. Z powodu niewielkich 
prędkości przepływu powietrza w obszarze zrobów zawałowych, obliczenia numeryczne powinny zostać 
znacząco wydłużone. Przyjmując długość zrobów równą 90,0 m oraz średnią prędkość przepływu powietrza 
w zrobach wynoszącą 0,001 m/s, czas przejścia mieszaniny powietrze – metan od naroża dolnego do naroża 
górnego powinien wynosi 90000 s.

Wobec ograniczeń wynikających z małej prędkości przepływu mieszaniny powietrza i metanu w zro-
bach wskazany będzie dobór odpowiednich technik modelowania numerycznego.

Praca została wykonana w roku 2020 w ramach prac statutowych realizowanych w IMG PAN w Krako-
wie, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Air flow modeling in longwall area

Abstract

The article presents numerical model of a U-ventilated longwall, taking into account detailed elements such 
as arch yelding suport, roof suports and shearer. What distinguishes it from previous models is the mapping of 
adjacent goafs. This model taks into account the current state of knowledge regarding spatial height distribution, 
porosity and permeability of goaf. Analogous models are used in two-dimensional models implemented in Ventgraph 
Zroby Software. Comparing the calculation results of three-dimensional flow with Ventgraph simulations may be 
useful to verify a simpler description and to assess the impact of simplifications on the simulation results. Air flow 
calculations were carried out withe the use of selected turbulence models in order to select appropriate numerical 
methods for the model. Obtained results show possibilities of conducting extensive numerical calculations for the 
flow problems in the mine environment, taking into account more complex description, and the interpretation of the 
calculation results carried out with simpler models.

Keywords: mine ventilation, goaf, CFD, numerical model, air flow velocity
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