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1. Wstêp i cel pracy

Szybami wentylacyjnymi odprowadzane s¹ zwykle du¿e wielkoœci wydatku objêto-
œciowego powietrza z wyrobisk podziemnych kopalni. Najczêœciej d³ugoœci szybów s¹
znaczne, osi¹gaj¹ nawet 1000 metrów, zazwyczaj stosowane ko³owe przekroje poprzeczne
maj¹ œrednice z przedzia³u 5,0 do 7,5 metrów. Iloœæ poziomów wentylacyjnych oraz iloœæ
wyrobisk ³¹cz¹cych siê z szybem na danym poziomie wentylacyjnym mo¿e byæ ró¿na,
przy czym najczêœciej jest to jedno lub dwa wyrobiska. W górnym odcinku szybu wentyla-
cyjnego istnieje jego po³¹czenie z wyrobiskiem pochy³ym-wznosz¹cym, którego drugi ko-
niec po³¹czony jest z kana³em wentylacyjnym. Na koñcu kana³u wentylacyjnego zainstalo-
wany jest wentylator g³ównego przewietrzania. Zwykle pracuje on w sieci wentylacyjnej
jako wentylator ss¹cy.

Czêsto na d³ugoœci szybu wydechowego wystêpuje kilka dop³ywów wody spoza ob-
murza szybowego. Czêœæ z tych dop³ywów istnieje przez wiele lat a intensywnoœæ
dop³ywaj¹cej wody nie zale¿y od warunków zewnêtrznych. Dotyczy to zwykle dop³ywów
wody z wiêkszych g³êbokoœci. Istnieæ równie¿ mog¹ dop³ywy wód p³ytko zalegaj¹cych,
których wydatek zmienia siê w czasie i zale¿y od warunków zewnêtrznych. Wystêpowaæ
te¿ mog¹ dop³ywy wody z kana³ów wentylacyjnych (którymi p³yn¹ du¿e strumienie po-
wietrza) do rury szybowej, chocia¿ one zwykle nie dotycz¹ kopalñ wêgla kamiennego.
Woda dop³ywaj¹ca t¹ drog¹ do szybu pochodzi z wody wynoszonej przez ca³kowity stru-
mieñ powietrza wentylacyjnego podczas jego przep³ywu przez kana³ wentylacyjny, gdzie
znaczna czêœæ jej opada na sp¹g kana³u, sk¹d jeœli warunki temu sprzyjaj¹ wyrobiskiem
nachylonym sp³ywa do rury szybowej. Obowi¹zkiem s³u¿b wentylacyjnych jest ujmowa-
nie dop³ywaj¹cej przez obudowê szybow¹ wody poprzez stosowanie systemu rynienek
po³¹czonych z rurami izoluj¹cymi wodê od p³yn¹cego w szybie powietrza. System taki
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stosowany jest od ponad dwudziestu lat a jego skutecznoœæ nie jest bardzo wysoka. Jego
rozbudowa nastêpuje zawsze po fakcie zauwa¿enia nowego dop³ywu do rury szybowej.
Dlatego w wiêkszoœci szybów wentylacyjnych (szczególnie szybów zawodnionych) do
strumienia przep³ywaj¹cego przez niego powietrza dop³ywaj¹ pewne iloœci wody z ota-
czaj¹cego górotworu.

Jednoczesny przep³yw powietrza i wody w szybie wentylacyjnym jest przyk³adem
przep³ywu dwufazowego. W artykule [3] zamieszczono wyniki badañ numerycznych piono-
wego przep³ywu mieszaniny dwufazowej z³o¿onej z powietrza i wody. W zastosowanym
modelu przyjêto na wlocie do szybu wentylacyjnego sta³y wydatek masowy powietrza
o prostok¹tnym profilu prêdkoœci. W niniejszych badaniach uwzglêdniono pojedynczy dolot
powietrza na poziomie wentylacyjnym do szybu i badano, jak kszta³tuje siê profil prêdkoœci
powietrza w szybie przy ró¿nym usytuowaniu p³aszczyzny dop³ywu wody zewnêtrznej.

2. Podstawowe parametry opisuj¹ce przep³yw dwufazowy

Jednym z podstawowych parametrów opisuj¹cych przep³ywy wielofazowe jest udzia³
objêtoœciowy, który dla fazy rozproszonej wynosi:
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gdzie:
äV

d
— objêtoœæ fazy rozproszonej w objêtoœci äV,

äVo
— objêtoœæ graniczna.

Objêtoœæ äVo jest graniczn¹ objêtoœci¹, która zapewnia ustalon¹ wartoœæ œredni¹ [2].
W przeciwieñstwie do oœrodka ci¹g³ego, udzia³ objêtoœciowy nie mo¿e zostaæ zdefiniowa-
ny w punkcie. Udzia³ objêtoœciowy fazy ci¹g³ej wynosi:
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gdzie äVc – objêtoœæ fazy ci¹g³ej w objêtoœci äV.

Jest on czasami zwany porowatoœci¹. Z definicji suma udzia³ów objêtoœciowych musi
byæ jednoœci¹, tzn.:

� �d c� � 1 (3)

Œrednia gêstoœæ (lub ciê¿ar w³aœciwy) fazy rozproszonej jest mas¹ fazy rozproszonej
na jednostkê objêtoœci mieszaniny i jest zdefiniowany jako:
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gdzie äMd – masa fazy rozproszonej.
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Gêstoœæ œrednia jest odnoszona do gêstoœci materialnej ñd przez:

� � �d d d� � (5)

Suma gêstoœci œrednich dla fazy rozproszonej i ci¹g³ej jest gêstoœci¹ mieszaniny:

� � �d c m� � (6)

Kolejnymi parametrami opisuj¹cymi przep³ywy wielofazowe jest prêdkoœæ pozorna
(powierzchniowa) i prêdkoœæ rzeczywista fazy. Dla przep³ywów wielofazowych w rurze,
prêdkoœæ pozorna ka¿dej fazy jest wielkoœci¹ strumienia masowego tej fazy podzielonego
przez iloczyn pola powierzchni rury A i gêstoœci materialnej. Prêdkoœæ powierzchowna dla
fazy rozproszonej wynosi [1]:
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Innymi s³owy jest to prêdkoœæ fazy, gdy faza ta zajmuje ca³y przekrój rury. Prêdkoœæ
fazy u jest rzeczywist¹ prêdkoœci¹ fazy. Prêdkoœæ pozorna i prêdkoœæ fazy s¹ powi¹zane
przez udzia³ objêtoœciowy:
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Te same zale¿noœci obowi¹zuj¹ dla fazy noœnej.
Dla fazy rozproszonej wa¿ne jest równie¿ stê¿enie masowe fazy rozproszonej:
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Jest to stosunek masy fazy rozproszonej do fazy rozproszonej mieszaniny.
Jakoœci¹ mieszaniny ciecz-para, gdzie faz¹ rozproszon¹ jest ciecz, jest stosunek:
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Innym wyra¿eniem powszechnie u¿ywanym w przep³ywach wielofazowych jest ob-
ci¹¿enie (loading), które jest stosunkiem wydatku masowego fazy rozproszonej do fazy
ci¹g³ej:
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Podobn¹ zale¿noœci¹, ale odniesion¹ do wydatku masowego mieszaniny, jest tzw. sto-
pieñ suchoœci.
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2.1. Dyskretne i ci¹g³e rozk³ady wielkoœci cz¹stek

Wa¿nymi parametrami, które rz¹dz¹ przep³ywami rozproszonej mieszaniny dwufazo-
wej s¹ wielkoœci kropelek i cz¹stek. Dlatego bardzo istotna jest wiedza na temat staty-
stycznych rozk³adów wielkoœci cz¹stek. Dla cz¹stek kulistych lub kropelek, miar¹ wielko-
œci jest œrednica. Natomiast dla cz¹stek o innych kszta³tach wyznacza siê œrednice
równowa¿n¹.

Najbardziej ogólna definicja rozrzutu rozk³adu wielkoœci cz¹stek dzieli rozk³ad na
monodyspersyjny lub polidyspersyjny. Rozk³ad monodyspersyjny jest to taki rozk³ad,
w którym wielkoœci cz¹stki s¹ bliskie pojedynczej wielkoœci, podczas gdy rozk³ad polidys-
persyjny sugeruje szeroki przedzia³ wielkoœci cz¹stek. W rozk³adzie monodyspersyjnym
odchylenie standardowe jest mniejsze ni¿ 10% œrednicy cz¹stki.

Rozk³ady wielkoœci kropelek lub cz¹stek mo¿na podzieliæ na rozk³ady dyskretne lub
ci¹g³e. Rozk³ad ci¹g³y wielkoœci wywodzi siê z dyskretnego rozk³adu, kiedy mo¿liwy
przedzia³ œrednicy pomiaru zbli¿a siê do zera.

Przyk³adowy rozk³ad dyskretny opisany histogramem oraz rozk³ad ci¹g³y przedsta-
wiony za pomoc¹ funkcji gêstoœci oraz dystrybuanty dla rozk³adu œredniego œrednic
cz¹stek przedstawiono na rysunkach 1, 2, 3, 4.

Fakt, ¿e w rzeczywistoœci mo¿emy mieæ do czynienia z rozk³adem œrednic kropel, po-
woduje, ¿e przy ich przep³ywie w strumieniu powietrza w górê wyrobiska pionowego, któ-
ry to przep³yw charakteryzuje siê profilem prêdkoœci powietrza w przekroju poprzecznym,
mo¿emy liczyæ siê z tym, ¿e przy ró¿nych wartoœciach prêdkoœci œredniej powietrza zaw-
sze jakaœ czêœæ kropel wody opadaæ bêdzie w dó³, chocia¿by w strefie przyœciennej. Sytu-
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Rys. 1. Dyskretny rozk³ad czêstoœci œrednicy cz¹stki [1]



acja, kiedy woda rozproszona w strumieniu wznosz¹cego siê powietrza p³ynie w obu kie-
runkach, tzn.: wspó³pr¹dowo i przeciwpr¹dowo, powoduje utrudnienia w uwzglêdnieniu
tego w parametrach przep³ywu dwufazowego, omówionych ju¿ wczeœniej. Szczególnie do-
tyczy to pojêcia tzw. gêstoœci zastêpczej mieszaniny dwufazowej, której dotychczasowy
wzór (6) dobrze charakteryzuje jedynie sytuacje statyczne. Oznacza to, ¿e nie uwzglêdnia
on sytuacji przep³ywu wspó³pr¹dowego fazy ci¹g³ej i dyskretnej, w którym czêœæ kropel
wody mo¿e p³yn¹æ wspó³pr¹dowo z powietrzem, ale z inn¹ ni¿ powietrze prêdkoœci¹, tzn.
przy obecnoœci tzw. poœlizgu miêdzy fazami. Tym bardziej wiêc nie uwzglêdnia on sytu-
acji jednoczesnego dwukierunkowego przep³ywu fazy dyskretnej.
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Rys. 2. Dystrybuanta rozk³adu ci¹g³ego œrednic cz¹stek [1]
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Rys. 3. Rozk³ad ci¹g³y œrednic cz¹stek [1]



Aby móc tak¹ sytuacjê uwzglêdniæ, wprowadzono w pracy [4] pojêcie zastêpczej gê-
stoœci mieszaniny dwufazowej.

2.2. Rozk³ady u¿ywane do skorelowania pomiarów wielkoœci cz¹stek i kropel

Do skorelowania pomiarów wielkoœci cz¹stek lub kropelek najczêœciej u¿ywa siê na-
stêpuj¹cych funkcji rozk³adów [1]:
— rozk³ad logarytmiczno-normalny,
— rozk³ad logarytmiczno-normalny z okreœlon¹ górn¹ granic¹ (Upper-Limit Log-Normal

Distribution),
— pierwiastkowy rozk³ad normalny (Square-Root Normal Distribution),
— rozk³ad Rosina-Rammlera,
— rozk³ad Nukiyama-Tanasawy,
— rozk³ad hiperboliczno-logarytmiczny.

3. Wyniki badañ numerycznych

Do badañ wykorzystano model uk³adu sk³adaj¹cy siê z: wyrobiska doprowadzaj¹cego
powietrze do szybu wentylacyjnego, odcinka 300 metrowego szybu o œrednicy 5 m, na ko-
ñcu którego zamodelowano pracê wentylatora o zadanej, liniowo opadaj¹cej charakterysty-
ce. Aby uwzglêdniæ wp³yw warunków przep³ywu w szybie na iloœæ powietrza doprowa-
dzan¹ do szybu wentylacyjnego, zamodelowano bocznicê „zewnêtrzn¹” zamykaj¹c¹ dla
powietrza obwód w tzw. oczko zamkniête. Woda dop³ywaj¹ca do pionowego odcinka szy-
bu wentylacyjnego opuœciæ mo¿e go przez oba koñce odcinka bez mo¿liwoœci powrotu do
pozosta³ych modelowanych wyrobisk.

W badaniach tych przyjêto sta³y wydatek wody dop³ywaj¹cej do przyjêtego przekroju
poprzecznego szybu, a œrednicê kropel wody mia³y wartoœci: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm.
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Rys. 4. Dystrybuanta rozk³adu ci¹g³ego œrednic cz¹stek [1]



Za³o¿ono zatem monodyspersyjny rozk³ad kropel dop³ywaj¹cy do strumienia powietrza
p³yn¹cego w górê szybem wentylacyjnym. Przyjête w badaniach wielkoœci wydatków ma-
sowych powietrza i wody dop³ywaj¹cej do takiego odcinka szybu wentylacyjnego za-
mieszczono na rysunkach otrzymanych z badañ numerycznych wykonanych programem
Fluent. Celem niniejszych badañ by³o okreœlenie, jak kszta³tuje siê profil prêdkoœci powie-
trza w szybie przy zbli¿onych do realnych warunkach po³¹czenia tych wyrobisk bez
dop³ywu wody i z dop³ywem wody do szybu, przy ró¿nie ukszta³towanych poziomach jej
dop³ywu.

Wyniki otrzymanych badañ zamieszczono w postaci graficznej w kolorach szaroœci
z powodu wymogów edytorskich. Ich analiza pozwala odpowiedzieæ na pytanie, czy za-
gadnienie to mo¿e byæ istotne przy badaniach modelowych takich przep³ywów dwufazo-
wych. Jeœli tak, to upraszczanie w modelowaniu dolotów powietrza do np. symetrycznie
wystêpuj¹cych na ca³ym obwodzie rury szybowej mo¿e byæ zbyt du¿ym uproszczeniem
wnosz¹cym istotny wp³yw na otrzymane wyniki. To samo zak³adanie, ¿e wydatek masowy
dop³ywu powietrza jest sta³y w czasie lub ¿e profil prêdkoœci strumienia w p³aszczyŸnie
dolotowej do szybu jest prostok¹tny, prowadziæ mo¿e do zbyt du¿ych b³êdów. Aby tego
unikn¹æ w badaniach tych zdecydowano siê na uk³ad zamkniêty dla powietrza, gdy¿ dziêki
temu uwzglêdniæ mo¿na wp³yw warunków przep³ywu dwufazowego w pionowym odcinku
szybu na parametry wlotowe powietrza do badanego odcinka.
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Rys. 5. Kontur profilu prêdkoœci powietrza w szybie (przekrój pionowy)
w badanym modelu 300 metrowego odcinka szybu wentylacyjnego

przy dolocie powietrza na ca³ym obwodzie szybu
i przy braku dop³ywów wody zewnêtrznej



Z analizy powy¿szych rozwi¹zañ wynika, ¿e przy symetrycznym dop³ywie powietrza
(rys. 5) profil prêdkoœci w szybie powy¿ej dolotu jest od razu symetryczny i ustala siê na
odcinku oko³o 60 metrów od dolotu.

Natomiast przy niesymetrycznym dop³ywie d³ugoœæ, na której ukszta³towuje siê profil
prêdkoœci, jest znacznie wiêksza i wynosi oko³o 150–200 m (rys. 6). Zmiana profilu prêd-
koœci powietrza w szybie w funkcji odleg³oœci od wlotu przedstawiona jest na rysunku 7.
W przyk³adach opartych o geometriê trójwymiarow¹ nie uwzglêdniono dop³ywu wody,
a wiêc przep³yw w szybie wentylacyjnym jest jednofazowy.

Wp³yw dop³ywu wody na wydatek przep³ywu powietrza w szybie badano na uprosz-
czonym modelu dwuwymiarowym. Powietrze p³ynie pionow¹ szczelin¹ o d³ugoœci 100 m
i szerokoœci 5 m. Wentylator usytuowany na wylocie ze szczeliny ma charakterystykê li-
niow¹. Rozwa¿any obszar przep³ywu jest symetryczny wzglêdem osi szczeliny. �ród³o
wody o wydatku masowym równym od 0,1 kg/s do 2 kg/s umieszczono w po³owie d³ugo-
œci szczeliny. Obliczenia wykonano dla kropel wody o œrednicach zawartych w przedziale
0,053 mm.

Na rysunkach 8–10 przedstawiono tory kropel wody o œrednicy 1mm w funkcji czasu
ich przebywania w szczelinie. Dla tej œrednicy kropel i przy masowym wydatku wody wy-
nosz¹cym oko³o 1,1 kg/s nastêpuje odwrócenie kierunku przep³ywu powietrza w szcze-
linie.
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Rys. 6. Kontur profilu prêdkoœci powietrza w szybie (w przekroju pionowym) w badanym modelu
300 metrowego odcinka szybu wentylacyjnego przy jednostronnym dop³ywie powietrza
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Rys. 7. Profil prêdkoœci powietrza w funkcji odleg³oœci od osi szybu
oraz odleg³oœci od wlotu do przewodu

Rys. 8. Tory kropel wody o œrednicy 1 mm w funkcji czasu przebywania w szczelinie. Wydatek
masowy wody 1,15 kg/s; wydatek masowy powietrza – 0,57 kg/s (przep³yw odwrócony)
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Rys. 9. Tory kropel wody o œrednicy 1 mm w funkcji czasu przebywania w szczelinie. Wydatek
masowy wody 0,1 kg/s; wydatek masowy powietrza + 11,08 kg/s

Rys. 10. Tory kropel wody o œrednicy 1 mm w funkcji czasu przebywania w szczelinie. Wydatek
masowy wody 0,05 kg/s; wydatek masowy powietrza + 11,78 kg/s



4. Podsumowanie i wnioski

1. Z badañ wynika, ¿e ukszta³towanie dolotu lub dolotów powietrza do szybu wentyla-
cyjnego w teoretycznym modelu zjawiska ma du¿y wp³yw na kszta³towanie siê profi-
lu prêdkoœci powietrza w szybie. Oznacza to potrzebê uwzglêdnienia w modelu wyro-
biska doprowadzaj¹cego powietrze do szybu o takiej d³ugoœci, by profil prêdkoœci
powietrza przed skrzy¿owaniem z szybem by³ ukszta³towany. Konsekwencj¹ tego jest
znaczny wzrost iloœci wêz³ów w numerycznej siatce obliczeniowej.

2. Analiza otrzymanych wyników wskazuje, ¿e przy modelowaniu jednego dolotu po-
wietrza do szybu wentylacyjnego profil prêdkoœci powietrza normuje siê dopiero
w odleg³oœci 200 metrów powy¿ej tego dolotu.

3. Uwzglêdnienie rzeczywistego profilu prêdkoœci w kontekœcie lokalizacji mo¿liwych
p³aszczyzn dolotu wody do szybu mo¿e istotnie wp³ywaæ na rozk³ad stê¿enia wody
w powietrzu w p³aszczyŸnie poprzecznej szybu i na obliczone wielkoœci gêstoœci mie-
szaniny dwufazowej.
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