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Podstawa opracowania recenzji

Recenzje pracy doktorskiej opracowano na podstawie uchwaly Rady Wydzialu Górnic

twa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 29.10.2015 roku oraz zlecenia Dzie

kana Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 3 listopada

2015 roku.

Dane bibliograficzne o pracy

Oceniana rozprawa doktorska zostala napisana pod kierunkiem dr hab. inz. Mariana

Brannego, prof. AGH. Rozprawa zawiera 127 stron w tym: 112 stron tekstu, 17 tabel oraz 64

rysunki. Tresc rozprawy zostala podzielona na 8 rozdzialów. Spis literatury zawiera 57 publi

kacji naukowych, w tym równiez 8 prac Doktoranta jako wspólautora. Forma i uklad pracy

jest wlasciwa dla rozpraw doktorskich, a strona edytorska rozprawy nie budzi zastrzezen.

Charakterystyka autora rozprawy doktorskiej

Mgr inz. Waldemar Wodziak jest wspólautorem dwudziestu czterech publikacji na

ukowych, które dotycza modelowania przeplywu powietrza, wyznaczania rozkladu i pola

predkosci powietrza, numerycznej i eksperymentalnej analizy wentylacji w wyrobiskach gór

niczych. Nalezy dodac, ze autor uczestniczyl w pracach naukowo - badawczych i miedzy in-
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nymi bral udzial w realizacji projektu badawczego NN 524465339 finansowanego przez Na

rodowe Centrum Nauki.

Struktura rozprawy doktorskiej

Przeplyw powietrza w wyrobiskach sieci wentylacyjnej podziemnej kopalni jest zjawi

skiem zlozonym. W rzeczywistosci bardzo trudno jest uzyskac obraz strumienia przeplywaja

cego powietrza nawet w warunkach ustalonych. Pomimo prób z zastosowaniem wielu metod

i specjalnie zaprojektowanych przyrzadów uzyskanie obrazu przeplywu powietrza jest wciaz

obarczone duza niepewnoscia pomiarowa. Co prawda dane z pomiarów moga byc przydatne

dla symulacji przeplywów powietrza w wyrobiskach kopalnianych jednak pod warunkiem

posiadania metod pomiarowych niezbednych do okreslenia wielkosci fizycznych istotnych

dla symulowanych zjawisk.

W rzeczywistych warunkach przeplyw powietrza przez siec wyrobisk górniczych moze

byc traktowany jako jednowymiarowy. Jedynie lokalnie na skrzyzowaniu wyrobisk lub w stre

fie przodkowej wyrobiska slepego przeplyw powietrza moze byc rozpatrywany jako trójwy

miarowy. Doktorant w swojej pracy podjal sie zlozonego problemu i rozwazal przeplyw po

wietrza w modelu strefy przodkowej wyrobiska slepego przewietrzanego wentylacja tloczaca

dla dwóch przypadków: o dlugosci 0,75 m (rozdzial 5) oraz o dlugosci 2,0 m (rozdzial 6).

W takim przypadku model matematyczny ruchu plynu opisuja równania zasady zachowania

pedu i masy (Naviera-Stokesa i ciaglosci) oraz dodatkowych równan stanowiacych modele

turbulencji.

Metody obliczeniowej mechaniki plynów CFD (Computational Fluid Dynamies) stoso

wane sa w wielu dziedzinach techniki. Zaleta tych metod jest mozliwosc analizowania prze

plywów trójwymiarowych, dla których brak jest analitycznych rozwiazan. W pracy doktor

skiej Doktorant wykonal symulacje numeryczne przeplywu powietrza z wykorzystaniem pie

ciu modeli turbulencji RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes): standardowego k-E, jego

modyfikacji RNG (Re-Normalisation Group) k-E, Realizable k-E, Spalarta-Allmarasa, SST(Shear

Stress Transport) k-w oraz RSM (Reynolds Stress Model).

Podstawowym ograniczeniem modelowania komputerowego jest koniecznosc uwiary

godnienia stosowanych modeli turbulencji, które zwykle wykonuje sie na drodze ekspery

mentalnej. Jest to spowodowane tym, ze zaden z opracowanych modeli turbulencji nie jest

uniwersalny, zawiera szereg zalozen upraszczajacych i dla konkretnego zagadnienia powinien

byc zweryfikowany eksperYmentalnie.
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Weryfikacja rezultatów symulacji numerycznych w warunkach kopalnianych jest nie

zwykle trudna i zazwyczaj mozliwa jedynie dla parametrów globalnych, co wynika z warun

ków srodowiskowych i mozliwosci pomiarowych. Rozwiazaniem alternatywnym sa pomiary

wykonywane na modelach laboratoryjnych, które jednak powinny byc wiernym odwzorowa

niem obiektu rzeczywistego. W praktyce Doktorant dokonal pomiarów na modelu uprosz

czonym o prostym ksztalcie geometrycznym, przy spelnieniu warunków podobienstwa geo

metrycznego wynikajacego z modelowania przeplywu powietrza. Doktorant badania ekspe

rymentalne wykonal dla ustalonego i izotermicznego przeplywu powietrza, co przy równosci

liczb Reynoldsa (podobienstwo dynamiczne) w modelu i obiekcie rzeczywistym, pozwolilo

mu spelnic warunek podobienstwa pól predkosci (podobienstwo kinematyczne).

W badaniach eksperymentalnych do pomiaru predkosci przeplywu powietrza Dokto

rant uzyl metode cyfrowej anemometrii obrazowej PIV (Particie Image Velocimetry). Stano

wisko pomiarowe zostalo geometrycznie przeskalowane i uproszczone w stosunku do obiek

tu rzeczywistego. Sciany modelu byly hydraulicznie gladkie a przekrój poprzeczny przewodu

mial ksztalt prostokatny oraz nie uwzgledniono wyposazenia rzeczywistego wyrobiska górni

czego.

Tematyka pracy doktorskiej dotyczy zagadnienia walidacji modeli turbulencji wykorzy

stywanych w komputerowych symulacjach przeplywu powietrza na modelu wyrobiska górni

czego. Doktorant postawil sobie za cel pracy dokonanie walidacji wybranych modeli turbu

lencji RANS przy przeplywie powietrza przez laboratoryjny model strefy przodkowej slepego

wyrobiska przewietrzanego systemem wentylacji tloczacej oraz zbadanie, czy przeplyw ma

zdolnosc samomodelowania. Jednoczesnie Doktorant postawil nastepujace tezy pracy:

1. Pola predkosci prognozowane turbulentnymi modelami CFD odzwierciedlaja rzeczy

wisty przeplyw powietrza w laboratoryjnym"modelu wyrobiska slepego.

2. W zakresie przeplywów turbulentnych, przeplyw powietrza w strefie przodkowej

wyrobiska slepego ma zdolnosc samomodelowania.

W rozdziale 2 Doktorant dokonal przegladu literatury z zakresu zastosowania oraz wa

lidacji modeli turbulencji RANS wykorzystywanych do modelowania w zagadnieniach prze

plywu powietrza oraz zanieczyszczen gazowych i pylowych w wyrobiskach górniczych.

W oparciu o badania literaturowe w rozdziale 3 opisal stosowane w pracy modele turbulen

cji. Przedstawil równiez warunki brzegowe na tzw. scianach sztywnych oraz scharakteryzo

wal sposób obliczania parametrów w warstwie przysciennej przy pomocy tzw. funkcji sciany.
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W rozdziale tym Doktorant zawieral równiez informacje na temat dyskretyzacji równan róz

niczkowych. Rozdzial 4 zawiera opis zastosowanej w pomiarach eksperymentalnych metody

anemometrii obrazowej PIV. Doktorant omówil sposób kalibracji ukladu pomiarowego oraz

algorytm obliczania skladowych wektora predkosci. W rozdziale 5 przedstawil wyniki badan

eksperymentalnych i numerycznych przeplywu powietrza przez laboratoryjny model strefy

przodkowej wyrobiska slepego o dlugosci 0,75 m. Zmierzone skladowe wektora predkosci

oraz wielkosci turbulentne porównal z wynikami symulacji numerycznych jakosciowo oraz

ilosciowo wykonujac obliczenia bledów prognozy rozplywu powietrza. W nastepnym 6 roz

dziale Doktorant przedstawil eksperymentalna oraz numeryczna analize przeplywu powie

trza w modelu strefy przodkowej wyrobiska slepego o dlugosci 2,0 m. Doktorant porównal

pola predkosci z eksperymentalnych pomiarów oraz otrzymanych symulacji. Dodatkowo do

konal równiez porównania wyznaczonych oraz obliczonych wartosci strumienia objetosci

przeplywajacego przez wybrany przekrój poprzeczny modelu wyrobiska slepego w strefie

przodkowej. Rozdzial 7 zawiera rozwazania dotyczace samomodelowania przeplywu powie

trza w laboratoryjnym modelu wyrobiska slepego z wentylacja tloczaca. Autor dokonal po

miaru i porównania unormowanych rozkladów predkosci oraz wielkosci turbulentnych dla

trzech róznych predkosci wlotowych do modelu strefy przodkowej wyrobiska slepego.

Ostatni rozdzial 8 stanowi podsumowanie pracy i zawiera wnioski wyplywajace z przeprowa

dzonych badan.

Problem naukowy postawiony przez Doktoranta zostal rozwiazany w rozdziale piatym,

gdzie przeprowadzil badania modelowe przeplywu powietrza w strefie przodkowej wyrobi

ska slepego o dlugosci 0,75 m, w których dokonal weryfikacji wyników obliczen z pomiarami

eksperymentalnymi w oparciu o porównanie pola predkosci, kinetycznej energii turbulencji

oraz naprezen Reynoldsa. Natomiast w rozdziale szóstym Doktorant zawarl eksperymentalna

i numeryczna analize przeplywu powietrza w modelu strefy przodkowej wyrobiska slepego

o dlugosci 2,0 m, w którym dokonal porównania wyników obliczen numerycznych z ekspe

rymentalnymi poprzez wyznaczenie pól predkosci oraz strumienia objetosci powietrza

w wyznaczonym przekroju przewodu.

Doktorant w rozprawie doktorskiej potwierdzil, ze modele turbulencji RANS moga po

sluzyc do modelowania przeplywu powietrza przez model strefy przodkowej wyrobiska sle

pego. Uwazam, ze cel rozprawy doktorskiej zostal osiagniety.
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Za oryginalne osiagniecie rozprawy doktorskiej, mgra Waldemara Wodziaka, nalezy

uznac badanie mozliwosci zastosowania modeli RANS do prognozowania przeplywu powie

trza w strefie przodkowej wyrobiska slepego. Na uwage zasluguje równiez przeprowadzenie

weryfikacji uzyskiwanych wyników obliczen na modelu eksperymentalnym. Do osiagniec

Doktoranta mozna równiez zaliczyc opracowanie rozkladów pól predkosci w strefie przod

kowej wyrobiska slepego, które obrazuja rozplyw powietrza.

Wnioski wyplywajace z pracy, pozwalaja stwierdzic, iz istnieje mozliwosc prognozo

wania przeplywu powietrza w strefie przodkowej slepego wyrobiska z wykorzystaniem mo

deli turbulencji RANS i w sposób jednoznaczny potwierdzaja postawione w pracy tezy.

Analiza krytyczna rozprawy doktorskiej

Pomimo, ze problem naukowy zwiazany z walidacja modeli turbulencji RANS do pro

gnozowania przeplywu powietrza w modelu strefy przodkowej wyrobiska slepego zostal

przez Doktoranta rozwiazany, to jednak w trakcie czytania pracy nasunely sie watpliwosci

i uwagi dyskusyjne, które sformulowano ponizej:

1. W rozprawie nie przedstawiono z jakiego programu, zawierajacego modele tur

bulencji RANS, korzystal Doktorant.

2. Doktorant nie podal dokladnego opisu siatki numerycznej oraz okreslenia jej

wplywu na wyniki symulacji, co w tego typu obliczeniach jest zagadnieniem

istotnym.

3. Na jakiej podstawie ustalono wartosc strumienia powietrza wprowadzanego do

modelu strefy przodkowej wyrobiska slepego? Dlaczego wykonano obliczenia

tylko dla jednej predkosci powietrza na wlocie do modelu? Czy w ograniczonej

przestrzeni modelu wskutek doprowadzenia mniejszego strumienia powietrza

moze zmienic sie obraz przeplywu powietrza?

4. O ile obliczone rozklady skladowej wektora predkosci vy sa zgodne z wynikami

pomiarowymi to nalezaloby by wyjasnic przyczyny niezgodnosci skladowych

wektorów predkosci Vx i Vz•

5. Czy wykonanie symulacji dla róznych odleglosci usytuowania wlotu powietrza

do modelu strefy przodkowej oraz róznych strumieni powietrza pozwolilo by

wskazac model turbulentnego przeplywu powietrza, który najbardziej odzwier

ciedla warunki rzeczywiste?
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6. Doktorant w podsumowaniu rozdzialu 5 i 6 pomimo, ze za cel pracy przyjal wa

lidacje modeli turbulencji, to nie wskazuje konkretnego rozwiazania, które mo

ze zostac zastosowane w praktyce. Dla obliczen prognostycznych przeplywu

powietrza wskazanie modelu, który najlepiej jest dopasowany do warunków

rzeczywistych byloby kluczowym rozwiazaniem dla okreslenia parametrów in

stalacji wentylacji lutniowej.

7. Doktorant nie precyzuje jak przeniesc wyniki obliczen na warunki rzeczywiste,

poniewaz pomiary jak i obliczenia numeryczne sa wykonane w skali.

Do przedlozonej rozprawy mam równiez uwagi redakcyjne, które przedstawilem i wy

jasnilem w rozmowie z Doktorantem. Pozostale uwagi sa nastepujace:

./ W pracy Doktorant uzywa pojec: "sciana sztywna", "zaslepiona sciana kanalu",

"slepy kanar', które pozostaja w dalszej czesci pracy bez objasnienia. W zwiazku

z tym wydaje sie, ze w pracy powinna znalezc sie czesc poswiecona terminologii

wybranych pojec .

./ W pracy Doktorant uzywa pojecia "medium" w odniesieniu do badanego plynu

jakim bylo powietrze (str. 6, 23, 3D, 95). Choc co prawda medium wystepuje

w róznych kontekstach miedzy innymi jako czynnik termodynamiczny w techni

ce to jednak w tym przypadku Doktorant powinien uzyc wyrazenia "plyn" dla

którego zachowania sa opisywane w rozprawie i odnoszone do mechaniki ply

nów .

./ Na rysunku 5.1 przyjety uklad wspólrzednych jest odmienny od zastosowanego

na kolejnych rysunkach 5.3 i 5.4. Poza tym, w prezentowanych wynikach obli

czen przyjety uklad wspólrzednych jest odmienny od powszechnie stosowane

go .

./ Sposób przedstawienia przekroi pomiarowych w modelu nie jest pokazany w

sposób czytelny .

./ Choc jest zrozumiale, zeby przedstawic duza ilosc wyników konieczne bylo

zmniejszenie wykresów to jednak zbytnie pomniejszenie spowodowalo ich nie

czytelnosc, a nalozenie na siebie zbyt wielu linii spowodowalo trudnosci

w przesledzeniu wyników .

./ W spisie literatury pozycje jednego autora nie sa podane rosnaco w latach, co

utrudnia wyszukiwanie.
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./ Zamieszczona w spisie literatury pozycja 49 nie ma odwolania w rozprawie .

./' W tekscie na stronie 73 i na rysunku 6.1 sa odpowiednio rózne nazwy: wentyla

tor kanalowy i wentylator promieniowy .

./ Autor rozprawy uzywa zamiennie pojec: kontur i pole predkosci oraz profil

i rozklad predkosci. W ewentualnej przyszlej publikacji powinno zostac to upo

rzadkowane .

./ W ostatnim rozdziale Autor blednie uzywa nazwy modelu turbulentnego SSTk

E, choc w rzeczywistosci w rozprawie wykonywal obliczenia dla modelu SSTk-w .

./ Zauwazylem bledy literowe lub interpunkcyjne: strona 22 wiersz 11 i 12; str.30

w. 9; str. 101 w. 12 (powinno byc .oo=15,4m/s).

Podsumowanie

Doktorant w rozprawie doktorskiej osiagnal cel pracy oraz udowodnil tezy, które sa

zgodne z innymi koncepcjami i wynikami badan dla tego obszaru tematycznego. Przedlozona

rozprawe doktorska nalezy uznac za spójna a tresc za uporzadkowana. Nalezy podkreslic, ze

Doktorant dochodzi do wniosków koncowych w sposób metodyczny. Mozna miec pewne

uwagi co do sposobu formulowania niektórych mysli ale caly wywód pracy jest zrozumialy.

Opracowana rozprawa stanowi samodzielne rozwiazanie problemu naukowego oraz jest

oryginalnym rozwiazaniem Doktoranta.

Recenzowana rozprawa doktorska mgr inz. Waldemara Wodziaka pt.: "Eksperymen

talne i numeryczne badania przeplywu powietrza w laboratoryjnym modelu wyrobiska

slepego z wentylacja tloczaca" dzieki wartosci poznawczej i aplikacyjnej spelnia wymogi roz

praw doktorskich zawarte wart. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2013r. o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. V, nr 65. poz. 595 z pózno

zmianami) i wnioskuje do Rady Wydzialu Górniclwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo

Hutniczej w Krakowie o dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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