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Tytul rozprawy

Eksperymentalne i numeryczne badania przeplywu powietrza w
laboratoryjnym modelu wyrobiska slepego z wentylacja tloczac
polski
Celem rozprawy jest walidacja wybranych modeli turbulencji RANS
(Reynolds Averaged Navier Stokes) przy przeplywie powietrza przez
laboratoryjny model wyrobiska slepego z wentylacja tloczaca oraz
zbadanie,
czy przeplyw
w strefie
przodkowej
ma zdolnosc
samomodelowania.
W
warunkach
rzeczywistych
przeplywy
charakteryzuja sie liczba Reynoldsa rzedu 105•
W ramach pracy wykonano badania eksperymentalne oraz analizy
numeryczne
przeplywu
powietrza
przez
laboratoryjny
model,
odzwierciedlajacy
strefe przodkowa wyrobiska slepego Stanowisko
pomiarowe jest geometrycznie przeskalowanym (l: l O) i uproszczonym
modelem obiektu rzeczywistego. Do pomiaru parametrów przeplywu
zastosowano metode cyfrowej anemometrii obrazowej PIV (Particle
Image Velocimetry). Zgromadzona ta droga baza danych, zawierajaca
wyniki pomiarów skladowych wektora predkosci, kinetycznej energii
turbulencji,
skladowych
naprezen Reynoldsa oraz objetosciowego
natezenia przeplywu posluzyla do walidacji wybranych modeli turbulencji
RANS. Pomiary wykonano dla ustalonego i izotermicznego przeplywu
powietrza.
Symulacje
numeryczne
przeplywu,
dla
warunków
identycznych jak w eksperymencie, wykonano przy uzyciu pieciu modeli
turbulencji: standardowego modelu k-E, jego modyfikacji RNG k-E i
Realizable k-E, modelu Spalarta-Allmarasa, modelu SST k-O)oraz modelu
RSM (Reynolds Stress Model).
Analizowano przeplyw powietrza przy dwóch geometrycznych
konfiguracjach stanowiska pomiarowego, rózniacych sie odleglosciami
(0.75m oraz 2m) wlotu strugi powietrza do ukladu (koniec lutniociagu) od
slepej
sciany
kanalu
(calizny
przodka).
Wykonano
badania
eksperymentalne
przy trzech róznych strumieniach objetosci strugi
nawiewnej o liczbach Reynoldsa wynoszacych 78 000, 108 000 i 180 000.
W modelu laboratoryjnym wyrobiska slepego, przy dlugosci strefy
przodkowej 0.75m wyznaczone numerycznie pola predkosci i kinetycznej
energii turbulencji sa jakosciowo
zgodne z wynikami pomiarów.
Oszacowano blad prognozy skladowych wektora predkosci, kinetycznej
energii turbulencji
oraz naprezen
Reynoldsa.
W modelu przy
dwumetrowej
dlugosci strefy przodkowej,
jakosciowo
zgodne z
pomiarami· jest jedynie pole predkosci wyznaczone przy uzyciu modelu
RSM. Pole predkosci obliczone przy uzyciu pozostalych modeli
turbulencji jest jakosciowo zgodne ze zmierzonym iedvnie w strefie
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kanalu slepego o dlugosci (liczonej od wlotu strugi nawiewnej ) nie
wiekszej od okolo 1.2m (model SST k-ro) do okolo 1.6m (model Standard
k-l».
Wykazano, ze przeplyw powietrza przez laboratoryjny model kanalu
slepego o przyjetej geometrii ma cechy przeplywu samomodelujacego.
Wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa w przeplywie turbulentnym zwieksza
sie równiez stopien zgodnosci rozkladów wzglednej predkosci i
unormowanych wielkosci charakteryzujacych turbulencje.
Tytul i
streszczenie
rozprawy w Jez.
angielskim

Experimental and numerical air flow studies in laboratory model of
blind channel aired by forced ventilation system
The aims of the dissertation
turbulent models in air tlow through
aired by a forced ventilation system
modeling ability. In real conditions
num ber about 105.

are: validation of selected RANS
laboratory model of a blind channel,
and investigation if air tlow has selftlows are characterized by Reynolds

In this work experimental and numerical investigations of fluid tlow
through laboratory model were made. Model reflects excavation system in
heading zone aired by forced ventilation. Experimenta1 setup is
geometrically scaled (1: l O) and simplified model of real object. Particie
Image Velocimetry (PIV) method was used to measure velocity
components.
Database,
containing
measures
of velocity vector
components, turbulent kinetic energy, Reynolds stresses components and
volumetric tlow rate, was used to validate selected RANS models. The
measurements were performed for the steady and isothermal flow.
Numerical simulations were made at the same conditions as measurements
for five turbulent models: Standard k-l>, its modifications: RNG k-l> and
Realizable k-l>, Spalart-Allmaras model, SST k-ro model and Reynolds
Stress Model (RSM). Two geometrical configuration (0.75m and 2m from
velocity inlet to blind channel wall) of experimental setup were
considered. Experimental investigations were made for three different
supply air velocities (Re,=78000 Re2=108000 and Re3=180000).
In configuration with 0.75m heading zone calculated velocity fields
and turbulent kinetic energy are qualitatively similar to experimental
results. Forecast error of velocity vector component, turbulent kinetic
energy and Reynolds stresses was estimated. In configuration with 2m
heading zone measured velocity field is qualitatively compatible with
velocity field obtained only with using RSM modeL Velocity field
calculated by other turbulence model s is qualitatively compatible only in
blind channel zone (from stream inlet) from 102m (model SST k-ro) to
1.6m (model Standard k-l».
It is proven that air flow through laboratory model of blind channel
has self-modeling property . With increasing Reynolds num ber in turbulent
tlow, compatibility rate of distributions of relative velocity and
normalized turbulent quantities also increases

