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MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ OVLIVNĚNÍ PROPUSTNOSTI 
ZÁVALU STĚNOVÉHO PORUBU INERTNÍ PĚNOU 

 
 
Anotace 
        
    Ztráty větru přes závalový prostor stěnového porubu způsobují přísun kyslíku k uhelné 
hmotě vyskytující se v závalu. V případě těžby uhelných slojí náchylných k samovznícení pak 
dochází k častým případům výskytu endogenních požárů ve stařinách porubů. Jedním ze 
současných protizáparových opatření je inertizace závalových prostor plynným dusíkem, 
jehož úspěšná aplikace je úzce spjata s omezováním provětrávání závalového prostoru. 
Aplikace izopěnových vyplňovacích hmot napomáhá omezovat provětrávání závalových 
prostor. Příspěvek je věnován teoretickým řešením ovlivnění propustnosti závalu.    
 
 
1. Matematický model aerodynamika závalu podle Laplaceovy rovnice 
 
     Matematický model earodynamiky závalu na Katedře větrání a techniky bezpečnosti VŠB 
Ostrava (dnes Institut bezpečnostního inženýrství HGF VŠB-TUO) již od konce let 
osmdesátých a v konečné podobě byl publikován v literatuře (Adamus, A. - Vlček, J. 1987). 
Model vychází z řešení Laplaceovy rovnice a umožňuje výpočet měrného aerodynamického 
odporu závalového prostoru.  Výhodou uvedeného řešení je inverzní způsob stanovení 
aerodynamického odporu závalového prostoru na  základě konkrétních vstupních hodnot 
reálného, nebo fiktivního stěnového porubu. Model je vypracován v lineární  oblasti Darcyho 
zákona a  používá lineární kubický měrný aerodynamický odpor závalu v rozměru N.s.m-4.  
 

 
      Matematický model aerodynamiky závalového prostoru stěnového porubu je navržen pro 
hodnocení provětrávání závalového prostoru při směrném stěnování z pole a horizontálním, 
případně subhorizontálním uložením dobývaného pilíře.     Model vychází z rozložení filtrační 
rychlosti w = (wx,wy) při stacionárním proudění větrů v pravoúhlé oblasti závalového 
prostoru, obr. 1. V základním přiblížení lze akceptovat rovinné proudění nestlačitelné 
tekutiny, pro které platí 

                                                                                                                  (1)                            
 

      Předpokládáme-li konstantní hodnotu specifického aerodynamického odporu r = konst. po 
celé ploše závalu, lze při popisu režimu provětrávání vycházet z lineárního Darcyho zákona 

 
                                         (2) 



      kde  p(x,y) je rozložení statického tlaku ve zkoumané oblasti. Je zřejmé, že  za  těchto 
podmínek 〈0, ∞) x 〈0, l〉  bude rychlostní pole potenciálové a ze vztahů (1),(2) obdržíme 
Laplaceovu diferenciální rovnici  
 

                                                                                   (3) 
  Předpokládané tlakové poměry na hranicích porubu 
(obr.1.) vedou k těmto okrajovým podmínkám :                                     

                        
(4) 
 
                                                                                                                                                  (5) 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  (6)      
 
      Eliptická úloha (3) s podmínkami (4) až (6) vede při řešení Fourierovou metodou  na 
polohraničené oblasti   k výsledku ve tvaru       
 

                                       (7) 
                                                                    
    kde  

                        
(8) 

  
 

Obr.1  Orientace souřadnic modelu aerodynamiky závalu 

     Pro složky rychlosti w plyne z (2): 
 

                                                             (9) 
 

     odkud po dosazení (7) obdržíme výsledné vztahy pro stanovení složek filtračních rychlostí 
v závalu :  

 
                                                                (10) 

                                      
                                                                (11) 

      



      Integrací složky  filtrační rychlosti wx přes celou mocnost  dobývané sloje  m a souřadnici 
y v délce l/2 obdržíme vztah pro výpočet větrních ztrát Qvz stěnového porubu dobývaného z 
pole  : 

 
                                                                                 (12)  
 

Položíme-li ve výrazu (10) x=0, získáme po dosazení do (12) následující vyjádření : 
 

                                                              
     (13)              

 
odkud po integraci a další úpravě získáme výsledek ve tvaru : 
  
                                                                                                                                        (14) 
  
Součet řady je konstanta : 

 
                                                                                          (15)  
 

     jejímž dosazením do rovnice (14) obdržíme po úpravě konečný výraz pro výpočet ztrát 
větrů v porubu :   
        

                                                                                       (16) 
 

       Uvedené řešení výpočtu ztrát větrů porubu lze uplatnit za předpokladu známé hodnoty 
měrného aerodynamického odporu závalu r. Měrný aerodynamický odpor představuje odpor 
krychle závalu o hraně 1 m a je vyjádřen v rozměru N.s.m-4.  Obtížnost  stanovení této 
veličiny v  praxi je všeobecně známá. Získaný vztah (16) umožňuje její určení inverzním 
postupem z naměřených hodnot v porubu : 

 
                                                                                    (17)                                 
                                                                                                                            

      Ztráty větrů porubu lze ověřit jako rozdíl objemového průtoku úvodní třídy porubu 
a nejnižší hodnoty objemového průtoku v porubu. Pro výpočet měrného aerodynamického 
odporu porubu r za pomoci rovnice (17) postačí znát tlakovou ztrátu porubu (p1 – p2) 
a dobývanou mocnost m. Lze tak stanovit hodnotu měrného aerodynamického odporu 
alternativními výpočty pro různé hodnoty ztrát větrů porubu. Ztráty větrů závalem v praxi 
v karbonských podmínkách OKR činí v  mechanizovaných porubech za provozu 20 až 30 %. 
 

2. Stanovení propustnosti závalu 

     V současné době je na VŠB - TUO k dispozici výpočetní program typu CFD 
(Computational Fluid Dynamic) FLUENT 5.3. Nejvýznamnější vstupní veličinou pro 
modelování aerodynamiky závalového prostoru stěnového porubu v tomto programu je 
propustnost (permeabilita) závalu. Vztah mezi měrným aerodynamickým odporem 
a propustnosti je následující : 
  
k = µ µ µ µ / r                                                                                                                  (18) 
 



kde :      k   -   propustnost (permeabilita) [m2], 
              µ   -   dynamická viskozita [Pa . s], 
              r    -   měrný aerodynamický odpor  [N.s.m-4].    
 
     Měrný aerodynamický odpor lze stanovit pomocí vztahu (17). Dynamická viskozita pro 
vzduch má za normálních podmínek hodnotu 1.72 . 10 –5 Pa . s. Pro stanovení propustnosti 
závalového prostoru byl zvolen standardní modelový příklad běžného stěnového porubu 
v OKR. Byly zvoleny standardní geometrické rozměry a pravděpodobné parametry větrání - 
délka porubní fronty 100  m, dobývaná mocnost 3.5 m, objemový průtok větrů 800 m3. min-1, 
tlaková ztráta porubu 5 Pa, ztráta větrů závalem 25 %. Takto zvolené vstupní hodnoty byly 
použity pro vypočet propustnosti závalu a vytvoření modelu závalu porub v programovém 
prostředí FLUENT 5.3. Pro výpočet aerodynamického odpor závalu zvoleného modelového 
příkladu vycházíme ze ztrát větrů závalem.. Objemový průtok ztrát větrů závalem Qvz činí : 
 
Qvz = 800 . 0,25 / 60 = 3,3333  m3.s-1 , 
 
pak aerodynamický odpor závalu zvoleného modelového příkladu z rovnice (17) : 
 
r = 0,371 . 3,5 . 5 / 3,3333  =  1,94775   N.s.m-4 . 
 
Hodnotu r je nezbytné přepočíst na hodnotu propustnosti podle vztahu (18) : 
 
k =1,72 . 10-5 / 1,94775 = 8,83 . 10-6 m2  
 
     Vypočtená hodnota propustnosti se stala základní hodnotou propustnosti závalového 
prostoru pro modelování v programovém prostředí FLUENT 5.3. Vypočtenou hodnotu 
propustnosti lze srovnat s hodnotami propustností (permeability) hornin uváděných např. 
v literatuře (Jetel, J. 1982). Propustnosti uváděné např. pro nezpevněné horniny - fluviální 
štěrky a písky kvartéru jsou v intervalu hodnot 1.10-8 – 1.10-11 m2 , zatímco např. hodnoty 
propustnosti zpevněných hornin – křemenné pískovce křídy jsou v intervalu 1.10-12  -  1.10-13 
m2.       
    
3. Modelování provětrávaní závalu v programovém prostředí FLUENT 5.3 
 
     FLUENT je obecný program pro modelování proudění tekutin, přenosu tepla 
a chemických reakcí. Popis matematického prostředí programu FLUENT 4.0 byl uveden 
v literatuře (Adamus, A. a kol 1999). V roce 2000 byl vytvořen matematický model 
aerodynamiky závalu ve verzi programu FLUENT 5.3. Verze programu FLUENT 5.3  
poskytuje prostřednictvím propojovacího programu GAMBIT účinnější nástroje geometrie 
modelování. Obrázek č. 2 uvádí demonstrační znázornění vytvořeného modelu závalu porubu. 
Základní parametry modelu odpovídají údajům pro stanovení propustnosti závalu uvedených 
v kapitole 2. Přesto, že program FLUENT 5.3 umožňuje 3D simulaci, byl pro ověření zvolen 
model 2D. Pro vytvoření geometrie modelu byl použit procesor pro CFD analýzu GAMBIT 
(Fluent Inc.USA) pomocí kterého byla vytvořena mřížka buněk. 
   
     Jako základní hodnota propustnosti závalu byla použita hodnota propustnosti  k = 8,83 . 
10-6 m2  stanovená v kapitole 2. Byly zvoleny tři oblasti závalu porubu – oblast přiléhající 
k zálomové hraně o hloubce 48 m, střední oblast o šířce 100 m a oblast v hloubce závalu od 
střední části k výchozí prorážce  o šířce 150 m. Propustnost závalu v dílčích plochách byla 
zvolena tak, aby vážený plošný průměr propustnosti odpovídal výchozí hodnotě. Pro oblast 



závalu přilehlou k zálomové hraně byla propustnost snížena na hodnotu 0.3 k, ve střední 
oblasti byla ponechána původní hodnota propustnosti a pro oblast v hloubce závalu  byla 
propustnost zvýšená na hodnotu 1.23 k . Byla rovněž zvolena snížená hodnota propustnosti 
závalu po okrají závalu na hodnotu 0.1 k v okrajovém pásu o šířce 4 m po celém obvodu 
závalu.  Pro uvedené výchozí podmínky modelu bylo vypočteno provětrávání závalu 
simulovaného porubu, a to bez izopěnových hrázek a po umístění pěti izopěnových hráze. 
uvedených na obr. 3. Hodnota propustnost izopěnových hrázek  byla zvolena k = 8.10-8 m2, 
což se podle (Jetel, J. 1982) přibližuje hodnotě propustnosti nezpevněných sypkých hornin.  
 
     Pro standardní parametry větrání porubu (Qv = 1000 m3min-1, p = 5 Pa) byl pomoci 
uvedeného modelu ověřen vliv izopěnových hrázek na provětrávání závalu. Ztráty větrů 
závalem v modelu bez izopěnových hrázek vykazovaly ve zúženém profilu v porubu 44 % 
(v místě pozice dobývacího kombajnu v porubní frontě). Po zřízení izopěnových hrázek klesly 
ztráta větrů závalem v totožném profilu na 25 %. Rovněž byla modelem prokázána zvýšená 
účinnost inertizace plynným dusíkem. Ve verzi modelování bez izopěnových hrázek bylo 
pomoci inertizace plynným dusíkem o objemovém průtoku 7.5 m3min-1docíleno v hloubce 
130 m modelovaného závalu koncentrace kyslíku 10 %. V totožném modelu klesla 
koncentrace kyslíku v závalu po namodelování izopěnvých hrázek na 4 %. 
 

                          
                     Obr. 2  Ukázka trojrozměrného matematického modelování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

Obr. 3  Vektory rychlosti - detail obtékání izopěnových příček 
 
 
Závěr 
 
     Omezování ztrát větrů závalem účinně napomáhá snížení nebezpečí vzniku samovznícení 
v závalových prostorech porubu. Jednou z možností omezování ztrát větrů závalem je použití  
větrních hrázek plněných izopěnou, pravidelně umístěných na zálomové hraně úvodní 
a výdušné třídě porubu. Dochází tak ke zmenšení provětrávané hloubky závalu a zvýšení 
účinnosti inertizace dusíkem. Tyto skutečnosti potvrzují zkušenosti z praxe a rovněž toto 
potvrzuje matematické modelování aerodynamiky závalu. Pro použití utěsňování závalu se 
dnes doporučuje především močovino-akrylátová dvousložková izopěna „KRYLAMINA 
SUPERLEHKÁ“, kterou pro OKR dodává firma Karbochem, a.s. se sídlem v areálu RBZS 
Ostrava. Více podrobností lze nalézt v literatuře (Huplík, 2000), (Pošta, 1997). 
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