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Wykorzystanie metody CFD do obliczania  
nat enia przep ywu medium w zaworach  

przelewowych sekcji obudowy zmechanizowanej  
 
 

 

W artykule przedstawiono mo liwo ci i sposób obliczania przep ywu medium przez 

zawory przelewowe stosowane w uk adzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechani-

zowanej. Dla przyk adowego zaworu DN10/ 4,5 zosta y wykonane obliczenia nat -

enia przep ywu medium za pomoc  programu AUTODESK SIMULATION CFD 

2013. Wyniki tych oblicze  porównano z rezultatami oblicze  uzyskanych drog  

analityczn . Pozwoli o to na wyci gni cie wniosków dotycz cych dok adno ci obu 

metod obliczania warto ci nat e  przep ywu medium przez zawory przelewowe. 
 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 
 

 

W procesie projektowania i pó niejszej eksploata-

cji ka dego elementu hydraulicznego niezb dne jest 

okre lenie funkcji, który spe nia dany element  

w uk adzie, ale równie  precyzyjne okre lenie jego 

parametrów roboczych, które umo liwi prawid owe 

funkcjonowanie elementu, a tym samym – prawid o-

we dzia anie ca ego uk adu hydraulicznego. 

Do g ównych elementów uk adu hydraulicznego 

sekcji obudowy zmechanizowanej nale  bloki zawo-

rowe. Zaliczane s  one do tzw. hydrauliki podporno-

ciowej, która odpowiada za utrzymanie sta ej warto-

ci podporno ci roboczej sekcji obudowy. 

W swojej istocie konstrukcyjnej bloki zaworowe 

stanowi  zespó  dwóch zaworów: zaworu zwrotne-

go oraz zaworu przelewowego. S  one montowane 

na ka dym stojaku hydraulicznym sekcji obudowy 

(bloki pojedyncze). Zadaniem zaworu przelewo-

wego montowanego w tych blokach jest zabezpie-

czenie stojaków sekcji obudowy przed nadmier-

nym wzrostem ci nienia medium roboczego po-

przez odprowadzenie niezb dnej jego ilo ci do 

otoczenia. Z tego powodu bardzo cz sto (cho  

niezbyt poprawnie) zawory przelewowe montowa-

ne w blokach zaworowych nazywane s  roboczymi 

zaworami bezpiecze stwa. Zawory przelewowe 

montowane s  tak e bardzo cz sto na pozosta ych 

si ownikach sekcji jako zabezpieczenia jedno- lub 

dwustronne. 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA METODY CFD  
WYKORZYSTYWANEJ DO OBLICZANIA 
NAT ENIA PRZEP YWU MEDIUM 

 

 

Programy CFD (ang. Computational Fluid Dyna-

mics) s  numeryczn  metod  symulacji przep ywów 

p ynów przez cia a sta e lub wokó  nich. Zasad  

dzia ania tych programów jest stworzenie siatki, 

czyli rozdzielenie analizowanego obiektu na ma e 

obszary wzajemnie ze sob  powi zane, zwane ko-

mórkami. Elementy te s  wzajemnie ze sob  po -

czone w z ami. Poprzez stworzenie takiej siatki 

oraz okre lenie warunków brzegowych dzia aj cych 

na ka dy z elementów siatki program oblicza nume-

rycznie zadane parametry przep ywu medium. 

U yty do tego celu program Simulation CFD 2013 

stosuje iteracyjn  metod  aproksymacji równa  

Naviera-Stokesa [1], zasady zachowania masy, za-

sady zachowania p du oraz równa  energii. Równa-

nia Naviera-Stokesa opisuj  ruch p ynów poprzez 

wykorzystanie zasady zachowania masy i p du. 

Program iteruje te równania dla ca ego modelu sy-

mulacyjnego a  do uzyskania sta ego (zbie nego) 

rozwi zania.  



MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 
 

50

W publikacjach na temat modelowania zaworów 

hydraulicznych stosowane jest oprogramowanie ta-

kie, jak Fluent, ANSYS CFX, STAR CD czy FIDAP. 

W ród wymienionych programów najpopularniejszy 

wydaje si  by  Fluent, stosowany w wielu o rodkach 

naukowych i wykorzystywany w przemy le [2]. Przy 

poprawnym okre leniu warunków procesu przep ywu 

medium analiza CFD daje bardzo precyzyjne wyniki 

i przydatne informacje charakteryzuj ce proces prze-

p ywu, które by yby niemo liwe do uzyskania na 

drodze oblicze  metod  analityczn . 

  

 

3. PROBLEMATYKA MODELOWANIA  
PRZEP YWU MEDIUM PRZY U YCIU  
METODY CFD 

 

 

Z e ustawienie parametrów wst pnych w analizie 

przep ywów metod  CFD mo e skutkowa  uzyska-

niem pozornie poprawnych wyników, jednak ca ko-

wicie niezgodnych z rzeczywist  charakterystyk  

przep ywu. Dlatego te , aby poprawnie interpretowa  

wyniki, nale y zna  podstawy fizyczne zjawisk za-

chodz cych podczas przep ywu medium. 

Przed przeprowadzeniem analizy uzyskanych wy-

ników nale y sprawdzi , czy przyj te ustawienia 

programu spe niaj  warunki zadane przed modelo-

waniem przep ywu. Nale y równie  uwzgl dni  b d 

oblicze  oraz niedok adno ci wyników. 

Niedok adno  uzyskanych wyników okre la si  jako 

ró nice mi dzy wynikami spowodowane „czu o ci ” 

modelu, np. porównanie wyników oblicze  dla tego 

samego modelu z ró nymi przybli eniami siatki. B d 

oblicze  mo e by  spowodowany zarówno przez u yt-

kownika oprogramowania, jak i zastosowany program. 

B dy ludzkie eliminuje si  najcz ciej przez przyj cie 

odpowiednich za o e  i wykorzystanie do wiadczenia 

u ytkownika programu. B dy programowe niwelowa-

ne s  przez prawid owe przyj cie parametrów oblicze-

niowych, zgodnie z limitacjami programu. 

B dy oblicze  mo na podzieli  na: b dy fizycz-

nego przybli enia modelu (zwi zane z rozbie no-

ciami rzeczywistego obiektu a modelu komputero-

wego), przybli e  oblicze  komputera (w zale no ci 

od architektury procesora), b dy iteracji (okre lenia 

poprawnego punktu zbie no ci) oraz b dy dyskrety-

zacji (zwi zane z obliczeniami siatki).  

W zwi zku z b dami i niedok adno ciami wyni-

ków symulacji wa ne jest przyj cie poprawnych 

warunków brzegowych – przybli enia (g sto ci) 

siatki oraz okre lenia ilo ci iteracji dla danej symula-

cji. Program ma mo liwo  wy czania symulacji po 

okre leniu za o onej tolerancji zbie no ci wyników. 

Wa nym elementem jest równie  czas, w którym 

dana analiza przep ywu zostanie wykonana. Obecnie 

technologia pozwala na wykonywanie oblicze   

w „chmurze”, czyli na serwerach obliczeniowych 

firmy produkuj cej oprogramowanie, o mocy obli-

czeniowej znacznie wi kszej ni  stacje robocze.  

Modelowanie zjawisk przep ywowych jest zagad-

nieniem z o onym [6]. Pomimo tego, e uzyskiwane 

wyniki dotycz ce symulacji przep ywu s  bardzo 

dok adne, cz sto nale y je jeszcze potwierdzi  bada-

niami laboratoryjnymi. 

 

 

4. KONSTRUKCJA ZAWORU PRZELEWO-
WEGO DN10/ 4,5 ZAPROJEKTOWANEGO 
PRZEZ GRUP  FAMUR 

 
 
Przedstawiony na rys. 1. zawór przelewowy jest 

now  konstrukcj  zaworu typu t okowo-suwakowego 

i zosta  zaprojektowany zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 1804-3 [4]. 

Zawór sk ada si  z cznika (1) o zako czeniu typu 

Stecko o odpowiedniej rednicy (DN10 lub DN12), 

za pomoc  którego jest on montowany do bloku za-

worowego. W górnej cz ci gniazdo zaworowe jest 

wytoczone i nagwintowane. W to miejsce wkr cana 

jest tuleja ustalaj ca (2) z gniazdem uszczelniaj cym 

(3). Tuleja na powierzchni czo owej ma otwory mon-

ta owe, umo liwiaj ce jej wkr cenie i wykr cenie  

z gniazda cznika (1). Gniazdo (3) wykonane jest  

z tworzywa sztucznego o odpowiednich parametrach 

fizyczno-mechanicznych, przez co wyeliminowano 

uszczelnienie typu „metal-metal”, dotychczas stoso-

wane w zaworach przelewowych. Przez zastosowanie 

odpowiednich pier cieni uszczelniaj cych (10) i (11) 

zapewniono uszczelnienie powierzchni bocznych 

pomi dzy cz ciami (1), (2) i (3).  

W gnie dzie uszczelniaj cym (3) osadzono suwli-

wie t oczek przelewu (4). T oczek posiada promie-

niowo wywiercone otwory, których zadaniem jest 

odprowadzenie medium roboczego poza zarys gniaz-

da. Jego górna cz  ma kszta t sto ka (A), który  

w pozycji zamkni tej zaworu osiada na sto ku gniaz-

da uszczelniaj cego (3), na powierzchni (B). T oczek 

(4) zako czony jest kulist  powierzchni  osadzon  

osiowo w gnie dzie talerzyka (7), którego zadaniem 

jest prowadzenie spr yny zaworu (8) w tulei (6). 

ci ni cie spr yny regulowane jest za pomoc  

wkr tu regulacyjnego (9), który wkr cany jest do 

tulei (6). Tuleja (6) na obu ko cach jest wewn trznie 

nagwintowana. Nad dolnym gwintem znajduj  si  

wywiercone promieniowo otwory (5), przez które 

medium robocze przedostaje si  do otoczenia.  
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Rys. 1. Konstrukcja zaworu przelewowego DN10/ 4,5 zaprojektowanego w Grupie FAMUR [5] 

 

 

5. SYMULACJA PRZEP YWU MEDIUM  
W ZAWORZE DN10/ 4,5 ZA POMOC  
PROGRAMU SIMULATION CFD 2013 

 
 
Analiza przep ywu medium w zaworze metod  CFD 

wymaga a wykonania nast puj cych etapów [1, 2]: 

 sformu owanie problemu przep ywu, 

 wykonanie modelu zaworu za pomoc  programu 

CAD, 

 przypisanie materia ów, 

 przypisanie warunków brzegowych, 

 wygenerowanie siatki, 

 rozwi zanie i analiza zbie no ci, 

 interpretacja wyników. 

Celem analizy przep ywu medium w prezentowa-

nym zaworze by o okre lenie warto ci przep ywu 

cieczy przez zawór w zale no ci od po o enia ele-

mentu otwieraj cego (trzpienia). Model analizowa-

nego zaworu przelewowego wykonany zosta  w pro-

gramie Autodesk Inventor 2013. Program ten w atwy 

sposób umo liwia eksportowanie modelu zaworu do 

programu CFD w celu dokonania analizy.  

W modelu symulacyjnym zaworu pomini to ele-

menty niewp ywaj ce na nat enie przep ywu przy 

ustalonym wysuni ciu trzpienia, czyli spr yn , 

uszczelnienia oraz talerzyk spr yny. Dzi ki usuni -

ciu tych elementów, analiza przep ywu medium po-

ch on a znacznie mniej czasu. Model zaworu u yty 

w symulacji nie móg  by  bowiem zbyt szczegó owy. 

Zastosowany w analizie model zaworu przedstawio-

no na rys. 2. W zwi zku z tym, e pomini ta zosta a 

wymiana ciep a, materia y z którego wykonano ele-

menty zaworu nie wp yn y na symulacj  przep ywu. 

Dlatego te  w programie elementy zaworu okre lono 

jako materia  sta y. Warunki brzegowe to zmienne, 

które prawid owo zdefiniowane, okre laj  odwzoro-

wanie modelu symulacyjnego w stosunku do modelu 

rzeczywistego. Warunki brzegowe s  kluczowe dla 

analizy warto ci i s  one zadawane przez u ytkowni-

ka programu.  
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Rys. 2. Trójwymiarowy uproszczony model zaworu 

przelewowego DN10/ 4,5 wraz z widoczn  strug  

cieczy [6] 
 

W analizie zadano je przy miejscu wp ywu cieczy do 

zaworu oraz wyp ywu na pobocznicy walca – kszta tu, 

jaki tworzy ciecz pod talerzykiem. Warunkiem brzego-

wym jest tak e warto  ci nienia medium – jedyna 

zmienna znana przed analiz . Dla obszaru wlotu war-

to  tego parametru okre lana jest w zale no ci od wer-

sji oblicze  w zakresie od 20 do 54 MPa. Ci nienie 

wylotowe medium wyp ywaj cego z zaworu jest równe 

ci nieniu atmosferycznemu. Warunki brzegowe nie 

zmieniaj  si  w czasie. Przyj to, e na ciecz nie dzia aj  

adne inne warunki brzegowe.  

Rozmiar oraz przybli enie siatki program ustawia 

automatycznie, co oznacza, e sam dobiera odpo-

wiednie parametry siatki. Jak podano wy ej, siatka 

wp ywa na warto ci wyników – przyj to jednak na 

podstawie do wiadcze  [6], e parametry zapropo-

nowane przez program s  wystarczaj ce do przepro-

wadzanej analizy przep ywu.  

Dla wykonywanej analizy przep ywu przyj to po-

nadto nast puj ce za o enia: 

 ciecz robocza jest ciecz  nie ci liw , 

 w a ciwo ci fizyczne cieczy s  sta e, 

 nie jest uwzgl dniania wymiana ciep a, 

 przep yw cieczy jest przep ywem turbulentnym, 

 pomini to chropowato  elementów zaworu, 

 ciecz  robocz  jest medium o g sto ci  = 1000 

kg/m
3
. 

 

 

6. WARTO CI UZYSKANYCH WYNIKÓW 
PRZEP YWÓW MEDIUM W ZAWORZE 
DN10/ 4,5 I ICH INTERPRETACJA  

 

 

Symulacje przep ywu medium przeprowadzono dla 

zaworu przelewowego przedstawionego na rys. 1. 

Otwarcia zaworu okre lono na wysoko : 0,73 mm; 

1,1 mm; 1,47 mm oraz 2,2 mm. Stanowi to odpo-

wiednio 1/3, 1/2, 2/3 oraz ca kowit  wysoko  otwar-

cia zaworu. Program Autodesk Simulation CFD daje 

bardzo du o mo liwo ci analizy wyników przep y-

wów. Jedn  z nich jest mo liwo  przedstawienia 

parametrów charakteryzuj cych przep yw dla p asz-

czyzny przecinaj cej o  zaworu, np. pr dko ci prze-

p ywu cieczy (rys. 3). 

 
 

Rys. 3. Przyk adowy rozk ad pr dko ci dla przep ywu medium przez zawór przy jego otwarciu na 2,2 mm  

i ci nieniu 25 MPa [7] 



Nr 5(519) WRZESIE -PA DZIERNIK 2014 53

Na podstawie analizy rozk adu pr dko ci na p asz-

czy nie mo na okre li  region, w którym wyst puj  

najwi ksze pr dko ci przep ywu. Istnieje równie  np. 

mo liwo  zaprezentowania w widoku izometrycz-

nym regionów, w których dana warto  jest jedna-

kowa. Na rys. 4. przedstawiono obraz rozk adu pr d-

ko ci medium w zaworze. W tych obszarach pr d-

ko  przep ywu wynosi 250 m/s. 

 

 
 

Rys. 4. Rzut izometryczny rozk adu pr dko ci cieczy przep ywaj cej przez zawór przy jego otwarciu 2,2 mm  

oraz ci nieniu 54 MPa [7] 

 

 

W przypadku analizowanego zaworu wykonano sy-

mulacj  przep ywów medium dla nastaw ci nie  od  

20 do 45 MPa z krokiem co 5 MPa oraz nastawy  

54 MPa, która stanowi 20% przekroczenia nastawy 

ci nienia 45 MPa. Uzyskane wyniki symulacji przed-

stawiono w postaci charakterystyki roboczej na rys. 5. 

 

 

 

 
 

 

Rys. 5. Charakterystyka robocza zaworu przelewowego DN10 uzyskana drog  symulacji przep ywów  

metod  CFD [7] 
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7. PRZYK ADOWE OBLICZENIA NAT ENIA 
PRZEP YWU MEDIUM W ZAWORZE 
DN10/ 4,5 METOD  ANALITYCZN  

 
 
Dla konstruktora zaworu przelewowego przy usta-

laniu wst pnych wymiarów zaworu istotne jest 

stwierdzenie, czy odpowiadaj  one wymaganiom 

normy PN-EN 1804-3 pod wzgl dem wielko ci uzy-

skiwanych przez zawór obj to ciowych nat e  

przep ywu medium (tzw. wydajno ci zaworu). Mimo 

stosunkowo prostej konstrukcji charakter pracy za-

woru przelewowego stosowanego w uk adach hy-

draulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej ce-

chuje du a zmienno  nat enia przep ywu medium 

w czasie, a co za tym idzie – wyst puj  trudno ci  

z ustaleniem jego wielko ci. 

Przed wprowadzeniem oprogramowania obliczaj -

cego nat enia przep ywu metod  CFD jedynymi 

metodami oblicze  nat enia przep ywu medium dla 

przyj tych parametrów konstrukcyjnych by y metody 

analityczne. Sprowadza y si  one do korzystania  

z uproszczonych zale no ci, okre laj cych nat enie 

przep ywu medium w zaworze w oparciu o ci nienie 

zasilania i wymiary w z a sto ka zaworu.  

Jedn  z najcz ciej stosowanych zale no ci pozwa-

laj c  obliczy  obj to ciowe nat enie przep ywu 

medium w zaworze przelewowym by a zale no  

zaproponowana przez Z. Koreckiego [3], maj ca 

nast puj c  posta : 

    (1) 

 

gdzie: 

Q – obj to ciowe nat enie przep ywu [m
3
/s], 

q – wspó czynnik przep ywu, którego warto  dla 

zaworów kulkowych i sto kowych przyjmuje 

si  od 0,6 do 0,65, 

Fsz – powierzchnia przekroju szczeliny przy otwar-

tym zaworze [m
2
], 

p – spadek ci nienia [Pa], 

 – g sto  cieczy [kg/m
3
]. 

 

W przypadku oblicze  nat enia przep ywu me-

dium dla zaworu przelewowego DN10 (rys. 1) wy-

st pi a konieczno  zmodyfikowania postaci zale no-

ci (1). 

W tej wersji zaworu medium przep ywa przez  

5 otworów rozmieszczonych promieniowo w t oczku. 

Sumaryczne pole tych otworów stanowi warto  Fsz 

uwzgl dnionej zale no ci (1). Na rys. 6. przedsta-

wiono schemat w z a sto ka z zaznaczeniem wymia-

rów uwzgl dnionych w obliczeniach analitycznych 

nat enia przep ywu. 

Pole otworów, przez które przep ywa medium, obli-

czono osobno dla poszczególnych warto ci otwarcia h.  

Na rys. 7. przedstawiono przyk adowe porównanie 

warto ci nat enia przep ywu medium w zaworze 

DN10 uzyskanych na drodze oblicze  analitycznych  

i w wyniku symulacji komputerowych metod  CFD 

dla otwarcia zaworu h = 2,2 mm. 

 

 

 
 

Rys. 6. Parametry zaworu DN10/ 4,5 uwzgl dnione w analitycznych obliczeniach  

nat enia przep ywu medium [7] 
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Rys. 7. Porównanie warto ci nat e  przep ywu medium w zaworze DN10 pochodz cych z oblicze  analitycznych 

i uzyskanych na drodze symulacji metod  CFD dla h = 2,2 mm [7] 

 

8. PODSUMOWANIE 
 
 
Wykorzystanie oprogramowania bazuj cego na me-

todzie CFD pozwala na uzyskanie wiarygodnych warto-

ci charakteryzuj cych przep yw medium w danym 

elemencie hydrauliki bez konieczno ci przeprowadzenia 

bada  i pomiarów na rzeczywistym obiekcie. Jest to 

g ówn  zalet  stosowania analizy CFD. Daje ona mo -

liwo  przeanalizowania danych dotycz cych obiektu 

bez tworzenia drogich, rzeczywistych modeli oraz po-

zwala na dokonanie zmian poprawiaj cych konstrukcj  

i parametry obiektu jeszcze na etapie prac projektowo-

konstrukcyjnych. 

W zwi zku ze znacz cymi ró nicami pomi dzy wy-

nikami nat enia przep ywu uzyskanymi metod  anali-

tyczn  i w drodze symulacji komputerowej CFD, si ga-

j cymi 30-40%, obliczenia analityczne z wykorzysta-

niem m.in. zmodyfikowanego wzoru (1) ze wzgl du na 

swoj  niedok adno  nie maj  uzasadnienia do stoso-

wania nawet we wst pnych fazach projektowych. 

Autorzy pragn  jednak podkre li , e korzystanie  

z oprogramowania wykorzystuj cego metod  CFD 

wymaga du ego do wiadczenia i intuicji in ynier-

skiej. Pocz tkowo przy konstruowaniu elementów 

hydrauliki górniczej równie  oni korzystali z metod 

analitycznych okre lania warto ci nat e  przep ywu. 

Jednak znaczne rozbie no ci pomi dzy wynikami 

pomiarów nat e  przep ywu uzyskiwanych w proto-

typowych elementach a wynikami oblicze  anali-

tycznych sk oni y ich do zastosowania oprogramo-

wania wykorzystuj cego metod  CFD. By o to o tyle 

prostsze, e dysponowali oni zarówno pe n  doku-

mentacj  techniczn  bloków zaworowych, jak i wy-

nikami bada  np. [7]. Pozwoli o to na porównywanie 

uzyskanych wyników oblicze  numerycznych z war-

to ciami nat e  przep ywu dla danego elementu 

uzyskanymi na drodze pomiarów stanowiskowych. 

Dzi ki temu mo na by o oszacowa  ró nic  wyni-

ków oblicze  analitycznych i numerycznych. Dla 

wi kszo ci rodzajów elementów hydraulicznych 

ró nice wyników uzyskanych za pomoc  obydwu 

metod waha y si  w granicach 35-45%. Trzeba w tym 

miejscu doda , e wyniki oblicze  uzyskanych na 

drodze numerycznej (z wykorzystaniem metody 

CFD) odbiega y od warto ci nat e  przep ywu me-

dium uzyskanych w wyniku pomiarów o 3-5%. 
 

Literatura 
 

1. Computational Fluid Dynamics [online], dost pny w Internecie: 

http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/products/computational-

fluid-dynamics. 

2. Domaga a M.: Metodyka modelowania zaworów maksymalnych bez-

po redniego dzia ania, praca doktorska, Politechnika Krakowska im. 

Tadeusza Ko ciuszki, Kraków 2007. 

3. Korecki Z.: Nap dy i sterowanie hydrauliczne maszyn górniczych, 

l skie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993. 

4. W adzielczyk K., Cymerys A.: Nowe konstrukcje zaworów przele-

wowych stosowanych w hydraulice górniczej. „Hydraulika i Pneuma-

tyka”, 2008 (28), nr 6, s. 9-12. 

5. W adzielczyk K., St pie  P.: Wykorzystanie pakietu CFD FLUENT 

do analizy przep ywu medium w elementach hydrauliki górniczej. 

„Pneumatyka” (Wroc aw), 2007, nr 1, s. 41-43.  

6. W adzielczyk K., Cymerys A.: Analiza pracy roboczego zaworu 

przelewowego metod  CFD w uk adzie hydraulicznym sekcji zme-

chanizowanej obudowy cianowej. „Przegl d Górniczy”, 2011, t. 67, 

nr 11, s. 98-105. 

7. Badania zmodernizowanego bloku zaworowego wed ug wymaga  

hiszpa skich, Zak ad Bada  Atestacyjnych Centrum Mechanizacji 

Górnictwa KOMAG, Gliwice, wrzesie  1990, niepublikowane. 

Artyku  zosta  zrecenzowany przez dwóch niezale nych recenzentów. 


