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Abstract 

Dalam tulisan ini, kami menyajikan 
bagaimana strategi-strategi yang sangat cocok 
digunakan pada permodelan aliran udara 
untuk sebuah sumur tegak sehingga 
pengawasannya dapat dilakukan setiap saat 
terutama dalam suatu sistem berskala besar. 
Oleh karena itu, kami mempertimbangkan 
untuk menggunakan aplikasi pengendalian 
ventilasi pertambangan, dimana dirancang 
khusus sebuah model, dimana model ini dapat 
membuat sebuah strategi baru berdasarkan 
sistem pengendalian global dan konsumsi 
energi secara otomatis pada saat-saat 
kritis/krusial. Ada dua tingkatan 
permasalahan yang berbeda dalam pengajuan 
ini. Berawal dari permodelan umum 
berdasarkan persamaan Navier-Stokes, kami 
menemukan gambar 0-D, model grafik Bond. 
Model ini kemudian digunakan untuk 
mengatur sebuah simulator yang bekerja 
setiap saat untuk mendeteksi masalah yang 
berkaitan dengan udara tambang. 

 
1. Pendahuluan 

 
Awalnya, pengawasan/kontrol pada 

sebuah sistem berskala besar seperti ventilasi 
pertambangan, hanya dilakukan di tempat itu 
saja (lokal) dengan pengawasan yang 
terpusat. Istilah kontrol dan optimisasi inilah 
yang mengakibatkan rujukan awal dari desain 
sistem luasan/global dan perangkat otomatis. 
Ventilasi tambang disediakan sebagai sebuah 
contoh menarik dari evolusi secara otomatis 
pada sebuah sistem berskala besar.  Setelah 
dilakukan penyelidikan singkat, tanpa 
pemikiran menuju kesempurnaan, kami 
kembali menggunakan sebuah permodelan 
matematika tahun 1968, dimana kami tetap 

dengan model compartmental yang diajukan 
untuk jaringan udara dengan topologi 
kompleks [1]. Di tahun 1973, dari hasil 
percobaan baru dilakukan penentuan  
koefisien difusi turbulen [2], indikasi ini, 
memotivasi  untuk sebuah model yang lebih 
maju. Kami harus menunggu sampai tahun 
90-an untuk menggunakan persamaan Navier-
Stokes untuk pertama kalinya, dengan model 
menyerupai sebuah ruangan [3] dan model 
ventilasi udara tambang. Masalah ini 
berkaitan dengan perilaku nonlinear dan 
nonstasioner, berdimensi tinggi dan 
permasalahan numerik [5]. Ini merupakan 
gambaran singkat dari evolusi model ventilasi 
magnetik dan perhitungan komputasi. 

 
Seorang insinyur pertambangan harus 

paham dengan desain terowongan, kipas dan 
turbin, lebih umumnya jangka pendek dan 
jangka panjang perencanaan kebutuhan 
ventilasi [6]. Perkembangan teknologi terbaru 
muncul dengan perangkat pengindraan 
nirkabel,  memotivasi beberapa penelitian 
baru yang memungkinkan pengawasan dapat 
dilakukan setiap saat pada sistem ventilasi 
secara meluas berbasiskan pengawasan 
algoritma.  

 
Dalam tulisan ini, kami mengatasi 

masalah dengan  mendefinisikan secara tepat 
bagaimana permodelan aliran udara dalam 
sebuah sumur melalui titik pembuangannya 
sehingga dapat dilakukan pengawasan setiap 
saat. Kami mendefinisikan sebuah model baru 
berupa shaft ventilasi utama, ruang ekstraksi 
dan pembuangan, dimana kondisi 
aerodinamik udara bergantung pada kondisi 
atsmosfer, permukaan pemanas dan turbin, 
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operasi kipas angin bawah tanah dan ruang 
ekstraksi aliran. Dimulai dengan persamaan 
permodelan 0-D Navier-Stokes (massa, 
momentum, dan energi), berdasarkan 
pendekatan grafik Bond, sehingga diperoleh 
model aliran udara tambang. Model meliputi 
pergerakan udara dan memiliki model kontrol 
berbasis strategi, yang digambarkan dengan 
simulasi.  

 
Jurnal ini diorganisasikan sebagai 

berikut. Pertama, mendeskripsikan masalah 
ventilasi tambang. Membuat model 2-D 
berdasarkan persamaan Navier-Stokes yang 
ada di bagian 3. Membuat Grafik Bond yang 
ada di bagian 4 dan diikuti dengan simulasi 
yang menunjukan dinamika aliran udara 
secara spesifik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Gambar 1. Aliran udara dalam tambang bawah tanah 

 
2. Deskripsi ventilasi tambang 

 
Keadaan topologi ventilasi tambang 

ditunjukan pada Gambar 1, dimana udara 
segar dari permukaan masuk kedalam menuju 
ruang ekstraksi melalui vertikal inflow shaft 
dan dialirkan terus hingga keluar melalui 
vertikal exhaust shaft. Dari perspektif control, 
sistem ventilasi ini kemudian dibagi kedalam 
dua subsistem ventilasi: 

 
 Sistem primer, yang cocok melalui 

inflow shaft dan perangkat otomatis. 

Dinamika aliran udara diatur oleh 
persamaan Navier-Stokes (termasuk 
tekanan, kerugian kekentalan, dan efek 
termodinamika), karena massa udara 
yang besar maka laju aliran dan panjang 
shaft dipertimbangkan. Udara yang 
masuk diatur oleh heater/pemanas 
(digunakan di negara-negara yang 
mengalami musim dingin untuk 
mencegah udara dingin ikut masuk) dan 
turbin power. Kipas sendiri berfungsi 
sama seperti halnya pada kondisi di 
atsmosfer. Sistem primer menyediakan 
kipas dengan sistem aliran tekan, yang 
alirannya dapat diatur. 
 

 Sistem sekunder, yang meliputi aliran 
diantara kipas dan ruang ekstraksi 
buang. Perhatikan bahwa setiap satu 
sistem sekunder bekerja untuk tiap satu 
tingkatan ekstraksi. Untuk sistem ini, 
aliran aerodinamis udara sangat terlihat 
dibandingkan dengan proses 
kompleksibilitas kimia. Kami kemudian 
memikirkan bahwa aliran udara ini 
dimasukan kedalam pipa tarpaulin 
sebagai zat yang encer, mampat dan 
adiabatik, dan kami menggunakan 
model semi-empirical yang sangat 
bergantung pada penggunaan sensor 
dari jaringan nirkabel di ruang 
ekstraksi. Sistem sekunder ini 
deigerakkan oleh kipas, udara yang 
dibuang merupakan konsentrasi gas 
yang ada dalam ruangan dan gas dari 
kendaraan/truk yang dibuang melalui 
vertikal exhaust shaft. 

 
Interkoneksi yang terjadi diantara kedua 

subsistem merupakan tekanan yang berasal 
dari kipas, dimana yang menjadi parameter 
kunci yaitu efisiensi relatif dari  turbin 
sehubungan dengan ekspektasi dari kipas 
yang memastikan bahwa konsentrasi gas 
dalam ruangan berada pada batas-batas 
keselamatan.  

 



 

Fakultas Teknik Pertambangan – UNC 2012 

2 

Masalah permodelan dan pengawasan 
masalah ini dibagi kedalam dua sub 
permasalahan: 

 
 Salah satunya didorong oleh dinamika 

yang berkesinambungan dan kita dapat 
memperoleh permodelan secara tepat 
yang berasal dari hukum fisika (inflow 
shaft); 

 
  Satunya dengan dinamika hybrid 

(bagian distrik yang terdiri dari ruangan 
berisi truk) dan sangat sulit 
mendapatkan permodelan, sehingga 
sangat bergantung pada hasil 
pengukuran (sistem sekunder) 

 
Permodelan detail dan pengawasan 

sistem sekunder dibahas dalam jurnal lain 
[7,8]. Jurnal ini difokuskan pada permodelan 
aerodinamis dalam lubang ventilasi, 
menyoroti perilaku aliran udara dalam sumur, 
dan sistem sekunder yang dianggap sebagai 
sebuah pipa kecil dengan perluasan pada 
lokasi ruang ekstraksi. 

 
3. Deskripsi ventilasi tambang 

 
Kami membandingkan bahwa tekanan 

dan aliran laminar viskos pada shaft ventilasi 
vertikal ditunjukan pada Gambar 2a, dimana 
x adalah arah vertikal (dengan x = 0 pada 
tingkat dasar/bawah dan x = L pada bagian 
bawah shaft) dan y menunjukan diameter. 
Aliran ini ditandai dengan densitas ρ(x,y,t), 
kecepatan V(x,y,t), = u(x,y,t)i + v(x,y,t)j 
(dimana i dan j merupakan vektor unit dari 
arah x dan y), tekanan p(x,y, t) dan suhu T(x,y, 
t). 

Dinamika aliran diperoleh dari 
perhitungan massa, momentum dan energi, 
dengan menggunakan persamaan gas ideal 
yaitu p = ρRT, dimana R merupakan konstanta 
spesifik gas, dan hipotesis bahwa gas 
merupakan penghantar panas ideal e = cvT, 
dimana cv = R / (γ – 1), (γ = 1.4) merupakan 
angka sfesifik panas pada saat volume 
konstan. Jika dihubungkan dengan persamaan 

Navier-Stokes, maka kita akan mendapatkan 
persamaan [9]: 
 

 
              (1) 
dimana  merupakan produk tensor dari dua 
vektor, k(x,y,t) merupakan konduktivitas 
termal,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (a) 2D model            (b) Average model 
 

Gambar 2. Aerodinamika shaft vertikal 

 
H = E + p / ρ merupakan entalpi total, E 
merupakan energi total per unit massa dan 
q˙(x,y,t) merupakan kecepatan penambahan 
(lihat [10] untuk penjelasan tepat). 
Menggunakan subskrip untuk mengindikasi 
penurunan ketergantungan, sehingga τ 
didapat dari  
 

 
                                        (2) 
dimana μ(x,y,t) dan λ(x,y,t) merupakan 
koefisien kekentalan bulk. Keduanya dapat 
dihitung menggunakan persamaan Stokes and 
Sutherland sebagai 
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dimana sl menunjukan kondisi permukaan air 
laut (sea level). Konduktivitas termal 
diperoleh dari k = 1.45 μcp, dimana               
cp = γR / (γ – 1) adalah angka spesifik panas 
pada kondisi tekanan konstan. 

Kemungkinan lain adalah dengan 
menggunakan hasil percobaan [11], dimana 
difusi turbulen dan koefisien konduksi panas 
dalam terowongan tambang bawah tanah 
telah tersedia. Permodelan terseebut dapat 
disesuaikan dengan persamaan (1) hasil dari 
definisi tegangan geser vektor τ. 

Berdasarkan pertimbangan kekentalan 
aliran, diperlukan perawatan agar kondisi BC 
(boundary conditions) lebih baik. Aliran BC 
masuk kedalam namun tidak melekat di 
dinding (tidak ada slip BC pada kecepatan 
dan yang telah diatur oleh efek geothermal). 
Aliran BC yang keluar mengalami kondisi 
kritis, sama halnya dengan kipas yang dapat 
beroperasi dengan skema numerik. Adanya 
lapisan pembatas membuat aliran udara lebih 
sempurna apabila bersentuhan dengan 
dinding. 

Kondisi awal dan skema diskritisasi 
klasik, seperti metode MacCormac’s 
predictor - corrector dapat digunakan untuk 
simulasi tujuan. 
 
4. Model grafik Bond 0-D 
 

Sebuah model yang non-dimensional 
memiliki kegunaan dalam peningkatan suatu 
desain, validasi, dan penyetelan hukum 
permodelan. Ada dua keuntungan utama 
dengan model ini yaitu integrasi data fisik 
sebanyak mungkin (hindari data pemetaan) 
dan mengurangi waktu perhitungan 
komputasi (waktu pengawasan setiap saat). 
Hal ini memungkinkan untuk memprediksi 
model yang tidak terindikasi dengan 
perhitungan komputasi  yang hasilnya lebih 
memuaskan. Komponen permodelan ada di 
bagian lain [12, 13] dan berdasarkan 
persamaan ID Euler (hipotesa aliran encer). 

Pada jurnal ini difokuskan pada dinamika 
permodelan dan kegunaannya di tambang 
saja, mengacu pada grafik Bond.  

Model ini didasarkan pada persamaan 
Euler, sehingga dengan persamaan 
differensial menjadi  

 

  

 
Persamaan ini disederhanakan dengan metode 
volume terbatas. Dalam dinamika aliran 
diberikan volume  control dengan 
perbandingan penurunan persamaan 
diferensial  sebagai sumber dari dinamika 
aliran udara dan gradien operasi  yang 
membedakan antara kondisi aliran udara 
masuk dan keluar (lebih jelas lihat bagian 
[12] ). Hasil dari dinamika aliran ini, dapat 
diambil hipotesa bahwa: 
 
H1). Dianggap hanya ada tekanan statis, 

disiratkan bahwa hanya energi kinetik 
dihilangkan (E = U, energi internal);  
 

H2). Impuls juga diabaikan dengan 
membandingkan tekanan: ρv2 << p 
dalam persamaan konservatif 
momentum. 

 
Persamaan konservatif tersebut kemudian 
ditulis menjadi : 
 

                (3) 

dimana m merupakan massa,  
 

merupakan aliran massa, h = cpT massa 
entalpi, S aliran memotong dan L panjang 
volume kontrol. Subskrip  menunjukan 
komponen aliran masuk dan keluar,  
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Gambar 3. Permodelan grafik Bond dari kontrol 

volume 
Yang perlu diperhatikan bahwa aliran 

entalpi diperoleh dari . Tekanan 
dan suhu diperoleh dari variable tetap dengan 
menggunakan Hukum Joule 1 (U = mcvT) dan 
dihubungkan dengan persamaan gas ideal 
sebagai 

 
               (4) 

 
Kerugian tekanan biasanya akibat tipe linear 
atau singular, dapat dimasukan dalam 
persamaan Bernoulli sebagai 

 dimana  merupakan 
koefisien gesek.   

Deskripsi grafik Bond (Gambar 3) dapat 
di hubungkan dengan kapasitas C (massa dan 
energi konservatif), Induksi I (persamaan 
momentum), elemen hambatan R. Upaya 
yang diberikan yaitu adanya tekanan dan 
suhu, serta aliran yang berasal dari massa dan 
entalpi. Elemen hambatan dijumpai pada 
hubungan persamaan momentum dengan 
aljabar Saint Venant 

   

                  (5) 

 
dimana Cd merupakan faktor koreksi. 
perhitungan ini mengurangi kestabilan 
induksi   numerik dan memungkinkan untuk 
melakukan perhitungan komputasi lanjutan.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Grafik spesifikasi kipas ( titik biru : nilai 

eksperimental) 
 

Turbin dan kipas  merupakan kompresor 
yang aliran udaranya bergantung pada 
gradien tekanan dan kecepatan perputaran 
(rotasi). Karakteristik tersebut dapat dilihat 
pada gambar 4. Aliran entalpi kipas ditulis 
sebagai Qh = QmcpT. berdasarkan kompresi 
adiabatik dan isentropik, suhu output yang 
diperoleh yaitu 

 

 

 
dimana  merupakan faktor konversi 
efisiensi. Akhirnya, model grafik Bond dibuat 
dari persamaan terowongan dan aliran udara 
sebelumnya menggunakan persamaan (4) dan 
(5) yaitu kapasitif dan elemen hambatan. 
 
5. Hasil simulasi 
 

Shaft ventilasi inflow dan outflow, 
keduanya berkaitan dengan 28 volume 
kontrol yang ada di dalam sistem. Pada level 
ekstraksi (ada 3 dalam simulasi ini) di 
modelkan dengan sebuah ruangan dan  2 
ruangan lain sebagai ruangan volume kontrol 
yang berdampingan, seperti ditunjukan pada 
gambar 5. Disini mulai adanya pertukaran 
panas, yang masuk kedalam akibat egek 
geothermal. Model dengan Qp = HcSΔT,  
dimana Hc bergantung pada suhu dan aliran 
udara. Hasil simulator, dibuat dalam 
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Simulink®, yang memungkinkan untuk 
pengaturan turbin dan kipas. Aliran udara, 
suhu dan tekanan pada setiap volume kontrol 
dapat diukur. Studi kasus yang diharapkan 
disini berupa:  peningkatan kecepatan putar 
turbin dari 260 – 280 rpm pada t = 1000 s, 
dimana kipas pada level pertama tidak 
beroperasi, kipas pada level kedua mulai dari 
0 – 150 rpm pada t = 2000 s  dan kipas pada 
level ketiga fan beroperasi dengan 200 rpm 
sampai pada keseluruhan simulasi.  Polusi 
CO disuntik keluar pada t = 500 s sampai 80 s 
di dalam ruangan level ketiga.  

 

 
Gambar 5. Model ventilasi tambang HynX 0-D 

 
 

 Evolusi waktu dari aliran, tekanan, dan 
polusi diukur di permukaan dan level 
ekstraksi. 

Hasil simulasi yang ditunjukan si gambar 
6, menggambarkan evolusi waktu dari sifat 
fisik dan kimia aliran udara yang dijelaskan 
di awal tadi. Kerugian tekanan pada inflow 
shaft (gambar 6(a)) menunjukan hilangnya 
energi yang berkaitan dengan transportasi 
aliran dalam sumur dalam, peningkatan 
terjadi dengan ekstra turbine-actuation dan 
tekanan hilang dengan drastis ketika kedua 
kipas diaktifkan/dihidupkan. Nilai ventilasi 
ruangan (gambar 6(b)) menunjukan 
interkoneksi antara ruangan dengan strategi 
pengawasan keseluruhan (global) pada sistem 
primer.  

Evolusi suhu (gambar 6(c), dimana 
kondisi awal sangat dingin) ini dipengaruhi 
oleh efek geothermal dan efek yang kuat dari 
tekanan kipas. Disini juga dihitung NOx 
dan/atau polutan CO dan jalur konsentrasi 
udara yang mengalir menuju exhaust shaft 
(gambar 6(d)): efek waktu tunda tersebut 
berkaitan dengan highlights fenomena aliran. 
Waktu perhitungan komputasi sangat 
memuaskan dimana lebih cepat 34 kali 
dibandingkan pengawasan setiap saat 
terutama dalam Komputer  Intel Centrino® 
1.83 GHz. 

Model 0-D yang dihasilkan ini lebih 
efisien, lebih cepat dan model yang disajikan 
bersifat representative terutama bila 
digunakan pada masalah ventilasi tambang. 
Memang, sebuah estimasi kualitatif didapat 
dari dinamika utama aliran. Presisi dapat 
meningkat apabila angka volume pengawasan 
ditingkatkan dan variable yang digunakan 
tetap sama, tetapi memiliki konsekuensi 
terhadap simulasi waktu sendiri. Simulasi ini 
didasarkan pada 142 variabel tetap (28 sel per 
shaft, 5 sel per level ekstraksi, dan 2 sell per 
ruangan) dan 34 kali lebih cepat dari waktu 
pengawasan setiap saat, sangat cocok untuk 
melakukan desain model pengawasan/kontrol.  

 
 
 
 



 

Fakultas Teknik Pertambangan – UNC 2012 

6 

 
Simpulan 
 

Dalam penelitian ini, kami membahas 
bagaimana membuat model yang sangat 
cocok untuk mengatasi masalah yang 
berkaitan dengan ventilasi tambang yang 
terfokus pada masalah pergerakan 
aerodinamika udara. Ada 2 model yang 
tersedia yaitu dengan menggunakan 
persamaan klasik 2-D milik Navier-Stokes 
dan permodelan grafik 0-D Bond. Tujuan 
utama model ini  yaitu memotivasi agar 
dimasa datang penelitian ini bisa berbasiskan 
pengawasan/kontrol setiap saat (hasil simulasi 
yang berupa model 0-D  menggambarkan 
bahwa model ini dapat digunakan pada 
aplikasi tersebut), semoga dapat 
dikembangkan PDE berbasis strategi kontrol 
(model 1-D) atau pengembangan simulator 
ini sehingga lebih kompleks terutama untuk 
analisis aliran (Model 2-D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) Kerugian tekanan di inflow shaft 

 

 
(b) Nilai ventilasi ruangan ekstraksi 

 

 
(c) Suhu ruangan ekstraksi 

 

 
(d) Konsentrasi polutan CO di exhaust shaft 
 

Gambar 6. Hasil simulasi untuk 3 level - tambang 
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