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Anotace 

Předložená disertační práce se zabývá experimentálními a numerickými metodami 

hoření. V úvodu práce je proveden rozbor současného stavu řešení. Ten je soustředěn nejen 

v měřítku národním, ale i nadnárodním, což nabízí velice zajímavé srovnání použitých 

přístupů. Jsou zde popsány zejména práce autorů zabývající se numerickými metodami 

spalování paliv a obecného požáru/výbuchu. 

Je zde také proveden podrobný rozbor a postup při tvorbě požárních experimentů na 

tuto problematiku. Po krátkém úvodu do problematiky modelování jsou popsány schopnosti 

software ANSYS FLUENT. V  práci je kladen velký důraz na metodiku tvorby 

matematických modelů obecného hoření a výbuchů v uzavřených prostorech a na možné 

varianty jejich řešení. V další kapitole jsou popsány zákony zachování hmoty, hybnosti a 

energie. Dále jsou zde rozebrány metody matematického modelování turbulentního proudění, 

kde je obzvláště podrobně vysvětlena technika časového středování s Businesquovou 

hypotézou. Další pasáže popisují dva hlavní přístupy k modelování hoření. Ty jsou detailně 

vysvětleny a rozebrány s ohledem na jejich možnost využití v závislosti na řešené úloze. 

Závěrečná kapitola pojednává o řešených příkladech na téma matematické metody 

spalování paliv a šíření požárů/výbuchů. Jsou zde vytvořeny matematické modely. Dále je 

provedeno jejich vzájemné srovnání a validace s daty získanými pomocí požární zkoušky. 

Závěrem práce je úvaha a diskuze nad získanými výsledky a zjištěnými poznatky, jež přineslo 

řešení výše uvedených aplikací. 
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Annotation 

This thesis deals with experimental and numerical methods of combustion. The 

introduction is an analysis of the current state of the solution. It is concentrated only in the 

national scale, but also multinational, which offers very interesting to compare the approaches 

used. It describes in particular the work of authors dealing with numerical methods of fuel 

combustion and general fire / explosion. 

There are also carried out detailed analysis and the procedure for creating fire 

experiments on this issue. After a short introduction are described capabilities modelling of 

the software ANSYS FLUENT. In this work is placed great emphasis on methods of 

mathematical models of the general fire and explosions in confined spaces and the possible 

variants of their solution. In the next chapter are describes the laws of conservation of mass, 

momentum and energy. There are also discussed methods of mathematical modelling of 

turbulent flow, where is especially detailed explained technology of time averaging with the 

Businesq hypothesis. Other passages describe two main approaches to modelling combustion. 

They are explained in detail and analysed with regard to their ability to use depending on the 

solution task. 

The final chapter deals with the solved examples on the topic mathematical methods 

of combustion fuel and spread of fires / explosions. There are created mathematical models. 

Furthermore is done their comparison and validation with data obtained using the fire test. 

Finally, work is a consideration and discussion of the results solutions to these applications. 
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1 Úvod 

Člověk se setkává již na počátku své existence s ohněm. V době, kdy člověk již 

překonal strach z prvního popálení zapálené větve od blesku, brzy zjistil, že oheň má mnoho 

užitečných vlastností a po jeho ovládnutí navždy změnil jeho život. Lidstvu se také s ohněm 

podařilo ovládnout první velký živel, se kterým mohl začít přetvářet ráz krajiny k obrazu 

svému. Ovládnutím ohnivého živlu, mohli lidé regulovat teplotní podmínky ve svém okolí, 

mohli také prodloužit své aktivity až do hlubokých nocí, protože Slunce již nebylo jediným 

zdrojem světla a tepla a byli schopni provádět večer u ohně různorodé činnosti. Zdokonalení 

přišlo také v oblasti gastronomie, kdy tehdejší civilizace zjistila, že pokud umístí ulovené 

živočichy na oheň, stávají se pak tito živočichové křupavějšími, voňavějšími a mnohem 

chutnějšími [65]. Zásadní význam měl oheň také v technologii výroby nástrojů a 

zpracovávání kovů, neboť člověk zjistil, že pokud jsou některé horniny vystavené teplu, 

začínají téct a po opětovném vychladnutí se stávají mnohem tvrdšími. Touto podobou tedy 

začal oheň zasahovat ať už přímo nebo nepřímo do mnoha odvětví, nabídl lidstvu nepřeberné 

množství jeho využití, čímž mu pomohl na vrchol potravinového řetězce. 

Hoření je v podstatě forma ohně. Základem spalovacího procesu je hoření paliva. 

Hoření je fyzikálně chemický děj, který slučuje hořlavinu s okysličovadlem, přičemž probíhá 

chemická reakce, která je doprovázená za světelného efektu vývinem tepla, chemicky 

vázaného v palivu. Tento světelný efekt je důsledkem toho, že teplota produktů hoření 

dosáhla oblasti viditelného spektra. O hoření mluvíme, pokud se projeví světelný efekt jako 

důsledek dostatečně vysoké teploty. 

K procesu hoření je potřeba těchto tři základní činitelů [64]: 

 hořlavá látka (pevné, plynné, kapalné palivo) 

 oxidační prostředek (nejčastěji kyslík) 

 zdroj inicializace s dostatečným množstvím energie a teploty (plamen, horký 

povrch, jiskra). 

2 Charakteristika současného stavu 

Požáry způsobují ročně mnohamilionové škody na majetku a v přírodě. Dále také 

často ničí zdraví a maří lidské životy. Požár je v podstatě nekontrolovatelný oheň, a je jedním 

z ničivých živlů, který se v přírodě vyskytuje. Na rozdíl od vichřice, zemětřesení, povodně a 

sesuvu půdy, kterým nelze zabránit, vzniká požár v řadě případů z důvodu nedbalosti, 
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neopatrnosti nebo úmyslným zapálením (žhářstvím). Ovšem stále nejčastějšími příčinami 

požárů jsou ty, které vznikají v důsledku technických závad [57], [59]. 

V dnešní době s rostoucí životní úrovní roste i kvalita technických zařízení a 

stavebních materiálů, které sebou přinášejí spoustu pozitivních změn a vylepšení a to zejména 

v oblasti zabezpečení požární ochrany a vzniku požárů. Bohužel s rozvojem techniky jde také 

ruku v ruce vznik nových nebezpečí, která zapříčiňují vznik požáru, například v důsledku 

nejrůznějších technických závad na moderních zařízeních. Tudíž je snaha takovýmto 

událostem předcházet, nebo pokud dojde k jejich vzniku, jim alespoň účinně čelit. 

Při současném stavu úrovně vývoje počítačové techniky se nabízí k realizaci 

preventivního opatření proti vzniku výše zmíněných mimořádných události tzv. 

matematického modelování. Neustále se vyvíjející počítačová technika má za následek také 

značné rozšíření tohoto způsobu vývoje na širší okruh řešených úloh. Z tohoto důvodu mohou 

být řešeny i velice náročné úlohy. Ovšem je třeba poznamenat, že matematické modelování 

není jediným prostředkem k realizaci zmíněných cílů. Další způsob, který je v této oblasti 

velmi hojně využíván se nazývá fyzikální experiment. Fyzikální experiment je důležitý hlavně 

z hlediska získání základních informací o geometrii popisované oblasti, proudící tekutině 

nebo definici pracovních podmínek. Oba tyto zmíněné způsoby jsou velmi složité, ať už 

z důvodu jejich realizace nebo z pohledu vysoké náročnosti nejmodernějších komerčních 

softwarů. Pro řešení samostatných úloh je ovšem nejvýhodnější využívat obou popisů 

současně. Vzájemnou kombinací jejich výhod lze získat nejpřesnější výsledky. Aby tedy 

mohlo být matematické modelování s úspěchem aplikováno na konkrétní problematiku, musí 

být velmi dobře teoreticky popsána. Nejlepším způsobem je varianta, kdy je vytvořený model 

experimentálně ověřen. 

Problematikou metod obecného hoření v uzavřeném objektu se zabývá v současné 

době velké množství autorů a institucí. Nynější trend řešení této problematiky spočívá 

v sestavení měřícího zařízení, kterým se získají první výsledky a data daného problému. 

Neustále se vyvíjející měřící zařízení má za následek mnohem přesnější výsledky 

zkoumaných veličin. Takto naměřená data, která jsou následně zpracována, poskytují 

primární informace a podklady k řešení s využitím matematického modelování. To je dalším 

nástrojem při výzkumu, který směřuje k lepšímu porozumění o vlastnostech, šíření a chování 

při spalování nebo obecném požáru. 

V zahraniční literatuře je nepřeberné množství zdrojů, které se touto vědní oblastí 

zabývá. Jsou zde řešeny velmi různorodé a složité úlohy. Prostudované práce například 

popisují CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaci náhodných požárů a jeho 
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potencionální riziko pro člověka a zařízení vzhledem k jeho tepelnému záření [41]. Velké 

množství vědeckých prací se snaží primárně prozkoumat vliv výběru modelu turbulence na 

řešení výpočtu dynamiky kapalin při požární simulaci [43], [44], [45]. Avšak nejzajímavější 

práce zkoumá riziko porušení protipožární bariéry elektrických kabelů v jaderné elektrárně 

[42]. S ohledem na současný pohled na jadernou energetiku je to problematika velmi aktuální 

a diskutovaná. Zde je provedená požární analýza tak, aby bylo možno kvantitativně určit 

riziko spojené s touto problematikou. K posouzení této analýzy je opět využito CFD modelů. 

Je velká řada dalších prací, které úzce souvisejí s prouděním a hořením [25] ,[26] ,[40], [42], 

[46], [47], [48], bohužel žádný z prostudovaných zdrojových pramenů se nesoustředí přímo 

na validaci matematického modelování pomocí počítačového softwaru pro potřebu požárních 

technických expertíz. 

V České republice se tímto problémem zabývá zejména Fakulta bezpečnostního 

inženýrství (FBI) ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany - Oddělení výzkumu 

a vývoje (TÚPO). Obě tyto instituce svorně připravují neustálé velké množství experimentů, 

které jsou zaměřeny výhradně na tuto záležitost. Vůbec prvním experimentem, který tyto 

organizace spolu realizovaly, byla simulace požáru v experimentální laboratoři na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství v Ostravě [31]. Tento experiment dosahoval pouze laboratorních 

rozměrů, a proto poté logicky následovala expanze požární zkoušky na místnost bývalé 

ubytovny „Cukrovaru“ v Modřanech [8], [11]. Zde byla v místnosti o rozměrech 3 x 3,3 m o 

výšce stropu 2,6 m umístěna hranice dřeva. Hranice dřeva byla zapálena a v průběhu 

experimentu bylo provedeno měření těchto veličin: hustota toku tepla, koncentrace 

anorganických i organických toxikantů, rychlosti proudění ovzduší, tvorba kouře a meteo-

situace. 

Další experiment, který byl touto skupinou realizován, je „požární zkouška rodinného 

domku v Bohumíně“ [2], [8], [10]. V tomto případě bylo rozšířeno předchozí testování 

z oblasti jedné místnosti na oblast celého prvního patra o půdorysných rozměrech 15x16 m. 

Scénář požární zkoušky byl navržen podle skutečné události požáru rodinného třípodlažního 

domu. Opět bylo provedeno měření nejrůznějších fyzikálních parametrů, z nichž 

nejdůležitější byla teplota. Posledním experimentem, který byl do současné doby proveden, je 

„požární zkouška v rodinném domku v Kamenné u Milína“ [9]. U posledně zmíněného 

experimentu byla provedena kromě simulace šíření požáru také simulace úniku zemního 

plynu (metanu) z tlakové láhve do řešené oblasti a následného výbuchu takto vzniklé směsi. 

Tato požární zkouška je oproti předchozím specifická zejména tím, že iniciace požáru nebyla 

provedena kapalnými hořlavinami, jako je aceton, heptan nebo toluen, ale byla způsobena 
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pomocí elektrického palníku a hořlavé plynné směsi. Na toto téma je opět v zahraničí, ale i u 

nás mnoho dostupných literárních pramenů. Mezi nejzajímavější práce z hlediska podobnosti 

s tématikou mé disertační práce, lze zařadit ty, které se zabývají výbuchem hořlavé směsi 

plynu (metanu, LPG) [48], [49], [50]. Tyto práce směřují svou pozornost na numerickou 

simulaci vzniku, schopnosti šíření tlakové vlny v otevřeném prostoru a popisují ničivé účinky 

této vlny na nejbližší budovy v místě inicializace výbuchu. 

Další kapitola, která se zabývá tématem numerického modelování explozí a vytváření 

tlakových vln je mířena na metodu použití síly či hrozby prováděné jednotlivci, skupinami 

nebo státem podporovanými aktéry, tedy teroristickými útoky. Akt násilí je zaměřen proti 

nevinným osobám nebo civilním cílům [32]. Tyto dokumenty předkládají srovnání CFD 

numerických a analytických metod řešení vzniku tlakových vln a zatížení na budovy vlivem 

detonace výbušnin. Práce také představují srovnání těchto dvou metod a nastiňují tvorbu 

matematických modelů výbuchů [51], [52], [53], [54], [56]. Další velice zajímavá práce, na 

kterou jsem při studiu současného stavu řešení narazil, je výpočetní analýza určení polohy 

výbušnin v husté městské zástavbě. Práce se opírá o dokumentaci skutečného teroristického 

útoku, k němuž došlo v Buenos Aires v Argentině v roce 1994 [55]. Práce nabízí pohled na 

mnohé alternativy uložení výbušniny, pomocí srovnání rozložení tlakových polí a distribuce 

škod na jednotlivých fasádách budov. Z těchto poznatků určuje nejpravděpodobnější umístění 

výbušniny stejně jako její množství, které bylo v náloži použito [9]. 

Úkolem experimentů (prováděných TÚPO a FBI) byla validace počítačového 

matematického modelování pomocí SW Smartfire [60], Pyrosim [61], Flacs [62] a FLUENT 

[63], pro potřebu požárních technických expertíz. Tím se přispívá k lepšímu porozumění o 

chování požáru v obytných místnostech, jeho možnému zabránění šíření do další prostor 

domu a zamezuje se zbytečným ztrátám na majetku zejména pak na lidských životech. 

3 Cíl disertační práce 

Primární cíle této práce jsou vývoj, aplikace, verifikace a zhodnocení využití 

matematických modelů pro problematiku hoření plynných a pevných paliv. Dále také 

stanovení vývinu/šíření tepla a kouře, toxických plynů, tlakových vln v rodinných domech, za 

pomocí Software ANSYS FLUENT (CFD – Computational Fluid Dynamics). Výsledky jsou 

cíleny k využití v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Cílem této disertační práce je řešit následující body: 

 Teorie hoření plynných a pevných látek a tvorba matematického modelu. 
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 Požár - experimentální a numerické metody zpracování. 

 Teorie výbuchu a tvorba matematického modelu (porovnání s literaturou). 

 Výbuch - experimentální a numerické metody zpracování. 

Hlavními přínosy této práce jsou zejména definice a analýza vlastností matematických 

modelů využívaných k numerickým simulacím hoření plynných a pevných paliv a jejich 

vzájemné srovnání. Metody spalování paliv jsou rozebrány s aplikacemi na dokonalé a 

nedokonalé spalování metanu a drceného práškového uhlí. 

Přínosy následujících kapitol této práce týkající se oblasti numerického modelování 

vývinu a šíření požárů, potažmo explozivního hoření a šíření tlakových vln se přímo nabízejí. 

Snaží se přispět ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a zabránit vzniku škod na jejich osobním 

majetku z takto vzniklých mimořádných událostí nebo havarijních situací. 

4 Experimentální část 

Zmíněné ústavy FBI a TÚPO se zabývají experimenty s předepsaným scénářem. Tento 

scénář vychází z norem a výsledky experimentů se využívají k numerické simulaci. Dvě 

z těchto požárních zkoušek jsou popsány detailně. Zdrojem měřených hodnot pro mou práci 

jsou velkorozměrová požární zkouška, která byla realizována dne 19. 11. 2009 v bývalém 

rodinném domu v Bohumíně [2], [8] a požární zkouška realizovaná v rodinném domku 

v Kamenné u Milína. Z těchto důvodu je výše uvedeným zkouškám věnována následující 

pozornost. 

4.1 Výsledky požární zkoušky v rodinném domku v Bohumíně 

Scénář požární zkoušky vychází ze skutečné události požáru domu v Praze. Při volbě 

požárního zatížení byla snaha napodobit skutečný požár požárním zatížením, jak co do druhů 

hořlavých materiálů, tak i jejich množství a rozmístění. Nakonec padla volba na dřevo o 

výhřevnosti 16,75 MJ/kg (smrk) ve formě hraniček z trámků (4x4x100) cm a celkové 

hmotnosti 730,2 kg. Požár byl iniciován v jídelně o rozměrech přibližně (3,5 x 4,3) m za 

pomocí 2 litrů toluenu o výhřevnosti 41 MJ/kg a 14,5 l heptanu o výhřevnosti 45 MJ/kg [6], 

[8]. Umístění hraniček je patrné z Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1: Schéma rozmístění hraniček dřeva v jídelně [8]. 

Tab. 4.1: Fyzikální parametry materiálů využitých k požárnímu zatížení. 

Veličina Dřevo Heptan Toluen 

ρ [kg/m] 515,5 680 867 

Qvyhř [MJ/kg] 16,75 45 41 

Během celého experimentu probíhalo, měření následujících veličin: teplota, hustota 

toku tepla, šíření horkého kouře, koncentrace vybraných toxikantů, rychlosti proudění 

vzduchu, meteorologické situace. Objekt byl snímán také termovizní kamerou a paralelně 

s termovizním záznamem byl pořízen i videozáznam. 

4.2 Výsledky požární zkoušky v rodinném domku v Kamenné u Milína 

Scénář této požární zkoušky se od předchozí kapitoly výrazné liší. U této zkoušky není 

primární cílem řešit požár, ale řešit tlakovou vlnu vzniklou od výbuchu plynné směsi. 

Zkouška měla opět reálný základ, jelikož byla navržena podle skutečné události výbuchu 

jednopodlažního rodinného domu v Rýmařově [9]. 

Objekt, který byl k velkorozměrové požární zkoušce vybrán, leží v Kamenné u Milína. 

Jedná se o jednopodlažní rodinný domek o půdorysných rozměrech (12,95 x 7,9) m. Vybraný 

objekt a jeho rozměry jsou patrné z Obr. 4.2. 

Příčinou výbuchu byl únik 4,03 kg zemního plynu (metanu) do komory (místnost o 

rozměrech 7,4 x 3,5 x 2,9 (výška)). Celková koncentrace metanu v komoře byla 8% obj. 

Tento únik byl realizován pomocí 2 ks tlakových láhví umístěných vně oblasti. Komora byla 

zatěsněná - okno bylo zasklené a oboje dveře zavřené. Iniciátorem výbušné směsi byl 

elektrický palník ovládaný na dálku. Ničivé účinky takto vzniklé tlakové vlny byly 
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následující: vysklená okna v komoře i v obývacím pokoji, vyražené všechny dveře v objektu a 

nadzdvižena a poničena střecha v komoře [9]. 

 

Obr. 4.2: Výkresová dokumentace a fotografie vybraného objektu [9]. 

5 Matematický model spalování 

Hoření je fyzikálně chemický proces, při kterém dochází k velmi rychlé oxidační 

chemické reakci. Při této exotermické reakci dochází k reakci hořlavé látky s okysličovadlem 

za vzniku tepla, světla a exhalátů. Proto tato problematika představuje velmi složitou 

matematicko-fyzikální úlohu a při řešení této úlohy je zapotřebí definice charakteru proudění 

vzduchu, vzniku a vývoje tepla, chemických reakcí a produktů spalování. 

5.1 Zákony zachování 

Základní rovnice, které popisují proudění skutečných kapalin v daném objemu nebo 

v daném prostředí vyjadřují tři základní fyzikální zákony [12], [13]: 

 Zákon zachování hmoty (rovnice kontinuity). 

 Zákon zachování hybnosti (druhý Newtonův zákon). 

 Zákon zachování energie (první zákon termomechaniky). 
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5.2 Přístupy k modelování hoření 

Proudění vzduchu lze řešit modely turbulence, přenos tepla pak radiačními modely a 

tento software také dovoluje v závislosti na řešené úloze modelování tepelné konvekce a 

kondukce. Chemickou reakci lze popsat definováním příměsí v řešené oblasti. Nadefinovat 

chemickou reakci, která při hoření všech látek vzniká, je velmi náročný úkol a pro 

matematický model velmi obtížný. Stejný problém představuje také modelování zakouření 

zasažené oblasti. 

Existují dva základní přístupy k modelování požáru či obecného hoření: 

A) Modelování požáru jakožto zdroje chemické reakce spalování za přítomnosti tepla a 

chemických látek. 

K použití tohoto přístupu je nutné znát zejména stechiometrické rovnice a podrobné 

informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látek účastnících se chemického děje. 

Dále je pak použití tohoto přístupu podmíněno dokonalou znalostí chemického procesu 

probíhajícího během spalování. Při modelování složitějších případů zpravidla dochází k 

překročení výpočtových možností softwaru. Proto se tento přístup v současné době 

doporučuje využít tam, kde lze chemickou reakci definovat jednoduchým způsobem, tj. za 

pomocí malého počtu rovnic. Dobrým příkladem takovéto úlohy je dokonalé spalování 

metanu nebo drceného práškového uhlí [11], [24], [40]. K řešení rychlosti produkce příměsí 

i′  vlivem chemické reakce využívá ANSYS FLUENT tyto modely: 

• laminární model, (Laminar finite-rate model)  

• turbulentní model, (Eddy-Dissipation model) 

• kombinovaný model, (Finite-rate/Eddy-Dissipation model) 

• EDC turbulentní model (Eddy-Dissipation-Concept model tzv. EDC). 

B) Modelování požáru jakožto zdroje tepla a zplodin. 

Tento přístup je vyvinut pro modelování požáru bez zahrnutí chemické reakce a to 

s ohledem na složité úlohy, kde by bylo definování chemické reakce velmi problematické. 

Jedná se o přístup, který zadává přímou hodnotu tepelného výkonu zdroje tepla a hlavních 

složek toxikantů, které při hoření vznikají a jejíž přítomnost v okolním ovzduší byla zjištěna 

z požární zkoušky. Tuto variantu řešení hoření lze využít všude tam, kde předchozí přístup 

z důvodu složité chemické reakce nelze použít, například obecné hoření různorodých látek 

[11]. 
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6 Matematické metody spalování paliv a šíření požárů/výbuchů 

V této části mé práce se soustředím na řešení úloh v softwarovém prostředí ANSYS 

FLUENT. Příklady jsou zde rozpracovány do tří základních kapitol. První kapitola pojednává 

o možnostech matematického modelování spalování paliv. Další část této kapitoly je 

soustředěna na schopnost modelování obecného požáru uvnitř rodinného domu. Poslední 

praktická úloha se zabývá matematickým modelováním rizikových stavů spojených 

s výbuchem plynné směsi. 

6.1 Modelování spalování paliv 

Základem spalovacího procesu je hoření paliva. Hoření je fyzikálně chemický děj, 

který slučuje hořlavinu s okysličovadlem, přičemž probíhá chemická reakce, která je 

doprovázená za světelného efektu vývinem tepla, chemicky vázaného v palivu. Tento světelný 

efekt je důsledkem toho, že teplota produktů hoření dosáhla oblasti viditelného spektra. O 

hoření mluvíme, pokud se projeví světelný efekt, jako důsledek dostatečně vysoké teploty. 

6.1.1 Tvorba a geometrie, sítě a okrajových podmínek 

Testování tuhých i plynných paliv bylo provedeno na totožné síti a geometrii, byly 

také nastaveny stejné okrajové podmínky. 

Model pádové trubky je zobrazen na Obr. 6.1, pro zjednodušení je uvažováno s 2D 

rozměrem. Charakteristickými rozměry zařízení jsou délka trubky L = 4900 mm vnitřní 

průměr ØD = 66 mm. Palivo vstupuje do oblasti úzkou trubičkou o rozměru Ød = 5 mm. U 

tuhých paliv je vstup paliva posunut o 600 mm dovnitř pádové trubky. Pro zjednodušení je 

úloha řešená jako osově symetrická. Celkový počet buněk je 4080. Definice okrajových 

podmínek jsou patrné z Tab. 6.1. 

 

Obr. 6.1: Detail geometrie, okrajové podmínky a síť matematického modelu pádové trubky. 
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Tab. 6.1: Popis okrajových podmínek definovaných na hranicích výpočtových oblastí. 

 Spalování tuhého paliva – práškové uhlí Spalovaní plynného paliva - metan 

Stěna Wall Ocel Wall Ocel 

  T = 1273 K  T = 300 K 

Osa symetrie Axis  Axis  

Vstup palivo Injection Q = 5,55e-6 kg/s Velocity inlet v = 10 m/s 

  T = 300 K  T = 300 K 

Vstup okysličovadlo Mass flow inlet Q = 0,004079 kg/s Velocity inlet V = 0,5 m/s 

  T = 1273 K  T = 300 K 

Výstup Pressure outlet T = 1273 K Pressure outlet T = 300 K 

6.1.2 Spalování tuhých paliv 

Spalování uhlí je několikastupňový proces. Tyto stupně, které se částečně překrývají, 

závisejí na vlastnostech uhlí, na procesních podmínkách, tj. na plynném médiu, konečné 

teplotě a reakční době. Jsou to tyto stupně: 

• ohřev uhelné částice, 

• uvolnění prchavých látek (sorpčně vázané plynné uhlovodíky), 

• spalování prchavých látek, 

• spalování polokoksu. 

Jelikož bylo drcené uhlí přiváděno do řešené oblasti odděleným vstupem, vyplynulo 

k řešení této problematiky použití modelu proudění částic s chemickou reakcí (species 

transport finite-rate/eddy-dissipation chemistry model) a nepředmíseného modelu (non-

premixed model). 

Tab. 6.2: Ukázka podrobné analýzy drceného uhlí využité pro simulaci [24], [34], [35]. 

Základní analýza uhlí Elementární analýza uhlí 

Složení uhlí Procentuální vyjádření Složení uhlí Procentuální vyjádření 

prchavá hořlavina 26.27% C 84.26% 

popelovina 21.27% H 5.26% 

spalovatelný uhlík 51.23% O 8.3% 

vlhkost 1.23% N 1.36% 

  S 0.82% 
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K definici chemických reakcí zkoumaného uhlí bylo využito funkce Coal calculator. 

Tato funkce využívá informace o složení a analýze zkoumaného vzorku drceného uhlí k 

tvorbě stechiometrické rovnice spalování. Tuto rovnici lze také odvodit na základě 

stechiometrické rovnováhy. Tato rovnice má následující tvar: 

2222

20226,00859,045,061,433,1

0226,00429,030,233,1

28,2

SONOHCO

OSNOHC

+++

=+
 (6.1) 

A. Model proudění částic s chemickou reakcí (finite-rate/eddy dissipation) 

Pomocí tohoto modelu lze zadávat chemické reakce na uživatelem definovaných 

částicích. Nevýhodou tohoto modelování je obtížnost v zadávání. Veškeré reakce, příměsi a 

vlastnosti materiálu se zde musejí nastavit samostatně. Avšak takový výpočet je přesnější, 

oproti přednastaveným modelům, které ANSYS Fluent 13.0 obsahuje. Do řešeného prostoru 

je uhlí přivedeno pomocí funkce Injection, která umožňuje definovat všechny požadované 

vstupní parametry uhelného prachu. Tato funkce umožňuje definovat vstup kdekoliv v 

řešeném prostoru a to bez zasažení do výpočtové oblasti. Tento model počítá přímo 

hmotnostní zlomek pro každý prvek, který vstupuje do chemické reakce a tím pádem je 

náročnější jak na čas výpočtu, tak i na výpočetní techniku. 

B. Model spalování s nepředmíseným palivem (Non-premixed model) 

U nepředmíseného spalování vstupuje palivo a okysličovadlo do reakční oblasti 

odděleně. Po zadání všech výše uvedených údajů a okrajových podmínek se u tohoto modelu 

vygeneruje PDF tabulka, která je po své generaci uložena pro případnou modifikaci. Další 

požadované informace, které tabulka PDF obsahuje jako například informace o chemických 

interakcích, které jsou definovány na základě vstupních vlastností uhlí a na teplotě 

okysličovadla a zadány pomocí Coal calculatoru. Termochemie je redukována na jednoduchý 

parametr tzv. Favre mean mixture (podíl směsi). Tento podíl směsi se označuje parametrem f  

a vyjadřuje hmotnostní zlomek všech hořících a nehořících prvků proudícího paliva (C , H , 

O atd.) a všech příměsí (CO , 2CO , OH2 , 2O , atd.). Tento přístup je elegantní a výrazně 

méně náročný na výpočetní techniku, protože jsou jednotlivé produkty přepočítávány na 

základě určitého pravděpodobnostního modelu. 

6.1.3 Vzájemné srovnání přístupů modelující spalování tuhých paliv 

V této podkapitole je představeno srovnání výsledků obou modelů popisující spalování 

práškového uhlí, kterým se tato práce zabývá.  
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Obr. 6.2: Porovnání závislosti teploty na vzdálenosti v ose zkoumané oblasti. 

Jak je patrné z představených výsledků, teplota u obecného modelu proudění 

s chemickou reakcí dosahuje výrazně vyšších hodnot, avšak její pokles je také mnohem prudší 

než jak tomu je u modelu nepředmíseného. 

6.1.4 Spalování plynných paliv 

Definice tohoto problému je velice složitý a obsáhlý proces, a proto je v rámci této 

části práce provedeno testování spalování metanu se vzduchem pouze pomocí jedné 

stechiometrické rovnice. 

OHCOOCH 2224 22 +→+  (6.2) 

V komerčním programu ANSYS FLUENT 13.0 existuje několik přístupů 

k modelování chemických reakcí v plynech, avšak protože byla testována úloha, která 

obsahuje oddělený vstup paliva a okysličovadla (viz. kapitola 6.1.1) a řešeným prostorem 

proudí turbulentní proud, vyplývá pro řešení následující úlohy tyto dva modely: 

• Model spalování s nepředmísenými plyny (non-premixed model). 

• Obecný model proudění plynů s chemickou reakcí (species transport and chemical 

reaction model). 
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Druhý jmenovaný model je navíc rozšířen o vzájemné porovnání modelů popisující 

rychlosti produkce chemických látek i′  vlivem chemické reakce při turbulentním proudění. A 

jsou to tyto modely: 

• Turbulentní model, (Eddy-Dissipation model). 

• Kombinovaný model, (Finite-rate/Eddy-Dissipation model). 

• EDC turbulentní model (Eddy-Dissipation-Concept model tzv. EDC). 

A. Model spalování s nepředmíseným palivem (Non-premixed model). 

V tomto modelu jsou řešeny transportní rovnice pro jednu nebo dvě skalární veličiny 

(tj. hmotnostní zlomky směsi), a jednotlivé koncentrace chemických látek ve směsi jsou 

odvozeny z předpokládaného statistického rozdělení hmotnostního zlomku směsi. 

Předpokládaná skalární veličina a efekty turbulence jsou popsány pomoci funkce hustoty 

pravděpodobnosti. Tento model byl detailněji rozebrán v kapitole popisující spalování tuhých 

paliv. Okrajové podmínky modelu jsou popsány v Tab. 6.1. Okysličovadlo do testované 

oblasti vstupuje odděleně od paliva. Okysličovadlo je definováno tímto složením N2=77%, 

O2=23%. 

B. Obecný model proudění plynů s chemickou reakcí (species transport and 

chemical reaction model). 

Model je založen na řešení transportních rovnic pro hmotnostní zlomky chemické 

látky s definovaným reakčním mechanismem chemické reakce. Rychlosti reakce, které se 

objeví jako zdrojové členy v rovnicích pro přenos chemických látek, jsou počítány v 

případech laminárního proudění z Arrheniových výrazů pro rychlost, v případech 

turbulentního proudění z modelu turbulentní (eddy) disipace dle Magnussena Hjertagera nebo 

z EDC (Eddy-dissipation-concept) modelu. 

6.1.5 Vzájemné srovnání přístupů modelující spalování plynných paliv 

Je provedeno vzájemně porovnání modelů využitých k modelování plynných paliv. 

Předmětem zájmu při porovnání výsledků jsou zejména teplotní pole a zjištění chování 

plamene během hoření. Nejprve je provedeno vzájemné srovnání modelu Non premixed 

s species transport and chemical reaction modelem. Ten je pak detailněji vyhodnocen 

s ohledem na použití modelu popisujícího rychlosti produkce chemických látek i′  vlivem 

chemické reakce při turbulentním proudění. 
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Obr. 6.3: Porovnání závislosti teploty na vzdálenosti v ose zkoumané oblasti. 

Dosažené výsledky poukazují na velmi dobrou shodu u obou použitých modelů. Je 

dosaženo velmi dobré shody maximálních hodnot teplot plamene uvnitř pádové trubky. U 

Non-premixed modelu i pokles teploty v závislosti na čase je pozvolnější. Tato skutečnost je 

zřejmá z a Obr. 6.3. 

 

Obr. 6.4: Průběhy teplotních polí u jednotlivých modelů[°C]. 
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Při vzájemném porovnání výsledků bylo zjištěno, že všechny tři zmíněné modely 

dosahují velmi podobných výsledků. U všech testovaných modelů bylo dosaženo velmi dobré 

shody maximálních teplot. Modely Finite-Rate/Eddy-Dissipation a Eddy-Dissipation 

nenabývají tak vysokých maximálních hodnot jako je tomu u modelu Eddy-Dissipation 

Concept. To znamená, že nehoří tak intenzivně. Naproti tomu mají plamen výrazně 

„protáhlejší“ do dálky.  

6.2 Matematické modelování obecného požáru v rodinném domě 

Řešení požáru spočívá v řešení stechiometrických rovnic spalování přesně 

definovaného zdroje požáru (uhlí, dřevo, olej, plasty atd.). Při modelování požáru je mnohdy 

obtížné přesně specifikovat složení hořlavých látek. Proto se přístup k modelování zjednoduší 

tak, že zdroj požáru je vymezen objemem, ve kterém je definován: 

• Zdroj energie (přesněji tepelného výkonu) v rovnici energie. 

• Zdroj hmotnostního zlomku v rovnici pro hmotnostní zlomek CO2, CO, páry H2O a 

úbytek O2. 

6.2.1 Definování geometrie a výpočetní sítě oblasti 

Geometrie a výpočetní síť vychází z přiložené výkresové dokumentace. Výpočetní síť 

domu je složena z 309977 buněk. Jedná se o nestrukturovanou síť vytvořenou pomocí prvků 

mnohostěnů různorodých tvarů. Oblast s předpokládaným zdrojem tepla je vysíťována velice 

jemně viz Obr. 6.5. 

 

Obr. 6.5: Výpočetní síť domku.  Obr. 6.6: Detail zhuštění sítě. 
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Obr. 6.7: Výkres půdorysu 1.NP.  Obr. 6.8: Geometrie matematického modelu. 

Pozn: 

1 jídelna, 2 ložnice, 3 obývací pokoj, 4 chodba, 5 schodiště, 6 kuchyň, 7 lázeň, 8 spíž, 9 WC 

6.2.2 Okrajové podmínky a fyzikální vlastnosti 

Okrajová podmínka na vstupu byla nadefinována jako tlaková podmínka (pressure-

inlet na Obr. 6.5 označen modře). Okrajové podmínky pro oba výstupy byly definovány jako 

tlakový výstup (pressure-outlet na Obr. 6.5 označen červeně). Teplotní podmínka na vstupu i 

výstupech byla definována z dostupných informací o povětrnostních podmínkách jako T = 

10°C. Proudícím médiem celé oblasti je vzduch definován složením N2=79% a O2=21%. 

6.2.3 Definice zdroje 

Z detailu geometrie sítě Obr. 6.5 je patrné, že umístění a požární zatížení ve formě 

hraniček z trámků v jídelně je obdobné jako u experimentu. Tyto hraničky budou 

v matematickém modelu definovány jako okrajová podmínka zdroj tepelného výkonu. 
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Celkový výkon hranic vztažený k jednotkovému objemu zadávaný do Fluentu je:  

 3
, /11,167851

11,3

67,523443
mW

V

E
E

h

C

FC ===  

Avšak pro zadání časově závislé měrné energie bude tato funkce kopírovat průběh 

změny teploty v čase v blízkosti zdroje, získané z požární zkoušky popisující tento průběh 

následovně: vznícení, hoření, prudké ochlazení vlivem úbytku spalovaného materiálu a 

následné dohořívání. K dosažení požadované křivky teploty v měřeném časovém úseku dle 

experimentu, byla v simulaci využita uživatelská funkce UDF v jazyku C++. U časově 

nezávislé úlohy by byla tato měrná energie zadávána konstantní hodnotou. 

6.2.4 Definice materiálových vlastností 

V celé oblasti matematického modelu jsou uvažovány dva základní materiály. Jsou to 

materiály proudícího media (fluid) a materiál stěn (solid). Jako proudící medium je uvažována 

směs, která odpovídá fyzikálním parametrům vzduchu. Pro všechny pevné a nepohyblivé části 

v domě (strop, podlaha a jednotlivé stěny uvnitř domu) je nastaven materiál cihla. 

6.2.5 Porovnání výsledků matematického modelu s výsledky získanými experimentem 

Předmětem zájmu bylo sledování teplotního pole. Následující Obr. 6.9 ilustruje 

formou vyplněných kontur výsledky výpočtu teplotního pole v čase t 200s, kdy je rozvoj 

požáru největší a v čase t = 2400 s, kdy je vidět výrazný pokles hoření vlivem úbytku 

spalovaného materiálu. 

 

Obr. 6.9: Kontury teplotního pole v čase t = 200 s (vlevo) t = 2400 s (vpravo) [°C]. 
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Obr. 6.10: Záznam průběhu teplot v jídelně získaných z experimentu [8]. 

 

Obr. 6.11: Záznam průběhů teplot vybraných termočlánků v jídelně získaných z numerické 

simulace. 
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Tab. 6.3: Srovnání výsledků matematického modelu s experimentem.  

Označení termočlánku T4B (jídelna) T12B (jídelna) 

Experiment 500 °C 615 °C 

Numerická simulace 520 °C 585 °C 

Bylo dosaženo velmi dobré shody změny teploty v časovém průběhu. Kdy numerická 

simulace popisuje velmi přesně chování požáru během experimentu a téměř dokonale 

kopíruje jeho průběh. Z obou srovnání plyne, že numerický výpočet této úlohy při využití 

časově závislého zdroje energie mírně nadhodnocuje teplotu ve zkoumané oblasti ve srovnání 

s experimentem. 

Mírné odchylky výsledků mezi numerickými a experimentálními daty, které byly 

zjištěny, je možno přisoudit následujícímu: 

• Z průběhu experimentu byl jasný výrazný nedostatek kyslíku (kolem %1 ), což 

způsobuje značné problémy při matematické simulaci [8], 

• šíření požáru bylo ovlivněno sníženým obsahem kyslíku u experimentu a okrajovými 

podmínkami definujícími proudění v matematickém modelu, 

• nebyl k dispozici přesný průběh hoření v závislosti na čase a byl hrubě odhadnut 

z průběhu teplot, 

• ve výpočtu nebyly přesně zohledněny změny okrajových podmínek z důvodu otevření 

dveří apod. během průběhu experimentu, 

• generování spalin by bylo vhodné upřesnit na základě experimentu pro dané materiály, 

využití odhadu ze stechiometrických rovnic pro nedokonalé spalování bylo tudíž také 

méně přesné. 

6.3 Matematické modelování výbuchu směsi vzduchu s metanem v rodinném domě 

Jádrem samotného matematického modelování je řešení hoření směsi plynného paliva 

a vzduchu a z toho vyplývající generace tlakové vlny, přestupu tepla, proudění plynů a 

zkoumání teplotních polí v zasažené oblasti. 

V tomto případu, kdy dochází ke generaci tlakové vlny v důsledku hoření plynné 

směsi, byl využit obecný model proudění plynů s chemickou reakcí (species transport and 

chemical reaction model). Tato úloha je rozpracována do dvou dílčích. V první části byla 
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úloha řešena tak, že nebylo uvažováno poškození střechy oken a dveří v důsledku vzniku 

tlakové vlny (což bylo pozorováno v experimentu). V druhé variantě bylo toto poškození 

uvažováno pomocí tzv. porézní vrstvy. 

6.3.1 Definice geometrie a výpočetní sítě v řešené oblasti 

Geometrie a výpočetní síť vychází z přiložené výkresové dokumentace, avšak není 

zcela totožná. Jelikož je z výsledků experimentu patrné, že v obývacím pokoji dochází jen 

k velmi nepatrným změnám tlaku v závislosti na čase, je tato místnost vynechána 

z matematického modelu. 

Výpočetní síť domu se skládá ze 75110 buněk. Jedná se o nestrukturovanou síť 

vytvořenou pomocí prvků mnohostěnů různorodých tvarů. Pro variantu uvažující poničení 

části místnosti byly vytvořeny specifické oblasti, které budou definovány jako porézní zóny a 

v modelu budou simulovat poničení místnosti. Geometrie matematického modelu domku je 

vyobrazena na Obr. 6.12., kde jsou zeleně vyznačeny porézní zóny. 

 

Obr. 6.12: Geometrie a síť matematického modelu (vlevo). Detail řezu sítě a zobrazení 

nejčetnějších tvarů buněk (vpravo). 

6.3.2 Okrajové podmínky a materiálové vlastnosti 

V podstatě byly veškeré důležité okrajové podmínky pro obě varianty totožné a byly 

kompletně převzaty z dostupných podkladů o experimentu. Okrajové podmínky pro všechny 

tři výstupy (okno, dveře venkovní, dveře do ložnice) jsou definovány jako tlakový výstup 

(pressure outlet) a v Obr. 6.12 jsou vyznačeny červeně. Teplotní podmínky na výstupech a 

uvnitř řešené oblasti byly definovány z dostupných informací o povětrnostních podmínkách 

jako T = 10°C.  
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Proudícím mediem na počátku děje je uvažována směs, která odpovídá fyzikálním 

parametrům o tomto složení N2=72,68%, O2=19,32% a CH4=8%. 

6.3.3 Vyhodnocení matematické simulace výbuchu  

Předmětem zájmu bylo především sledování změn tlakového pole. Byly provedeny 

dva základní způsoby vyhodnocení dosažených výsledků. Znázornění těchto tlakových polí je 

pro lepší viditelnost provedeno formou vyplněných kontur pomocí vhodně umístěných řezů 

přes modelovanou oblast Pro variantu A je navíc provedeno srovnání průběhu výbuchového 

tlaku v čase v programech ANSYS FLUENT, programu FLACS. Ve variantě B je provedeno 

srovnání průběhu výbuchového tlaku v programu ANSYS FLUENT s experimentem. 

6.3.4 Varianta A neuvažující poškození místnosti 

Na Obr. 6.13 jsou graficky zobrazeny výsledky varianty, která neuvažuje poničení 

oblasti. Porovnání je provedeno v časovém kroku 0,125 s a 0,135 s, kdy je nejlépe vidět vznik 

tlakové vlny. 

 

Obr. 6.13: Tlakové pole v čase 0,125 a 0,135 s [Pa]. 
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Obr. 6.14: Srovnání průběhu výbuchového tlaku (nahoře ANSYS FLUENT dole FLACS [9]). 

Pro tuto variantu bylo provedeno vzájemné srovnání dvou softwarů (SW ANSYS 

FLUENT a SW FLACS) viz Obr. 6.14. Bylo zjištěno, že oba tyto softwary dosahují velmi 

výrazné shody výbuchového tlaku v závislosti na čase. Ovšem je nutno podotknout, že se 

takto řešená úloha výrazně liší od experimentu. Maximální hodnoty tlaků v obou simulacích 

jsou shodné s experimentem, ale jejich průběh je výrazně rychlejší než jak tomu bylo ve 

skutečnosti (asi 4x rychlejší). 

6.3.5 Varianta B uvažující poškození místnosti 

Na Obr. 6.15 jsou znázorněny výsledky matematického modelu, který zahrnuje 

poškození místnosti. Je zde taky patrný vznik a šíření tlakové vlny v čase 0,3s (vlevo) a v čase 

0,4s (obrázek vpravo). 
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Obr. 6.15: Tlakové pole v čase 0,3 a 0,4 s [Pa]. 

 

Obr. 6.16: Srovnání tlakového průběhu PS 2 (vlevo numerická simulace vpravo experiment). 

Tato varianta obsahující porézní vrstvu, dosahuje velmi dobré shody v průběhu 

tlakové vlny a v maximálních hodnotách tlaku v porovnání s experimentem. Velmi dobře byl 

zachycen nejen začátek tlakové vlny, ale i její prudký pokles vlivem vysklení oken, vyražení 

dveří a poničení střechy v závěru vlny. Je potřeba také zmínit že vznikly mírné nesrovnalosti, 

které byly zjištěny na špičce vlny, kdy v numerickém modelu nastal nejprve mírný pokles 

tlaku a až posléze bylo dosaženo maximální hodnoty výbuchového tlaku. Tyto nesrovnalosti 

Jsou důsledkem přibližného odhadu konstant porézní vrstvy, což má zásadní vliv na správnou 
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realizaci numerické simulace. Závěrem lze říci, že dosažené výsledky lze považovat za velmi 

uspokojivé. Všechny časové kroky byly vybrány s ohledem na dobrou viditelnost šíření 

tlakové vlny. 

7 Závěr 

Tuto disertační práci lze brát jako podklad, který shrnuje zejména metodiku tvorby 

specifikace a definice CFD modelování obecného spalování paliv a šíření požárů a výbuchů 

v uzavřených objektech v návaznosti na fyzikální experimenty. V práci jsou možné přístupy 

tvorby těchto fyzikálních experimentů rozebrány. Uplatnění takto vytvořených 

matematických modelů lze začlenit do oblastí proudění, turbulence, konvekcí, kondukcí a 

radiací tepla, simulace chemických reakcí atd. Je ovšem potřeba zmínit, že k využití výše 

uvedených modelů je potřeba nejen znalosti v oblasti proudění s hořením, ale také velmi 

dobré znalosti z oblasti chemie. 

Primární cíle této práce byly vývoj, aplikace, verifikace a zhodnocení využití 

matematických modelů pro problematiku hoření plynných a pevných paliv. Dále také 

stanovení vývinu/šíření tepla a kouře, toxických plynů, tlakových vln v rodinných domech, za 

pomocí CFD numerické simulace. Další cíle této práce byly následující: teorie hoření 

plynných a pevných látek a tvorba matematického modelu, požár - experimentální a 

numerické metody zpracování, teorie výbuchu a tvorba matematického modelu a výbuch - 

experimentální a numerické metody zpracování. Uvedené cíle byly postupně v jednotlivých 

kapitolách plněny. 

Jelikož neustále roste rozvoj výpočetní techniky, lze předpokládat, že se bude i rozvoj 

a modifikace CFD kódů zdokonalovat. Pokud se opravdu v budoucnu dosáhne zlepšení metod 

matematického modelování, můžeme se tedy domnívat, že dojde také ke zlepšení 

dosahovaných výsledků z CFD simulace. Zpřesnění výsledků by určitě vedlo ke zvýšení 

bezpečnosti ochrany obyvatelstva a zabránění vzniku škod na hmotném majetku, při vzniku 

mimořádných rizikových situacích. Z toho důvodu lze tedy usoudit, že bude na tuto 

předloženou práci v budoucnu navazovat mnoho autorů a to zejména z oblasti požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva a bezpečnostního inženýrství. 

8 Conclusion 

This thesis can be taken as a basis, which summarizes a mainly methodology of 

specification and definition of general CFD modelling of combustion and spread of fires and 
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explosions in closed buildings in connection with the physical experiments. In this work are 

possible approaches to the formation of these physical experiments discussed. The application 

these mathematical models can be integrated into areas of flow, turbulence, convection, 

conduction and radiation heat simulation of chemical reactions, etc. However, it should be 

mentioned that the use of the above models is the required not only knowledge of the flow 

with combustion, but also very good knowledge of chemistry. 

The primary objective of this work was the development, application, verification and 

evaluation of use of mathematical models for burning problems of the gaseous and solid fuels. 

We also determine evolution / spread of heat and smoke, toxic gases, pressure waves in the 

family houses, using CFD numerical simulation. Other objectives of this work were as 

follows: the theory of combustion of gaseous and solid materials and creation of a 

mathematical model, fire - experimental and numerical methods of processing, the theory of 

explosion and the creation of a mathematical model and an explosion - an experimental and 

numerical method processing. These goals were gradually in each chapter are met. 

Because ever growing development of computer technology it can be assumed that 

also for the development and modification of CFD codes for improvement. If you really 

achieve in the future improvement of methods of mathematical modelling, we can therefore 

assume that there will also improve the results achieved from the CFD simulations. Refine the 

results would certainly lead to increased safety and protection of the population the prevention 

of damage to material property at risk of emergency situations. For this reason, it can be 

concluded that this presented work will be in future followed many authors, especially in the 

field of fire protection, civil protection and safety engineering. 
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