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Disertační práce – Numerické modelování proudění tekutin s přestupem tepla 

a hořením v průmyslových aplikacích 

Školitel: prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. 

Doktorand: Ing. Jaroslav Krutil 

 

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. 

Klíčová slova 

ANSYS FLUENT, spalování, matematické modelování, hoření, výbuch, požár, metan, drcené 

práškové uhlí.  
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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 modeling 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 modeling of 

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

Businesquova hypothesis. Other passages describe two main approaches to modeling 

combustion. They are explained in detail and analyzed 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 Seznam použitého označení 

A  [1]   empirická konstanta 

kA  [1/s]   pre-exponenciání faktor Arrheniova výrazu v k -té reakci 

B  [1]   empirická konstanta 

BA,  [1]   obecné označení reaktantů 

SA,  [m2]   plocha 

DC  [1]   empirická konstanta 

jC ′  [kmol/m3]  látková koncentrace každého reaktantu a produktu příměsi j′  

µC  [1]   empirická konstanta 

ξC  [1]   konstanta objemového zlomku 

rC  [1]   konstanta časového měřítka 

D  [m2/s]   difúzní součinitel 

E  [J/kg]   energie 

E  [J/kg]   časově středovaná hodnota energie 

kE  [J/kmol]  aktivační energie chemické reakce 

I  [1]   index lomu 

I  [%]   intenzita turbulence 

J  [-]   bilancovaná veličina 

ijJ ′,  [kg·m2/s]  j -tá složka difúzního toku i′ -té příměsi 

L  [m]   charakteristický rozměr 

M  [g/mol]  molární hmotnost 

N  [1]   počet chemických příměsí 

RN  [1]   počet reakčních zdrojových členů 

cP  [W/m3]  výkon hořlavých materiálů 

Q [J]   teplo 

Q&  [W/m2]  tepelný tok 

MQ  [kg/s]   hmotnostní průtok 

VQ  [m3/s]   objemový průtok 

VYHQ  [J/kg]   výhřevnost 
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R  [J/(kmol·K)]  univerzální plynová konstanta 

iR ′  [kg/(m3·s)]  rychlost produkce i ′ -té chemické látky vlivem chemické reakce 

tSc  [1]   turbulentní Schmidtovo číslo 

hS  [J/(s·m3) = W/m3] zdroj tepelné energie 

iS ′  [kg/(m3·s)]  rychlost tvorby přírůstku i ′ -té chemické látky z distribuované  

fáze 

mS  [kg/(m3·s)]  zdroj hmoty 

T  [K]   termodynamická (absolutní) teplota 

V  [m3]   objem 

Y  [1]   hmotnostní zlomek 

PY  [1]   hmotnostní zlomek jednotlivých produktů příměsí P  

RY  [1]   hmotnostní zlomek konkrétních reaktantů R  

*
iY ′  [1]   hmotnostní zlomek i′ -té příměsi pro „fine scaled“ 

iY′  [1]   hmotnostní zlomek jednotlivých produktů chemické látky i ′  

iY ′  [1]   časově středovaný hmotnostní zlomek produktů chemické látky 

    i ′  

 

pc  [J/(kg·K)]  měrná tepelná kapacita 

g  [m/s2]   tíhové zrychlení 

0h  [J/kg]   celková entalpie 

ih ′  [J/kg]   entalpie i′ -té příměsi 

k  [m2/s2]   kinetická turbulentní energie 

l  [m]   délkové měřítko turbulence 

l  [m]   tloušťka stěny 

m  [kg]   hmotnost 

p  [Pa]   tlak 

p′  [Pa]   fluktuační složka tlaku 

p  [Pa]   časově středovaná hodnota tlaku 

r  [J/kg·K]  měrná plynová konstanta vzduchu 

s  [m]   délka dráhy 
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t  [s]   čas 

u  [m/s]   okamžitá rychlost 

iu  [m/s]   i -tá složka rychlosti 

iu′  [m/s]   fluktuační složka i -té složky rychlosti 

iu  [m/s]   časově středovaná i -tá složka rychlosti 

iu′  [m/s]   časově středovaná fluktuační složka i -té složky rychlosti 

ix  [m]   i -tá složka součadnice 

 

kβ  [1]   teplotní exponent v k -té reakci 

ijδ  [1]   Kroneckerovo delta 

ε  [m2/s3]   rychlost disipace 

Tε  [1]   emisivita 

λ  [W/(m·K)]  součinitel tepelné vodivosti 

kj ,′′η  [1]   rychlostní exponent pro reaktant a produkt j′  v k -té přímé  

     reakci 

kj ,′′′η  [1]   rychlostní exponent pro reaktant a produkt j′  v k -té zpětné  

    reakci 

µ  [Pa·s]   dynamická viskozita 

tµ  [Pa·s]   turbulentní dynamická viskozita 

ν  [m2/s]   kinematická viskozita 

tν  [m2/s]   turbulentní kinematická viskozita 

ki ,′′ν  [1]   stechiometrický koeficient pro reaktant i′  v k -té reakci 

ki ,′′′ν  [1]   stechiometrický koeficient pro produkt i′  v k -té reakci 

ρ  [kg/m3]  měrná hmotnost – hustota 

aσ  [1/m]   koeficient absorpce 

sσ  [1/m]   koeficient rozptylu 

kσ   [1]   empirická konstanta 

εσ  [1]   empirická konstanta 
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Indexy: 

b     zpětná reakce 

f     přímá reakce 

i′     příměs 

j′     reaktant, produkt 

j , k , l    sumační index 

k     reakce 

x , y , z    indexy kartézského souřadného systému  
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2 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 základních činitelů [64]: 

 hořlavá látka (pevné, plynné, kapalné palivo) 

 oxidační prostředek (nejčastěji kyslík) 

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

povrch, jiskra). 

Hořlavina a oxidační prostředek spolu tvoří tzv. hořlavý soubor [64]. Zamezení hoření 

lze docílit odstraněním jednoho ze základních činitelů. Při srovnání požáru a ohně je oheň 

definován jako ovládané, předem zamýšlené, kontrolované hoření, vymezené danou oblastí. 
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Samotný proces hoření zahrnuje tři základní formy [64]: 

A) Dokonalé hoření 

Pojem dokonalé hoření je míněn z hlediska dokonalosti proběhlé chemické reakce 

během spalování paliv. Při dokonalém spalování nevznikají exhaláty způsobilé dalšího hoření. 

Zpravidla vzniká pouze oxid uhličitý a vodní páry [64]. 

B) Nedokonalé hoření 

Jak je patrno z pojmu dokonalého hoření, při nedokonalém hoření vznikají zplodiny 

schopné dalšího hoření. Při požáru vzniká v drtivé většině případu nedokonalé hoření. Avšak 

vždy s jinou kvalitou hoření. Ta je závislá na druhu hořlavé látky a přístupu oxidačního 

prostředku. Hojným produktem nedokonalého hoření je u organických látek oxid uhelnatý 

(CO), ten je vysoce jedovatý a ve směsi se vzduchem může být také explozívní. U 

nedokonalého hoření plastů mohou také vznikat produkty jako kyanovodík, karcinogenní a 

mutagenní látky atd. [64]. 

C) Explozivní hoření 

Hoření může probíhat formou výbuchu. Takový výbuch je velmi rychlá 

fyzikálněchemická reakce, doprovázená bezprostředním uvolňováním velkého množství 

energie. Chemický výbuch probíhá s ohledem na rychlost oxidace buď formou - explozívního 

hoření (tzv. deflagrací) nebo detonací. Tyto dvě formy se od sebe liší zejména rychlostí šíření. 

U explozívního hoření, nepřevyšuje rychlost šíření rychlost zvuku. Tlaky u explozívního 

hoření dosahují sotva polovičních hodnot, kterých je dosaženo v detonační vlně [64]. 

V této práci se zabývám 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. Je zde 

také proveden podrobný rozbor a postup při tvorbě požárních experimentů. V práci je kladen 

velký důraz na metodiku tvorby matematických modelů hoření pevných a plynných paliv, 

obecného hoření v uzavřených prostorech, výbuchu plynné směsi a šíření tlakové vlny a na 

možné varianty řešení. Na tuto část navazuje srovnání dat matematické simulace s požární 

zkouškou a je zakončená úvahou nad porovnanými výsledky. 
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3 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, 

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 událostí 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 
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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 

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 
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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 

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. 
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4 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. 

 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. 
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5 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. 

5.1 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]. 

 

Obr. 5.1: Schéma rozmístění hraniček dřeva v jídelně [8]. 
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Tab. 5.1: 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. 

 

Obr. 5.2: Příklady vyhodnocení naměřených dat získaných z požárního experimentu [8]. 

Systém měření teplotního pole byl realizován podle ISO 9705, za pomocí termočlánků 

typu K, které byly napojený přes rozhraní USB na notebook. Průběh teplotního pole byl také 

snímán termovizní kamerou FLIR S65. Tato kamera prováděla snímání v režimu rychlých 

periodických snímků (frekvence až 50 Hz). Byl pořízen i termovizní záznam zplodin 

unikajících z okna obývacího pokoje a pro tento případ bylo použito termovizní kamery 

GUIDE TP-8 [8]. Hustota toku tepla byla snímána pomocí přístrojů nazývaných radiometry. 

Tyto radiometry byly opět napojeny na notebook. Měření šíření horkého kouře bylo 

provedeno pouze vizuálním pozorováním. Pro měření koncentrace některých toxikantů byl 

využit částicový filtr a odlučovač vlhkosti od firmy Testo a analyzátor plynů Testo XL350. 

Měřenými zplodinami hoření jsou: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2 [8]. Snímání rychlosti 

proudění vzduchu v měřené oblasti bylo realizováno za pomocí sond (pitotovými trubicemi). 
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Po celou dobu požární zkoušky byla meteorologická situace sledována a zaznamenávaná 

stanicí DAVIS VANTAGE 2 PRO+ [8]. 

5.2 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. 5.3. 

 

Obr. 5.3: Výkresová dokumentace a fotografie vybraného objektu [9]. 
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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 

následující: vysklená okna v komoře i v obývacím pokoji, vyražené všechny dveře v objektu a 

nadzdvižena a poničena střecha v komoře [9]. 

 

Obr. 5.4: Příklady vyhodnocení naměřených dat získaných z požárního experimentu [9]. 

Systém měření zahrnoval měření tlakového pole (tlakový snímač Kistler 701), 

teplotního pole (termočlánek typu K – TJ72-CAIN-316U-24-CC-XCIB), byl také pořízen 

záznam pomocí termovizní kamery (FLIR thermalCAM S65). Snímáno bylo také pole hustot 

toku tepla (GTW 5-32-485A), koncentrace vybraných toxikantů (O2, CO, NO, SO2, NO2, 

CO2) a rychlost proudění vzduchu (Pitotovy trubice). Samozřejmostí je také poskytnutí dat 

z meteo-stanice [9].  
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6 Úvod do modelování – program ANSYS FLUENT 

Počítačový program ANSYS FLUENT je určený pro matematické modelování 

proudění tekutin, přenosu tepla a chemických reakcí v komplexních geometriích. Tento 

program využívá jazyku C, který umožňuje plně využívat flexibilitu a sílu tohoto jazyku. 

ANSYS FLUENT dokáže snadno a flexibilně řešit problémy spojené s prouděním 

v nestrukturovaných sítích. Podporované tvary prvků obsažených v sítí jsou ve 2D prostoru 

trojúhelníky, čtyřúhelníky a ve 3D prostoru jsou to čtyřboké, šestihranné, pyramidové, 

klínové, a smíšené tzv. hybridní sítě. Program FLUENT dokáže také zjemnit/zhustit síť na 

základě řešení proudění přes danou oblast (viz. funkce adapt). Po vytvoření této sítě, 

následuje provedení ostatních operací jako je nastavení okrajových podmínek, definování 

vlastností tekutin, provedení řešení, popř. úprava sítě a zobrazení a vyhodnocení výsledků [5]. 

6.1 Postup při řešení CFD analýzy s využitím programu ANSYS FLUENT 

Po prostudování základů řešené problematiky je potřeba dodržovat procesní kroky, 

které v sobě skýtají otázky které je potřeba brát na zřetel: 

1. Vymezit cíle modelování. 

2. Vytvořit matematický model a geometrii oblasti. 

3. Nastavení řešení a fyzikálního modelu. 

4. Provést výpočet a sledovat řešení. 

5. Vyhodnotit a uložit výsledky. 

6. V případě potřeby zvážit opravu numerických nebo fyzikálních parametrů modelu. 

ANSYS FLUENT si sám nedokáže poradit s řešením kroku 2. Proto je potřeba využít 

speciálního programu buď programu Meshing, který je obsažen v balíčku Workbench a je 

plně kompatibilní s programem ANSYS FLUENT a nebo samostatného CAD systému 

určeného pro modelování a tvorbu sítě [5]. 

6.2 Komplexní popis modelů obsažených v programu ANSYS FLUENT  

Program ANSYS FLUENT poskytuje komplexní modelovací funkce pro celou škálu 

stlačitelného, nestlačitelného, laminárního a turbulentního proudění tekutin. Dokáže řešit 

ustálené i neustálené analýzy proudění. Program obsahuje celou řadu matematických modelů 

pro transportní jevy (např. přenos tepla a řešení chemických reakcí) v kombinaci se 

schopností modelovat složité geometrie. Možnosti aplikace tohoto programu v praxi jsou 

zejména v těchto oblastech: proudění nenewtonovských kapalin v technologických zařízeních, 
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přestup tepla přes turbínové stroje a části automobilových motorů, práškové spalování 

v kotlích, aerodynamiky, proudění přes čerpadla, kompresory a ventilátory atd. 

Při modelování proudění s transportními jevy v průmyslových zařízeních a procesech, 

je k dispozici mnoho dalších funkcí (např. porézní prostředí, periodické proudění, pohyblivé 

modely, časově pohyblivé sítě atd..). Program také obsahuje soubor modelů popisující 

chování volných ploch a vícefázových toků. Praktický se lze setkat s různými variantami 

vícefázových systému, které jsou: plyn – kapalina, kapalina – kapalina, plyn – pevná látka, 

kapalina – pevná částice a třífázové proudění. Tyto modely se nazývají VOF model (Volume 

of fluid), Eulerův model, Diskrétní fázový model (DPM). Příklady využití těchto modelů jsou 

v oblastech proudění sprejů, sedimentace, odloučení částic, kavitace atd. 

Součástí tohoto programu jsou velmi obsáhlé a přesné modely turbulence. Turbulentní 

modely mají široké spektrum použitelnosti a zahrnují v sobě další účinky fyzikálních jevů, 

jako jsou stlačitelnost a vztlakové síly. Zvláštní pozornost je věnována modelům řešícím 

otázku proudění kapalin v blízkosti stěn. 

V systému lze modelovat přenos tepla různými způsoby. Lze také modelovat 

konvekci, kondukci a radiaci. Obzvláště dobře jsou v programu ošetřeny modely popisující 

spalování látek pevných, kapalných a plynných a modelování vzniků sazí [5]. 

K posílení standartních vlastností, obsahuje program funkci s názvem UDF (tzn. 

Uživatelem definovaná funkce – User define function). UDF funkce umožňují přizpůsobit 

některé vlastnosti a proměnné tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům uživatele. 

Například, lze použitím UDF definovat vlastní okrajové podmínky, materiálové vlastnosti, 

zdroje, je možno také specifikovat vlastní parametry modelu (např. vícefázové modely) atd. 
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7 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. 

7.1 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). 

7.1.1 Zákon zachování hmoty 

Rovnice kontinuity nebo také spojitosti, popisuje zákon zachování hmoty, tedy vztah 

mezi vstupující hmotností a vystupující hmotností v daném objemu. 

Rovnice pro stlačitelné proudění v integrálním tvaru: 

( )∫ ∫∫ =+
S V

m

V

dVSdSnudV
dt

d
ρ

ρ
 (7.1) 

Rovnice pro stlačitelné proudění v diferenciálním tvaru: 

( ) m

i

i S
x

u

t
=

∂

∂
+

∂

∂ ρρ
 (7.2) 

 ρ je hustota tekutiny [kg/m3], 

 ui jsou jednotlivé složky rychlosti ve směru os x, y, z [m/s], 

 x je dráha [m], 

 t je čas [s], 

 Sm  je zdroj hmoty [kg/(m3.s)]. 
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První člen rovnice tj. 
t∂

∂ρ
 nám popisuje časovou změnu hustoty, vztaženou na 

jednotku objemu. Druhý člen 
( )

i

i

x

u

∂

∂ ρ
 popisuje konvektivní změnu v závislosti na proudění 

[12]. 

7.1.2 Zákon zachování hybnosti  

Rovnováha sil při proudění skutečné tekutiny je dána Navierovými-Stokesovými 

rovnicemi, které vyjadřují vztah mezi silou setrvačnou a vnější silou a ta je rovna součtu 

hmotnostní a plošné (tlakové a třecí) síly [33]. 

Navierova-Stokesova pohybová rovnice v integrálním tvaru: 

( ) dVfdSdSnpdSnuudVu
t V

i

SSS

i

V

i ∫∫∫∫∫ ++−=⋅+
∂

∂
ρτρρ

r
 (7.3) 

Vektorovo-tenzorový zápis smykového napětí τ  v prostoru je pak [33]: 
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i

v
x 








∂

∂
, 

T

v 







∇

→

 je transponovaný tenzor 

gradientů rychlosti se složkami i
j

v
x 













∂

∂
 a  







→

vdiv  je divergence vektoru rychlosti. Pro 

nestlačitelnou tekutinu je 0div =






→

v . 

Navierova-Stokesova pohybová rovnice v diferenciálním tvaru [12]: 
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δµρ
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3

2.
 (7.5) 

 kde p je místní tlak [Pa], 

 µ je dynamická viskozita tekutiny [(N.s)/m2], 

 Su
i je složka zdroje hybnosti ve sledované jednotce objemu v daném směru [N/m3], 
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 fi je složka síly nebo skupina sil, působící na jednotkovou částici tekutiny [N/m3]. 

 δij Kroneckerovo delta [1]. 

První člen rovnice na levé straně 
( )

t

ui

∂

∂ ρ
 se vztahuje k časové změně hybnosti ve 

sledovaném objemu, druhý člen 
( )

j

ji

x

uu

∂

∂ .ρ
 se vztahuje k přenosu dané veličiny konvekcí. 

Druhý člen na pravé straně 
ix

p

∂

∂
 popisuje objemový vývoj tlaku v dané oblasti a třetí člen 












⋅
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⋅−















∂

∂
+

∂

∂
⋅

∂
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ij

k

k

i

j

j

i

j x

u

x

u

x

u

x
δµ

3

2  charakterizuje viskózní síly, vznikající pohybem 

tekutiny. V nevazké tekutině je nulový druhý člen vyjadřující vliv viskozity na pravé straně, 

takže dostaneme Eulerovu rovnici hydrodynamiky 
( ) ( )

i
i

j

jii

x

p
F

x

uu

t

u

∂

∂
−=

∂

∂
+

∂

∂ ρρ
 [12], [13]. 

7.1.3 Zákon zachování energie 

Poslední nezbytná rovnice popisující proudění tekutin s přestupem tepla vychází ze 

zákona zachování energie. Tato rovnice se odvodí z Navierovy Stokesovy rovnice skalárním 

pronásobením vektorem rychlosti a koeficientem 0.5 [38]. 

( )
∫∫∫∫∫ +−=








⋅+

→→

V

h

SSSV

dVSdSvqdSSnuEV
t

E r
τρ

∂

ρ∂
dd  (7.6) 

kde 
→→

⋅+= uuUE
2

1
 je celková měrná energie, která je součtem vnitřní a kinetické 

(mechanické) energie, hS  zahrnuje chemické reakce a další zdroje tepla. Změna entalpie h  je 

rovna teplu, které soustava vykoná za konstantního tlaku, pokud se nekonala jiná práce než 

objemová definovaná vztahem 
ρ

p
Uh += . 

Rovnice energie v diferenciálním tvaru a popisující entalpii dané látky: 
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(7.7) 

 kde h je specifická entalpie [J/kg], 
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 Гh je vztah mezi efektivní viskozitou a Prandtlovým číslem [kg/(m.s)], 

 Ф je disipace (také funkce stavu, rozptýlení dané látky) [m2/s], 

 Sh je zdroj entalpie ve sledovaném objemu [J/(m3.s)], 

První 
( )

t

h

∂

∂ ρ
 a druhý člen 

( )

j

i

x

hu

∂

∂ ρ
 na levé straně odpovídají časové změně entalpie 

ve sledovaném objemu a entalpii, vázané na pohyb. První člen na pravé straně 














∂

∂
Γ

∂

∂

j
h

j x

h

x
 

definuje difuzi entalpie [12]. 

7.2 Turbulentní proudění a její modelování 

Skutečné proudění kapalin může být klasifikováno dvěma různými režimy, a to buď 

laminárním, nebo turbulentním prouděním. Turbulentní proudění se vyznačuje chaotickými 

fluktuacemi jak v prostoru, tak i v čase. Turbulentní proudění se skládá z turbulentních vírů 

tzv. „eddies”. Velké víry obsahující energii se rozpadají na menší. Tento kaskádní proces je 

ukončen disipací energie nejmenších vírů na teplo. Turbulentní víry jsou charakterizovány 

délkovým měřítkem l [m] (tj. geometrií oblasti resp. charakteristickým rozměrem) a 

rychlostním měřítkem u [m/s]. V následujících kapitolách budou tato měřítka označována 

jako makroměřítka [12], [13]. 

Míra turbulence může být specifikována několika způsoby: 

 intenzitou turbulence 

 poměrem viskozit 

 hydraulickým průměrem 

 charakteristickou délkou víru 
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7.2.1 Metody matematického modelování turbulentního proudění 

 

Obr. 7.1: Schéma matematických metod řešení proudění [12]. 

7.2.1.1 Přímá metoda numerické simulace (DNS) 

Tato metoda je dána obrovskými nároky na kvalitu výpočetní techniky a to z důvodu 

generace velmi jemné sítě. Počet uzlových bodů sítě pro tento model lze odhadnout přibližně 

z Kolmogorova mikroměřítka turbulence, kdy 4/9Re≈Np . Z toho vyplývá, že počet uzlových 

bodů sítě úměrně vzrůstá s rostoucím Reynoldsovým číslem. To má za následek technickou 

nereálnost výpočtu [12]. 

7.2.1.2 Metoda velkých vírů (LES) 

Metoda velkých vírů spočívá na modelaci velkých vírů, které se jeví jako prostorově a 

časově závislé útvary. Tyto útvary zachycujeme pomocí sítí. Turbulentní víry o malých 

měřítcích se podílejí jen málo na transportních jevech. Jejich prostřednictvím ovšem dochází 
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k disipaci (přeměně) kinetické turbulentní energie v důsledku viskozity na teplo. Tyto malé 

víry jsou parametrizovány a odstraněny pomocí filtrace turbulentního pole. Díky této filtraci 

je možno dosáhnout určitý počet buněk, který lze řešit [12]. 

7.2.1.3 Metoda časového středování (RANS) a Businesquova hypotéza 

Tato metoda je založena na rozložení proměnných veličin turbulentního proudění na 

dvě složky a to na část časově středovanou a fluktuační část. Použití časového středování na 

základní rovnici kontinuity a Navierovy-Stokesovy rovnice se získají tzv. Reynoldsovy 

rovnice. Tyto rovnice jsou po formální stránce podobné výchozím rovnicím, ale s tím 

rozdílem, že řešené proměnné jsou časově středované. 

 

Obr. 7.2: Fluktuace a časové středování [12]. 

´ζζζ +=  (7.8) 

kde: 

∫=
T

d
T 0

1
τζζ        0´ =ζ  ∑=

i
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ζζ
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 (7.9) 

Po dosazení součtu časově středované a fluktuační hodnoty do rovnice kontinuity se dostane: 

( )
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 (7.10) 

( ) ( )
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x

u
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u ρρ
 (7.11) 

Po časovém středování platí: 
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( ) ( )
0

´
=

∂

∂
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u ρρ
 (7.12) 

Rovnice kontinuity pro středovanou hodnotu má tvar: 

( )
0=

∂

∂

j

j

x

uρ
 

(7.13) 

 

Obdobně lze dosadit i do Navierovy - Stokesovy rovnice za předpokladu, že ρρ == ,ii ff : 
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Výsledkem je Reynoldsova rovnice podobná formálně Navierově-Stokesově rovnici pro 

středované veličiny s tím, že obsahuje navíc člen na levé straně: 
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 (7.15) 

Navíc zde ještě vzniká člen, který nám vyjadřuje turbulentní napětí: jit uu
ij

.ρτ −= . 

Turbulentní napětí jsou novými neznámými veličinami v systému a tedy je nezbytné 

tyto neznámé definovat. Nejčastěji používaným způsobem je Businesquova hypotéza, která 

předpokládá pro turbulentní napětí Newtonův vztah. Turbulentní napětí a turbulentní toky 

jsou pak úměrné gradientu střední rychlosti, teploty, koncentrace atd. [12]. 

Laminární proudění      Turbulentní proudění 
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duy
⋅= µτ        

y
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⋅=−= µρτ .  

Businesquova hypotéza (analogie) o vírové (turbulentní) viskozitě. 
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kde k, je turbulentní kinetická energie 

ji uuk ´.´
2

1
=  (7.18) 

Na rozdíl od laminárního proudění není turbulentní viskozita fyzikální vlastností 

kapaliny, ale proudění. Je silně závislá na míře turbulence a může se výrazně lišit v rámci 

proudového pole [12]. Základem většiny matematických modelů turbulence, hlavně těch 

jednodušších, je popis lokálního stavu turbulence vírovou (turbulentní) viskozitou vyjádřenou 

pomocí rychlostního měřítka u [m/s] a délkového měřítka l [m/s]. 

7.2.1.4 Model směšovací délky (nularovnicový model) 

První model, který popisuje rozložení turbulentní viskozity, navrhl Prandtl. 

Turbulentní viskozita je vyjádřená v závislosti na střední hodnotě rychlosti a má následující 

podobu [12]: 

y

u
lmtt

∂

∂
⋅=⋅=

2
ρνρµ

 
(7.19) 

kde lm je směšovací délka, která se stanoví na základě empirických vztahů ylm ⋅= κ  , kde κ 

je von Kármárová konstanta (0,41). Tento model je vhodný pro modelování proudění ve 

smykové vrstvě. Nedostatkem je, že se předpokládá lokální rovnováha, tj. produkce 

turbulentní kinetické energie (TKE) je rovna rychlosti disipace TKE. Nepostihuje transport 

turbulence [12]. 

7.2.1.5 Jednorovnicový model 

Aby bylo možné postihnout transport turbulentních parametrů, je nutné řešit pro tyto 

parametry diferenciální transportní rovnici. Nejjednodušší modely používají transportní 

rovnici pro rychlostní měřítko turbulentního pohybu k , kde 

( ) 22
3

2
2

2
1 2

1

2

1
juuuuk ′=′+′+′=

 
(7.20) 

je kinetická (středovaná) energie turbulentního pohybu vztažená na jednotku hmotnosti. 

Pro k lze odvodit exaktní rovnici z Navierových- Stokesových rovnic ve tvaru: 
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a podle Kolmogorova-Prandtlova vztahu je 

lkCt µµ =  (7.22) 

kde µC  je empirická konstanta. Délkové měřítko l charakterizuje turbulentní pohyb a je 

definováno pomocí empirických vztahů podobně jako v případě modelů směšovací délky. 

Jednorovnicové modely postihují transport turbulence a jsou vhodné hlavně v případech, kdy 

lze reálně popsat rozložení délkového měřítka l, avšak nejsou vhodné pro modelování 

složitějších případů proudění [12]. 

7.2.1.6 k–ε dvourovnicový model turbulence 

Dvourovnicový k-ε model určuje turbulentní viskozitu pomocí dvou transportních 

rovnic pro k a ε. Model využívá Boussinesqovy hypotézy o vírové viskozitě a vztahuje µt ke 

k, ε a Cµ: 

ε
ρµ µ

2k
Ct =  (7.23) 

Rozložení k je dáno transportní rovnicí. Exaktní tvar transportní rovnice pro ε je 

možné odvodit opět z Navierových – Stokesových rovnic, tato rovnice obsahuje komplexní 

korelace vyšších řádů, které je opět nutné aproximovat. Výsledný tvar rovnice pro rychlost 

disipace používaný v tzv. modelu k a ε, je uváděn v této podobě: 
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Jednotlivé modely turbulence, jak již bylo zmíněno výše, používají empirických 

vzorců. Pro definování proměnné k lze také použít namísto disipace veličinu s označením 

intenzita turbulence: 

( )2

3

2
Iuk ⋅⋅=  (7.26) 

 kde u  značí průměrnou rychlost proudu [m/s], 

 I je intenzita turbulence   [1]. 
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Podobně se pak tvoří další modely jako například RNG k–ε model, standartní model k-

ω, SST k-ω model atd. [12]. V jednotlivých inženýrských úlohách bude tento základní model 

rozšířen o další rovnice potřebné k řešení. Například rovnice energie, hmotnostní zlomky 

sloučení, míry koncentrace atd. Standardní model k–ε je vhodný zejména pro proudění o 

vysoké turbulenci. Pro nízká Reynoldsova čísla se využívá tzv. RNG k–ε model. Pro 

modelování turbulence se využívá dalších modelů, přičemž každý z nich je doporučen pro 

jiný typ proudění [12]. 

7.3 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]. 

Matematický model řešení rovnic pro přenos chemických látek s chemickou reakcí 

Základní rovnice pro přenos hmoty, hybnosti, energie a rovnice popisující proudění 

jsou definovány pro směs. Rovnice popisující přenos hmotnostního zlomku a chemickou 

reakci budou popsány pro každou chemickou látku plynné směsi. 
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ANSYS FLUENT počítá s „časově středovanými hodnotami lokálních hmotnostních 

zlomků chemických látek“ iY ′ . Ty jsou popsány podobnou bilanční rovnicí jako je tomu 

například u rovnice energie. Je využito vztahu, který má tento tvar [12]: 

( ) ( ) iiji
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,ρρ  (7.27) 

kde ju  je časově středovaná složka rychlosti proudění, iR ′  je rychlost produkce chemické 

látky i  vlivem chemické reakce a iS ′  rychlost tvorby přírůstku z distribuované fáze. Zmíněná 

rovnice (7.27) platí pro N-1 chemických látek, kde N je celkový počet chemických látek dané 

fáze v soustavě. Distribuce chemických látek může být uskutečňována za rozdílných 

předpokladů, obvykle lze rozlišovat distribuci při laminárním a turbulentním proudění [12]. 

Pokud se jedná o laminárním proudění v rovnici (7.27) jiJ ,′  představuje difúzní tok i′ -

té chemické látky směsi, který je definován tímto vztahem: 
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′′ ,, ρ  (7.28) 

kde miD ,′  je difúzní koeficient i′ -té chemické látky ve směsi. 

Při turbulentním proudění uplatňuje ANSYS FLUENT pro vyjádření difúzního toku i′

-té chemické látky vztah: 
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kde tSc  je Schmidtovo turbulentní číslo (
t

t
t D

Sc
ρ

µ
= , kde tµ  je turbulentní viskozita a tD  je 

turbulentní difúze, tSc  je implicitně nastaveno na hodnotu 0,7). 

Modely popisující rychlosti produkce chemických látek 

K řešení rychlosti produkce chemických látek i′  vlivem chemické reakce 

v laminárním a turbulentním režimu proudění lze v programu ANSYS FLUENT využít 

následující modely: 

• Laminar finite-rate model (laminární model) – tento model neuvažuje 

s účinky turbulentních fluktuací. K určení rychlosti chemické reakce je využito Arrheinova 

vztahu. Model je dostatečně přesný pro spalování s relativně pomalou dobou vlastní chemické 

reakce a zanedbatelnými turbulentními fluktuacemi. Zdrojový člen iR ′  z důvodu chemické 
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reakce v rovnici pro chemickou látku i′  je počítán jako součet RN  reakčních zdrojových 

členů chemických látek, které se na reakci podílejí. 
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kde je N počet chemických látek, ki ,′′ν  stechiometrický koeficient pro reaktant i′  v k -té 

reakci, ki ,′′′ν  stechiometrický koeficient pro produkt i′  v k -té reakci, iM ′  je molární hmotnost 

chemické látky i′ , kfk ,  rychlostní konstanta pro k -tou přímou reakci, kbk ,  rychlostní 

konstanta pro k -tou zpětnou reakci, jC ′  látková koncentrace všech reaktantů a produktů 

chemických látek j′  v k -té reakci, kj ,′′η  rychlostní exponent pro reaktant a produkt j′  v k -té 

přímé reakci, kj ,′′′η  rychlostní exponent pro reaktant a produkt j′  v k -té zpětné reakce, kA  

pre-exponenciání faktor Arrheniova výrazu, kβ  je teplotní exponent, kE  aktivační energie 

reakce, R  univerzální plynová konstanta a T  je teplota. Reakce může probíhat v homogenní 

fázi, mezi fázemi jednotlivých chemických látek, nebo na povrchu, jehož výsledkem je 

usazování nebo vznik fáze [3], [5], [11]. 

• Eddy-Dissipation model (turbulentní model) – probíhá-li chemická reakce 

velmi rychle, je celková rychlost reakce řízená turbulentním směšováním a nevyužívá se 

Arrheinnova vztahu. Tento model je vhodný pro reakce prvního nebo druhého řádu. 

V podstatě rozlišujeme dva hlavní typy reakcí, s předmíšenými a nepředmíšenými reaktanty. 

Eddy-Dissipation model nabízí model chemické turbulentní interakce založený na Magnussen 

a Hjertager. Střední rychlost chemické reakce tvorby produktu i′ -té chemické látce v k -té 

reakci je dána menší hodnotou ze dvou vyjádření. 
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kde PY  je hmotnostní zlomek jednotlivých produktů chemických látek ( P ), RY  je hmotnostní 

zlomek konkrétních reaktantů ( R ), A  je empirická konstanta (rovna 4) a B  je empirická 

konstanta (rovna 0,5). ρ  je hustota i′ -té chemické látky. Rychlost chemické reakce je řízená 

časovým měřítkem ε/k  směšování velkých víru na základě Spaldingova modelu eddy-
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breakup (rozpad víru). Proces chemické reakce probíhá, jestliže je proudění turbulentní tzn. 

( )0/ <kε  [3], [5], [11]. 

• Finite-rate/Eddy-Dissipation model (kombinovaný model) – jedná se o 

kombinaci předešlých dvou modelů. U tohoto modelu se rychlost chemické reakce určí jak 

podle Arrheinova vztahu tak podle Eddy-Dissipation rovnice. Lokální rychlost reakce je daná 

minimální hodnotou z těchto dvou rovnic. I když software FLUENT umožňuje řešit několika 

stupňové reakční mechanismy pro Eddy-Dissipation a Finite-Rate/Eddy-Dissipation model, u 

reakčních mechanizmů vyšších řádu nelze očekávat příliš přesné výsledky. Je to způsobené 

tím, že několika stupňové reakční mechanizmy jsou postaveny na Arrheniových rychlostech, 

které jsou pro každou reakci rozdílné. V Eddy-Dissipation modelu mají všechny reakce 

stejnou rychlost, a proto by měl být model použit jen pro jednokrokové (reaktant →  produkt) 

nebo dvoukrokové (reaktant →  přechodný produkt →  produkt) obecné rovnice [3], [5], [11]. 

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

model zahrnuje velmi podrobnou kinetiku spalování ve vzniklém plamenu a je v něm 

zahrnuta kinetika několika krokového chemického mechanismu. Model předpokládá vznik 

chemických reakcí, jejíchž děj probíhá v malých turbulentních strukturách nazývaných fine 

scaled [3], [38]. Vlivem chemické reakce pro chemickou látku i ′ je zdrojový člen iR ′  zahrnut 

do rovnic energie a počítá se pomocí vztahu (7.27), kde iY ′  je hmotnostní zlomek chemické 

látky i′ , *
iY ′  hmotnostní zlomek chemické látky i′ pro fine scaled, ξC  je konstanta 

objemového zlomku (2,1377), rC  je konstanta časového měřítka (0,4082), ν  je kinematická 

viskozita [3], [5], [11]. 
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Pokud je chemická reakce příliš rychlá, tento model pak využívá tzv. STIFF 

mechanismu. Jedná se o pomocný mechanismus, který v sobě zahrnuje konstanty aktivační 

energie a pre-exponenciálního faktoru. 
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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]. 

Matematický model zdroje energie a spalin 

Do rovnice kontinuity se definuje objemový zdroj hmotnosti (pro jednu i více 

chemických látek) tímto vztahem: 

V

Q
S m

m =  (7.33) 

• kde mQ  je hmotnostní průtok [ ]skg /  

• V  je objem [ ]3m . 

Zdrojový člen hS v rovnici energie se definuje analogicky. Tedy zdroj tepelné energie 

za jednotku času (tzv. tepelný výkon) vztažený k jednotkovému objemu: 

Vt

E
Sh

⋅
=  (7.34) 

• kde E  je energie [ ]J  

• t  je čas [ ]s  

• V  je objem [ ]3m   

Velikost takového zdroje se určí z výhřevnosti paliv, spáleného množství paliva v kg , 

hustoty a následně objemu. Takto určený výkon se přepočítá pro 31m . 

Pokud je navíc model ještě rozšířen o transport spalin, je zdrojový člen (hmotnostní 

průtok spalin) navíc vložen obdobným způsobem do rovnic pro hmotnostní zlomek 2CO ,CO , 
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2O do rovnice energie. Tato úprava má navíc za následek upřesnění vývinu tepla. Pokud je 

potřeba řešit zdroje, jejichž parametry se mění v závislosti na čase (pro vyhořívání paliv je to 

typické), je možné využít uživatelských funkcí tzv. UDF (User-Defined Function). Při 

správném zadání časově závislého výkonu, bude tato funkce kopírovat průběh změny teploty 

v čase v blízkosti zdroje. Velkou výhodou této funkce je, že dovoluje zadat prakticky 

libovolný tvar energetické křivky. 
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8 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. Testovanými palivy jsou, plynné 

palivo reprezentované spalováním metanu a pevné palivo, které bylo definováno drceným 

práškovým uhlím. Zvláště podrobně jsou rozebrány modely využitelné ke spalování metanu. 

Rozbor těchto modelů je zaměřen zejména na modelování v turbulentním režimu proudění. 

Jelikož je pevné palivo unášeno okolním proudem vzduchu (okysličovadla) a jeho množství je 

velmi malé (objemový zlomek dispergované fáze je menší než 10-12%) byl, tedy použit 

diskrétní model. Metody spalování paliv jsou rozebrány s aplikacemi na dokonalé spalování. 

Další část této kapitoly je soustředěna na schopnost modelování obecného požáru 

uvnitř rodinného domu. V úloze je podrobně rozebrán postup tvorby geometrie a sítě modelu, 

definice okrajových podmínek, volba radiačních modelů a jsou naznačeny materiálové 

vlastnosti, které byly využity pro řešení této úlohy. Je zde také věnován prostor pro výpočet 

velikosti zdroje a jeho rozpočet v závislosti na čase. K řešení úlohy je možno využít dvou 

hlavních přístupů. Přístup časově závislý a časově nezávislý. Práce je soustředěná pouze na 

variantu využívající časově závislý zdroj rozšířenou o generaci spalin, které vznikají při 

hoření. Varianta je řešena s ohledem na nedokonalé spalování. 

Poslední praktická úloha se zabývá matematickým modelováním rizikových stavů 

spojených s výbuchem plynné směsi. Postup řešení je obdobný jako u modelování požáru. 

Ovšem v tomto případu kdy dochází k výbušnému hoření je využito obecného modelu 

proudění plynů s chemickou reakcí (species transport and chemical reaction model). Při tomto 

řešení je uvažováno s dokonalým hořením plynné směsi metanu se vzduchem. Úloha je 

rozdělena do dvou dílčích bodů. Variantu neuvažující poničení místnosti a variantu uvažující 

částečné poničení místnosti, ve které byl výbuch iniciován. U druhé jmenované varianty je 

ještě popsáno použití a výpočet porézní vrstvy, kterou je simulováno poničení. 

8.1 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. 
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K procesu hoření je zapotřebí těchto tři základních činitelů: 

 hořlavá látka (pevné, plynné, kapalné palivo), 

 oxidační prostředek (nejčastěji kyslík), 

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

povrch, jiskra). 

Při řešení obecného spalování paliv je potřeba si uvědomit v jakém skupenství 

spalované palivo je. Podle toho je pak v software ANSYS FLUENT možno zvolit vhodný 

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

také nastaveny stejné okrajové podmínky. 

8.1.1 Pádová trubka – zařízení ke stanovení termokinetických vlastností paliv 

Tato úloha je založena na skutečném zařízení pádové trubky, které je umístěné ve 

výzkumném energetickém centru (VEC). Jedná se o experimentální zařízení sloužící ke 

stanovení termokinetických vlastností paliv a zejména pak uhelného prachu. Termokinetické 

vlastnosti jsou charakterizovány parametry aktivační energie, pre-exponenciálním faktorem a 

především průběhem vyhořívání uhelných částic. Pádová trubka je v podstatě experimentální 

zařízení, které dovoluje nastavovat různorodá prostředí odpovídající podmínkám v reakčních 

prostorech kotlů velkých uhelných bloků spalujících uhelný prášek. Různorodá prostředí lze 

definovat potřebnou volbou teploty, koncentrace kyslíku a rychlosti proudění reakčního plynu 

v reakční komoře [66]. 

Parametry pádové trubky: 

1. Koncentrace kyslíku v reakčním plynu 0–21 % obj., koncentrace N2 a CO2 se mění v 

závislosti na koncentraci kyslíku. 

2. Teplota reakčního plynu v reakční komoře 600 °C až 1200 °C. 

3. Rychlost reakčního plynu 1–4 m/s. 
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Obr. 8.1: Experimentální zařízení tzv. pádová trubka [66]. 

 

Obr. 8.2: Zjednodušené schéma pádové trubky [66]. 
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8.1.2 Tvorba a geometrie, sítě a okrajových podmínek 

Model pádové trubky je zobrazen na Obr. 8.3, 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. To znamená, že geometrie a předpokládané proudění je 

zrcadlově symetrické. Okrajové podmínky předpokládají nulový tok všech veličin přes 

symetrické hranice a nulovou normálovou rychlost. Z toho plyne, že normálové složky 

rychlosti na rovinu symetrie a normálové gradienty proudových veličin jsou nulové [3]. 

Základní geometrie a síť modelu byla vytvořena v programovém balíčku Workbench 13.0. 

 

Obr. 8.3: Detail geometrie, okrajové podmínky a síť matematického modelu pádové trubky. 

Z  obrázku je i patrné rozložení sítě, kde rozměr jedné buňky je 2x2 mm a jedná se o 

síť tvořenou čtyřstěny. Celkový počet buněk je 4080. Vyhodnocení kvality sítě pomocí 

funkce Skewness (zkosení buněk) odhalily nejvyšší kvalitu elementů tvořící výpočetní oblast 

pádové trubky, to je způsobeno velice jednoduchou oblastí. Definice okrajových podmínek 

jsou patrné z Tab. 8.1. 

Tab. 8.1: 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 
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8.1.3 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. 

Reakce mezi diskrétní fází pevných částic drceného práškového uhlí a kontinuální fází 

představovanou okolním mediem byly řešeny v softwaru ANSYS Fluent 13.0. 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). 

Oba přístupy (model proudění částic s chemickou reakcí a nepředmísený model) byly 

testovány na totožné síti a geometrii a při testování byly definovány u obou metod totožné 

okrajové podmínky s veškerými teplotami v modelu, které do řešení zasahují. Totožné byly 

rovněž fyzikální vlastnosti vstupujícího média (okysličovadla) a vlastnosti vstupujících částic 

uhlí. Oba tyto zmíněné přístupy vyžadují velmi podrobnou analýzu o složení zkoumaného 

uhlí. 

Tab. 8.2: 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

+++

=+
 (8.1) 

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. Tento model vyplývá z 

Euler – Lagrangeova přístupu, kde je tekutá fáze uvažována jako kontinuum a je řešena 

Navierovými – Stokesovými rovnicemi, zatímco dispergovaná fáze je řešena stopováním 

velkého počtu částic (bublin, kapek) v proudovém poli. Do řešeného prostoru je uhlí 

přivedeno pomocí funkce Injection, která umožňuje definovat všechny požadované vstupní 

parametry uhelného prachu. 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. 

Tab. 8.3: Fyzikální parametry popisující jeden plyn směsi (O2 – kyslík). 

Specifické teplo (cp)  J/(kg.K)  piecewise-polynomial 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) kinetic-theory 

Viskozita (η) kg/(m.s) kinetic-theory 

Molekulová hmotnost (Mr) kg/kmol 31.9988 

Entalpie (H) j/kmol 0 

Entropie (S) j/(kmol.K)  205026,9  

Referenční teplota (Tref) K 298,15 

L - J charakteristická délka   Angstrom  3,458 

L - J energetický parametr K 107,4 
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Tab. 8.4: Fyzikální parametry pro proudící směs. 

Složení směsi (vzduchu) na vstupu  objemová % 

N2 % 15,9 % 

O2 % 4,9 % 

CO2 % 79,2 % 

Suma % 100% 

   

Reakční model  Finite rate/ Eddy dissipation 

Mecahnismus  reakční mechanismus 

Hustota směsi (ρ) kg/m3
N ideal-gas 

Specifické teplo (cp) J/(kg.K) mixing-law 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) ideal-gas-mixing-law 

Viskozita (η) kg/(m.s) ideal-gas-mixing-law 

Difúze (D) m2/s kinethic theory 

Tab. 8.5: Fyzikální parametry popisující pevné materiály v modelu (ocel). 

Hustota (ρ) kg/m3 8030 

Specifické teplo (cp) J/(kg.K) 502,48 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) 16,27 

U hustoty byl pro jeden plyn nastaven parametr ideal-gas. To znamená, že hustota 

plynu je počítána podle stavové rovnice. 

rT

p

RT

Mp
==ρ  (8.2) 

Ostatní fyzikální veličiny se definují v závislosti na teplotě experimentálně zjištěnými 

závislostmi, jako polynom, tabulka, atd. Podle kinetické energie [37] ideálního plynu mohou 

být definovány následující fyzikální vlastnosti jednotlivých plynů a parametry [38]: 

• viskozita, 

• tepelná vodivost, 

• měrná tepelná kapacita, 

• koeficienty difúze hmoty (pro multi-speciální druhy směsi). 

Definice dynamické viskozity i ′µ  při užití kinetické teorie je následující: 
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=  (8.4) 

Funkce i′Ω ,µ  je experimentálně určenou závislostí na bezrozměrné teplotě, např.[33]: 

( ) ( ) ( )**14874.0*, 43787.2exp

16178.2

77320.0exp

52487.016145.1

TTT
i ++=Ω ′µ  (8.5) 

Vzorec pro měrnou tepelnou kapacitu plynů ipc ′, , je vyjádřen jako funkce teploty polynomem 

n-tého řádu: 

( ) 4
5

3
4

2
321, , TATATATAATc

ip
⋅+⋅+⋅+⋅+=  (8.6) 

Tepelná vodivost i′λ  při užití kinetické teorie je vyjádřena takto: 
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Nastavení mixing-law u příslušných parametrů naznačuje, že se tyto parametry počítají 

na základě směšovacích zákonů.  

Je potřeba ještě zmínit, že koeficienty difúze hmoty (pro multi-speciální druhy směsi) 

jsou počítány pomocí tzv kinetické teorie. Rychlostní konstanta difúze je definována pomocí 

modifikovaného Chapman-Enskog vztahu [33]: 
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(8.8) 

kde je absp absolutní tlak, DΩ  je difuzní kolizní integrál, který je měřen při interakci molekul 

systému a je definován funkcí množství: 

( )ijB
D k

T
T

/
*

ε
=  (8.9) 

přičemž Bk je Boltzmannova konstanta, která je definována plynovou konstantou R

podělenou Avogardovým číslem. ( )ijBk/ε  je pro směs plynu definována takto: 
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( ) ( ) ( ) jBiBijB kkk /// εεε =  (8.10) 

Pro dvousložkovou směs je ijσ definována tímto vztahem: 

( )jiij σσσ +=
2

1
 (8.11) 

Hustota plynné směsi bude počítána pomocí tohoto vztahu: 
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(8.12) 

kde Papop 101325=  je operační tlak, )( 11 −− ⋅⋅ kmolKJR  je univerzální plynová konstanta, 

( )kmolkgM i ⋅   molekulová váha příměsi i ′ve směsi. 

Kinematická viskozita směsí jednotlivých plynů je určená vztahem: 
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kde iX ′  je molový zlomek příměsi i ′  (počet molů příměsi v jednom molu směsi). 

Měrná tepelná kapacita směsí je dána vztahem: 

∑
′

′′=
i

ipip cYc ,  (8.14) 

Tepelná vodivost směsi je dána vztahem: 
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Difúzní součinitel směsi plynu je pak dán tímto vztahem: 
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Pokud je k řešení využit model proudění částic s chemickou reakcí (finite-rate/eddy 

dissipation), je nutné definovat vstup pevného paliva pomocí funkce nazývané Injektion. Tato 

funkce umožňuje definovat vstup kdekoliv v řešeném prostoru a to bez zasažení do výpočtové 

oblasti. V Tab. 8.6 jsou definovány parametry vstupujícího práškového uhlí. Rozdělení 

velikosti částic je definováno pomocí rozsevové křivky exponenciální závislosti. 

Tab. 8.6: Vlastnosti uhlí definované do funkce Injection. 

 První bod Poslední bod 

X pozice (m) 0.6 0.6 

Y pozice (m) 0 0.003 

Teplota (K) 1000 1000 

Hmotnostní průtok (kg/s) 5.5555e-6  

Průměr částice (m) 5e-5  

Rozptylový parametr 1.26  

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. Po vygenerování PDF tabulky vytvoří 

program automaticky materiál s názvem pdf-mixture. Parametry takovéto směsi jsou patrné 

z Tab. 8.8. Fyzikální vlastnosti oceli jsou totožné s předchozím případem viz Tab. 8.5. 
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Tab. 8.7: Fyzikální parametry popisující jeden plyn směsi (O2 – kyslík). 

Hustota směsi (ρ) kg/m3
N pdf 

Specifické teplo (cp) J/(kg.K) piecewise-polynomial 

Molekulová hmotnost (Mr) kg/kmol 31.9988 

Entalpie (H) j/kmol 0 

Entropie (S) j/(kmol.K)  205026,9  

Referenční teplota (Tref) K 298,15 

Tab. 8.8: Fyzikální parametry materiálové směsi pdf-mixture. 

Hustota směsi (ρ) kg/m3
N pdf 

Specifické teplo (cp) J/(kg.K) mixing-law 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) 0,0454 

Viskozita (η) kg/(m.s) 1,72e-5 

8.1.4 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. Úloha byla řešena, jako stacionární tzn. není 

závislá na čase.  

 

Obr. 8.4: Srovnání průběhu teplotních polí u použitých modelů. 
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Obr. 8.5: Porovnání závislosti teploty na vzdálenosti v ose zkoumané oblasti. 

 

Obr. 8.6: Rychlostní profily na výstupu. 
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Obr. 8.7: Porovnání průběhu reziduálů (vlevo non-premixed model, vpravo model proudění 

částic s chemickou reakcí). 

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. Na Obr. 8.5 je dobře vidět v kterém místě dochází 

ke vstupu uhlí do proudového pole. Tvar vzniklého plamene je opět u obou metod mírně 

odlišný. Zatím co u obecného modelu proudění paliv s chemickou reakcí je plamen 

intenzivnější a dosahuje mnohem vyšších teplot, u nepředmíseného modelu je plamen 

mnohem více rozprostřený do dálky a teplota nedosahuje zdaleka tak vysokých hodnot. Z 

průběhu reziduálů je dobře vidět, že rozdíl doby výpočtu mezi oběma modely není moc velký 

a pohybuje se ve stejné řádové úrovni. Na závěr byl ještě vyhodnocen rychlostní profil na 

výstupu z pádové trubky. Je zřejmé, že u obou modelů dochází k deformaci klasického profilu 

uprostřed trubky. To je způsobené unášením částic uhlí. Rozdíl ve výsledku bude méně 

významný při vyšší turbulenci (vyšší rychlosti proudění). 

8.1.5 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 +→+  (8.17) 

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 8.1.2) a řešeným prostorem proudí turbulentní 

proud, vyplývá pro řešení následující úlohy tyto dva modely: 

• Model spalování s nepředmísenými plyny (non-premixed model). 
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• Obecný model proudění plynů s chemickou reakcí (species transport and chemical 

reaction model). 

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. 8.1. 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.  

Zásadní vliv na správnou realizaci výpočtu mají zejména konstanty aktivační energie a 

pre-exponenciálního faktoru. V odborné literatuře je mnoho kombinací těchto konstant např. 

Zambon Chelliah , Puri-Seshadri , Andersen-et-al, Bibrzycki-Poinsot atd. V mém případě se 

nejvíce osvědčily konstanty jednorovnicového modelu dle Zambon Chelliah, které nabývají 

těchto hodnot [39]: 
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 Pre-exponenciální faktor: 1,35.1020 ( ) smolcm //
23  

 Aktivační energie:  30000   molcal /  

Definice materiálových vlastností proudícího media je naznačena v Tab. 8.10. 

Poněvadž je směs složena z jednotlivých plynů, je opět naznačena definice fyzikálních 

parametrů u samotných prvků směsi. Fyzikální vlastnosti stěn opět nebudou zmiňovány, 

jelikož jsou totožné jako v případě spalování tuhých paliv, viz Tab. 8.5. 

Tab. 8.9: Fyzikální parametry popisující jeden plyn směsi (CH4 – metan). 

Specifické teplo (cp)  J/(kg.K)  piecewise-polynomial 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) kinetic-theory 

Viskozita (η) kg/(m.s) kinetic-theory 

Molekulová hmotnost (Mr) kg/kmol 16,04606 

Entalpie (H) j/kmol -7.489518e+07 

Entropie (S) j/(kmol.K)  186040,1  

Referenční teplota (Tref) K 298,15 

L - J charakteristická délka   Angstrom  3,758 

L - J energetický parametr K 148,6 

Tab. 8.10: Fyzikální parametry pro proudící směs. 

Složení směsi (vzduchu) na vstupu   objemová % 

dusík % 77 % 

kyslík % 23 % 

Suma % 100% 

      

Hustota směsi (ρ) kg/m3
N ideal-gas 

Specifické teplo (cp)  J/(kg.K)  mixing-law 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) ideal-gas-mixing-law 

Viskozita (η) kg/(m.s) ideal-gas-mixing-law 

Difúze (D) m2/s kinetic -theory 

Definice fyzikálních parametrů již není znovu detailně rozebrána je totiž obdobná jako 

v kapitole 8.1.3. 
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8.1.6 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. 

 

Obr. 8.8: Srovnání průběhu teplotních polí u použitých modelů [°C]. 

 

Obr. 8.9: Porovnání závislosti teploty na vzdálenosti v ose zkoumané oblasti. 
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Obr. 8.10: Rychlostní profily na výstupu. 

 

Obr. 8.11: Porovnání průběhu reziduálů (vlevo non-premixed model vpravo model proudění 

částic s chemickou reakcí). 

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

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

Maximální teplota, kterou dosahuje obecný model proudění s chemickou reakcí je mírně vyšší 

než u Non-premixed modelu. Protože hoření u tohoto modelu je mírně intenzivnější, i pokles 

teploty v závislosti na čase je mírně rychlejší. Tato skutečnost je zřejmá z Obr. 8.8 a Obr. 8.9. 

Je zde dobře vidět, že plamen je u modelu non-premixed mírně protáhlejší. Reziduály 
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poukazují na rozdílnou dobu výpočtu obou modelů. Pro srovnání s hořením pevných paliv je 

opět provedeno vyhodnocení rychlostního profilu na výstupu. 

V této části práce, jak už bylo řečeno výše, je provedeno srovnání a rozbor výsledků tří 

základních modelů popisující rychlosti produkce chemických látek i′  vlivem chemické 

reakce při turbulentním proudění v numerickém programu ANSYS FLUENT. Sledováno bylo 

především teplotní pole a zjištění chování plamene během samotného hoření. 

 

Obr. 8.12: Průběhy teplotních polí u jednotlivých modelů [°C]. 
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Obr. 8.13: Teplo z reakce (Heat of reaction [W]). 

 

Obr. 8.14: Úbytek hmotnostního zlomku metanu vlivem hoření plynné směsi. 
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Obr. 8.15: Srovnání průběhu teplot v závislosti na vzdálenosti (v ose trubky). 

 

Obr. 8.16: Srovnání průběhu reziduálů ( A Finite-rate/Eddy-Dissipation model, B Eddy-

Dissipation model, C Eddy-Dissipation-Concept model tzv. EDC). 

Při vzájemném porovnání výsledků bylo zjištěno, že všechny tři zmíněné modely 

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

shody nejen maximálních teplot, ale i průběhu hoření. 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. Tuto skutečnost potrvzují také Obr. 8.13 a Obr. 8.14. 
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Závěrem je potřeba říct, že výrazný vliv na přesnost výsledků u modelů využívající 

pro rychlost reakce Arrheniových výrazů mají konstanty aktivační energie a pre-

exponenciálního faktoru. 

8.2 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. 

Samotné matematické modelování spočívá v řešení hoření, přestupu tepla přes stěny 

modelu a proudění vzduchu v řešené oblasti. 

8.2.1 Definování geometrie a výpočetní sítě oblasti 

Geometrie a výpočetní síť vychází z přiložené výkresové dokumentace. Výkresová 

dokumentace je také opatřena přesnou polohou umístění jednotlivých termočlánku 

v místnostech. Tyto důležité rozměry umožňují srovnání teplot v totožných místech 

experimentu s modelem. Z důvodu lepší orientace a čitelnosti při srovnávání výsledků, jsou 

měřící body na modelu označeny stejně jako termočlánky při požární zkoušce. 

Výpočetní síť domu byla vytvořena v programu GAMBIT 2.4.6 s celkovým počtem 

buněk 309977. Jedná se o nestrukturovanou síť vytvořenou pomocí prvků mnohostěnů 

různorodých tvarů. Geometrie modelu byla zjednodušena tím, že se neuvažuje nábytek, 

příslušenství a vybavení uvnitř místností. Naproti tomu oblast s předpokládaným zdrojem 

tepla je vysíťována velice podrobně a jemně. Toto je provedeno z důvodu významného 

ovlivnění proudění a s tím i související rozložení teplot ve zkoumaném poli. Geometrie 

matematického modelu domku je vyobrazena na Obr. 8.18. popis okrajových podmínek a 

jednotlivých místností uvnitř modelované oblasti je patrný z Obr. 8.17 a Tab. 8.11. 
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Obr. 8.17: Výkres půdorysu 1.NP.  Obr. 8.18: Geometrie matematického modelu. 

Pozn: 

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

Tab. 8.11: Popis stavu oken a dveří v objektu 1 podlaží [8]. 

 Otvor Místnost Rozměr (š x v) [mm] Stav Poznámka 

1 
N

P
 

Okno Jídelna 2x (500 x 1280) Zasklené Dvojité okno, dvoukřídlé 

Dveře Jídelna/Ložnice 800 x 1970 Otevřené Bez dveřního křídla 

Dveře Jídelna/Chodba 800 x 1970 Otevřené Bez dveřního křídla 

Okno Ložnice 2x (500 x 1250) Zasklené Dvojité okno, dvoukřídlé 

Dveře Obyv. pokoj/Chodba 800 x 1970 Otevřené Bez dveřního křídla 

Okno Obývací pokoj 2x (400 x 1080) 1/2 Zasklené Jedno křídlo bez skla 

Dveře Chodba/Kuchyně 800 x 1970 Zavřené Dřevěné dveře 

Dveře Chodba/Ven 800 x 1970 Zavřené Ocelové 

Dveře Chodba/Schodiště 800 x 1970 Otevřené Bez dveřního křídla 

Dveře Kuchyně/Lázeň 600 x 1970 Otevřené Bez dveřního křídla 

Dveře Kuchyně/Spíš 600 x 1970 Otevřené Bez dveřního křídla 

Okno Lázeň 800 x 900 Zavřené Uzavřené deskou 

Okno Kuchyně 1200 x 1200 Zavřené Zazděné 

Dveře Chodba/WC 600 x 1970 Otevřené Bez dveřního křídla 

Dveře Chodba/1PP 800 x 1970 Zavřené Dřevěné dveře 
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Obr. 8.19: Výpočetní síť domku.  Obr. 8.20: Detail zhuštění sítě. 

8.2.2 Okrajové podmínky a fyzikální vlastnosti 

Veškeré okrajové podmínky byly z velké části převzaty z dostupných podkladů o 

experimentu. Okrajová podmínka na vstupu byla nadefinována jako tlaková podmínka 

(pressure-inlet na Obr. 8.19 označen modře). Okrajové podmínky pro oba výstupy byly 

definovány jako tlakový výstup (pressure-outlet na Obr. 8.19 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%. 

Další důležitou okrajovou podmínkou, která významně ovlivňuje výsledky 

matematické simulace, je definice vlastností vnitřní stěny, stropu a podlahy domu. Tyto 

plochy byly definovány jako coupled, tj. dovolují modelovat přestup tepla.  

Vzhledem k podrobnějším a komplexnějším výsledkům byla do matematické 

modelace zahrnuta radiace. Záření (radiace) představuje přenos elektromagnetické energie ve 

formě vln s příčnou vibrací vzhledem ke směru jejich šíření prostorem. K řešení radiace byl 

využit tzv. DO radiační model (Discrete ordinate model). Tento model je nejkomplexnější ze 
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všech radiačních modelů, který ve své podstatě nemá omezení použitelnosti, pokud jde o 

součinnost s jiným nastavením matematického modelu. 

Po zvolení radiačního modelu DO v panelu materiálových charakteristik se zadávají 

následující veličiny o těchto parametrech [5]: 

 Koeficient absorpce (Absorption coefficient)   50000=Aσ  [1/m] 

 Koeficient rozptylu (Scattering coefficient)   0=Sσ  [1/m] 

 Index lomu (Refractive index)    1=I        [1] 

V těchto podmínkách však funguje stěna pouze jako těleso, které radiaci přijímá 

z vnějšího zdroje (a podle toho se úměrně zahřívá), ale sama radiaci negeneruje (stěna sama 

nevyzařuje teplo formou radiace). 

Pro správně fungující model radiace je nezbytné nadefinovat ještě u okrajových 

podmínek vnitřní stěny její emisivitu a ta nabývá hodnoty 0,8 [20]. 

8.2.3 Definice zdroje 

Z detailu geometrie sítě Obr. 8.19 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. 

Iniciace požáru byla zajištěna hořlavinami toluen a heptan, které byly také zahrnuty do 

celkového výkonu tepelného zdroje. Výpočet celkového výkonu tepelného zdroje, který je ve 

výpočtu definován objemem všech čtyř hranic, je uveden zde:  

1) Dřevo 

Čas zkoušky:   st 3600=  

Hustota:   3/5,515 mkg=ρ  

Hmotnost:   kgm 425=  

Objem:   38244,0
5,515

425
m

m
V ===

ρ
 

Výhřevnost:   kgMJQ /75,16=  
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Výkon na 1m3: 

 3/9,2398506
3600

10000005,51575,161000000
mW

t

Q
P =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ρ
 

Výkon:   WPVPs 5,19774309,23985068244,01 =⋅=⋅=  

Celkový objem hranic:  311,3 mVh =  

Celkový výkon hranic: W
V

VP
E

h

s
c 11,522776

11,3

8244,05,19774301
1 =

⋅
=

⋅
=  

2) Toluen 

Hmotnost:   kgm 734,1=  

Výhřevnost:   kgMJQ /41=  

Hustota:   3/876 mkg=ρ  

Objem:   3002,0
876

734,1
m

m
V ===

ρ
 

Výkon na 1m3:  3/6,9874166
3600

1000000876411000000
mW

t

Q
P =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ρ
 

Výkon:   WPVPs 3,197486,9874166002,02 =⋅=⋅=  

Celkový výkon hranic: W
V

VP
E

h

s
c 66,12

11,3

002,03,197482
2 =

⋅
=

⋅
=  

3) Heptan 

Hmotnost:   kgm 54,10=  

Výhřevnost:   kgMJQ /45=  

Hustota:   3/680 mkg=ρ  

Objem:   30155,0
680

45,10
m

m
V ===

ρ
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Výkon na 1m3:  3/8500000
3600

1000000680451000000
mW

t

Q
P =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ρ
 

Výkon:   WPVPs 13175085000000155,03 =⋅=⋅=  

Celkový výkon hranic: W
V

VP
E

h

s
c 84,654

11,3

0155,01317503
3 =

⋅
=

⋅
=  

4) Hranice 

Celkový výkon všech materiálů: 

 WEEEE cccC 67,52344384,65466,1211,522776321 =++=++=  

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 ===  

8.2.4 Výpočet výkonu zdroje v závislosti na době požáru 

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. 

Celková měrná energie hraničky dřeva vztažená k objemu 1 m3 zadávaná do 

FLUENTU byla stanovena výše a nabývá hodnoty 3
, /11,167851 mWE 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. Pro 

tuto funkční závislost byly stanoveny čtyři základní body, jejichž rozložení je patrnější z Obr. 

8.21, který je vyobrazen níže. 
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Obr. 8.21: Definice celkového energie zadávána v závislosti na čase. 

Popis těchto bodů je detailně rozepsán Tab. 8.12. Zde jsou i číselné hodnoty, které jim 

náleží v daném čase. 

Tab. 8.12: Číselné hodnoty pro zadané body. 

Čas  s 0 60 2880 3000 3600 

Energie W/m3 0 217000 190000 16000 16000 

Při zadání této křivky viz Tab. 8.12 do UDF funkce byla využita parametrizace 

úseček. Tato parametrizace spočívá v rozdělení křivky celkové měrné energie na samostatné 

celky (úsečky). U každé z těchto úseček se pomocí rovnice regrese získala jejich parametrická 

rovnice. Tímto způsobem jsme dokázali velmi přesně popsat křivku pro celkovou energii tak, 

že střední hodnota měrné energie byla shodná s konstantní měrnou energií. Výhodou funkce 

UDF je, že umožňuje zadání prakticky libovolného tvaru energetické křivky. 

Z důvodu zpřesnění matematického modelu bude zdroj tepla rozšířen o oxid uhličitý, 

oxid uhelnatý, vodní páru a úbytek kyslíku. Základem definice spalin je stechiometrická 

rovnice nedokonalého spalování dřeva, do které vstupují kromě dřeva také tyto složky O2, 

CO2 H2O a CO. Všechny tyto členy musí být v UDF funkci zahrnuty opět při využití 

parametrizace úseček a pomocí vhodného přepočtu z křivky měrné energie (přímou úměrou) 

pomocí měřených hodnot objemového zlomku. Z důvodu názornosti v grafu 8 je uveden 
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pouze příklad jedné křivky a to CO2. Hodnoty bodů křivek v daném čase jsou definovány v 

Tab. 8.13. 

Dle změřených výsledků objemových koncentrací spalin a kyslíku byl poměr mezi 

oxid uhličitým CO2 a CO odhadnut na 1:500. Tedy stechiometrická rovnice měla tvar [19]: 

OeHdCOcCObOOHaC 22266144100 ++=+  (8.18) 

Přitom koeficienty musí být zvoleny tak, aby platila stechiometrická rovnice, tedy: 

a=5 

b=265,5 

c=1 

d=499 

e=360 

(8.19) 

Postup při určení celkového množství spalin např. pro CO2 vztažená k objemu 1 m3 

zadávaná do software CFD je následující: nejprve se z velikosti molární hmotnosti a 

hmotnosti vyhořeného paliva určí celková hmotnost vyprodukovaných spalin (CO2). Z této 

hmotnosti se následně určí podílem časového úseku hoření střední hodnota průtoku spalin. 

Z důvodu časové závislosti produkce škodlivin na čase se takto získaná střední hodnota 

průtoku ještě musí přepočítat podle celkového výkonu hranic opět na čtyři základní body. 

Popis těchto bodů je detailně rozepsán v Tab. 8.13. Zde jsou i číselné hodnoty, které jim 

náleží v daném čase. 
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Obr. 8.22: Definice generování CO2 zadávána v závislosti na čase. 

Tab. 8.13: Číselné hodnoty pro zadané body tepelného výkonu, CO2, O2, H2O, a CO. 

Čas s 0 60 2880 3000 3600 

Energie W/m3 0 217000 190000 16000 16000 

CO2 kg/(s.m3) 0 0,000191713 0,000158371 0,000013336 0,000013336 

O2 kg/(s.m3) 0 -0,03701 -0,03058 -0,00257 -0,0025 

H2O kg/(s.m3) 0 0,028231 0,023322 0,001964 0,001964 

CO kg/(s.m3) 0 0,060871 0,050285 0,004234 0,004234 

Poslední okrajová podmínka definovaná na tomto matematickém modelu náleží 

vnějším stěnám domu. Na těchto stěnách byla nastavena konstantní teplota okolí získaná 

měřením povětrnostních podmínek. Tato teplota je rovna hodnotě T = 10°C. Emisivita vnější 

stěny je opět rovna hodnotě 0,8 [5]. 

8.2.5 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. Tato směs je definována parametry, 

které jsou naznačeny v Tab. 8.15. 
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Tab. 8.14: Fyzikální parametry popisující jeden plyn směsi (O2 – kyslík). 

Specifické teplo (cp)  J/(kg.K)  piecewise-polynomial 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) kinetic-theory 

Viskozita (η) kg/(m.s) kinetic-theory 

Molekulová hmotnost (Mr) kg/kmol 31.9988 

Entalpie (H) j/kmol 0 

Entropie (S) j/(kmol.K)  205026,9  

Referenční teplota (Tref) K 298,15 

L - J charakteristická délka   Angstrom  3,458 

L - J energetický parametr K 107,4 

Tab. 8.15: Fyzikální parametry pro proudící směs. 

Složení směsi (vzduchu) na vstupu  objemová % 

dusík % 79 % 

kyslík % 21 % 

Suma % 100% 

    

Hustota směsi (ρ) kg/m3
N Ideal-gas 

Specifické teplo (cp) J/(kg.K) Mixing-law 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) Ideal-gas-mixing-law 

Viskozita (η) kg/(m.s) Ideal-gas-mixing-law 

Hmotnostní rozptyl (D) m2/s 2,88e-5 

Absorpční koeficient (σA) 1/m Wsggm-cell-based 

Koeficient rozptylu (σS)  1/m 0 

Rozptyl fázové funkce - Isotropic 

Index lomu (I) - 1 

Detailní rozbor fyzikálních parametrů plynů, a směsi plynu je proveden kapitole 8.1.3. 

Při řešení, které využívá radiační model DO, se nastavuje koeficient absorpce u plynné 

směsi pomocí tzv. weighted-sum-of-gray-gases (WSGGM) - cell-based modelu. 

WSGGM - cell - based model využívá k výpočtu koeficientu absorpce optickou délku 

a ta závisí na charakteristické velikosti buňky sítě. Z toho vyplývá, že je výrazně ovlivňována 

kvalitou sítě matematického modelu. Výhodou tohoto modelu je, že není potřeba definovat 

další vstupy a parametry. 
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Požární cihla je druhým materiálem, který je v modelu použit. Tento materiál je 

nastaven pro všechny pevné a nepohyblivé části v domě (strop, podlaha a jednotlivé stěny 

uvnitř domu). Fyzikální parametry jsou detailně popsány v Tab. 8.16. 

Tab. 8.16: Fyzikální parametry požární cihly. 

Hustota (ρ) kg/m3
N 750 

Specifické teplo (cp)  J/(kg.K)  1040 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) Piecewise-linear 

Absorpční koeficient (σA) 1/m 50000 

Koeficient rozptylu (σS)  1/m 0 

Funkce rozptýlené fáze - Isotropic 

Index lomu (I) - 1 

Emisivita - 0,8 

Z Tab. 8.16 je patrné, že tepelná vodivost všech stěn, stropů a podlahy je definována 

pomocí po částech lineární funkce (Piecewise-linear). Tato funkce umožňuje definovat 

tepelnou vodivost v závislosti na měnící se teplotě formou tabulky. V našem případě jsme 

použili závislost, která popisuje tepelnou vodivost za užití čtyř bodů viz Tab. 8.17. 

Tab. 8.17: Funkce popisující závislost tepelné vodivosti na teplotě [20]. 

Teplota (°C) 0 200 300 600 

Tepelná vodivost (λ) 0,36 0,36 0,38 0,455 

8.2.6 Porovnání výsledků matematického modelu s výsledky získanými experimentem 

Předmětem zájmu bylo, sledování změn rychlostního a zejména pak teplotního pole. 

Z toho se vycházelo při vyhodnocení výsledků řešení. Následující Obr. 8.23 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. Znázornění tohoto pole je pro lepší viditelnost provedeno pomocí vhodně 

umístěných řezů přes modelovanou oblast. Pro srovnání a názornější ilustraci jsou všechny 

grafické obrázky doplněny barevným měřítkem. Ve vybraných bodech oblasti odpovídajících 

umístění termočlánků byl proveden záznam teploty a vykreslen graficky v závislosti na čase. 

Pro porovnání jsou použity grafy z měření. 
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Obr. 8.23: Kontury teplotního pole v čase t = 200 s (vlevo) t = 2400 s (vpravo) [°C]. 

 

Obr. 8.24: Kontury hustoty v čase t = 200 s (vlevo) t = 2400 s (vpravo) [kg/m3]. 

 

Obr. 8.25: Vektorové zobrazení teplotního pole v čase t = 200 s (vlevo) t = 2400 s (vpravo) 

[m/s]. 
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Nakonec byly porovnávány teploty měřené experimentem s modelem v místech 

umístění termočlánků. Umístění termočlánků v experimentu se shoduje s umístěním 

monitorovacích bodů v numerickém modelu. Pro lepší orientaci je ve výsledcích označení 

termočlánků v matematickém modelu totožné jako u experimentu.  

Jelikož výpočet klade neúměrné nároky na rozsah a čas výpočtu, byly k porovnání 

výsledků vybrány pouze některé termočlánky v jídelně a ložnici. Další důvod výběru pouze 

některých termočlánků spočívá v nepřehlednosti následného vyhodnocení výsledků všech 

termočlánků. 

K porovnání byly vybrány tyto tři termočlánky:  

• T4B, T12B (jídelna) 

• T12 (ložnice) 

Ve vybraných bodech oblasti odpovídajících umístění termočlánků byl proveden 

záznam teploty a vykreslen graficky v závislosti na čase. Pro porovnání jsou použity grafy z 

měření. 

 

Obr. 8.26: Záznam průběhu teplot v jídelně získaných z experimentu [8]. 
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Obr. 8.27: Záznam průběhů teplot vybraných termočlánků v jídelně získaných z numerické 

simulace. 

 

Obr. 8.28: Záznam průběhu teplot v ložnici získaných z experimentu [8]. 
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Obr. 8.29: Záznam průběhu teploty u vybraného termočlánku v ložnici získaných z numerické 

simulace. 

Na Obr. 8.26 [9] je záznam teplot termočlánků při experimentu ve všech měřených 

bodech v jídelně a na Obr. 8.27 je časová závislost teploty odpovídající termočlánků T12B a 

T4B z numerického modelu. 

Na Obr. 8.28 je opět záznam teplot měřených všemi termočlánky umístěnými v ložnici 

a porovnání s numerickým experimentem je na Obr. 8.29, kde záznam teplot na čase byl 

proveden v místě odpovídajícímu termočlánku T12. 

Jak je na první pohled patrné, výsledné teploty u všech porovnávaných termočlánků v 

matematické simulaci a požární zkoušce se od sebe liší jen velmi nepatrně. Maximální 

teploty, kterých dosahují zkoumané termočlánky s označením T4B a T12B při experimentu, 

je rovna přibližně hodnotám CT B °= 5004  a CT B °= 61512 . U matematického modelu teploty 

ve stejných termočláncích nabývají hodnot CT B °= 5204  a CT B °= 58512 . Teplota u 

zkoumaného termočlánku umístěného v ložnici (termočlánek T12) nabývá při požární 

zkoušce maximálních hodnot CT °= 32512 . V provedené simulaci se blíží teplota tohoto 

termočlánku hodnotě CT °= 38012 . 
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Tab. 8.18: Srovnání výsledků matematického modelu s experimentem.  

Označení termočlánku T4B (jídelna) T12B (jídelna) T12 (ložnice) 

Experiment 500 °C 615 °C 325 °C 

Numerická simulace 520 °C 585 °C 380 °C 

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. 

Bylo také 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. Tedy: vznícení, hoření, prudké ochlazení vlivem úbytku 

spalovaného materiálu a následné dohořívání. 

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. 

8.3 Matematické modelování výbuchu směsi vzduchu s metanem v rodinném domě 

Úkolem poslední praktické úlohy je tvorba matematického modelu v programu 

ANSYS FLUENT pro stanovení vývinu/šíření tlakových vln a jejich ničivých účinků. Cílem 

této práce je ověření těchto modelů s výsledky získanými prostřednictvím experimentu a 

výsledky simulace provedenými v programu FLACS. 
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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. 

Problematika modelování výbuchu je velmi složitá a v programu ANSYS FLUENT 

existuje několik možných přístupů k její realizaci (akustický model, řešení pomocí 

přetlakového signálu, model využívající chemických reakcí). V tomto případu, kdy dochází 

ke generaci tlakové vlny v důsledku hoření plynné směsi, přichází v úvahu pouze možnost s 

využitím obecného modelu proudění plynů s chemickou reakcí (species transport and 

chemical reaction model). Avšak tato varianta byla rozpracována do dvou dílčích bodů. V 

první části byla 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. V této části řešení je také popsána 

teorie porézní vrstvy a vysvětleno její použití. 

8.3.1 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. Výkresová dokumentace také podává detailní informace o umístění 

tlakových senzorů. Umístění tlakových senzorů v matematickém modelu je shodné s požární 

zkouškou. Z důvodu lepší orientace a čitelnosti při srovnávání výsledků jsou tyto měřící body 

na modelu označeny stejně jako tlakové senzory při experimentu. 

Výpočetní síť domu byla vytvořena v programu Workbench 13.0 s celkovým počtem 

buněk 75110. Jedná se o nestrukturovanou síť vytvořenou pomocí prvků mnohostěnů 

různorodých tvarů. Geometrie modelu byla zjednodušena tím, že se neuvažuje nábytek, 

příslušenství a vybavení uvnitř místností. Naproti tomu byly pro variantu uvažující poničení 

části místnosti vytvořeny specifické oblasti, které budou definovány jako porézní zóny. Tyto 

oblasti jsou umístěny podél oken, dveří a pod střechou a budou v modelu simulovat vysklení 

oken, vyražení dveří a nadzdvižení střechy spolu s jejím poškozením. Geometrie 

matematického modelu domku je vyobrazena na Obr. 8.30., kde jsou zeleně vyznačeny 

porézní zóny. Varianta, u které se neuvažuje poničení, pochopitelně tyto oblasti neobsahuje. 

U této varianty jsou okna, dveře a část střechy uvažovány jako otevřené tj. tlakové výstupy 

(pressure outlet). 
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Obr. 8.30: Geometrie a síť matematického modelu (vlevo). Detail řezu sítě a zobrazení 

nejčetnějších tvarů buněk (vpravo). 

8.3.2 Okrajové podmínky 

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

kompletně převzaty z dostupných podkladů o experimentu (tedy z přiložené výkresové 

dokumentace). Okrajové podmínky pro všechny tři výstupy (okno, dveře venkovní, dveře do 

ložnice) jsou definovány jako tlakový výstup (pressure outlet) a v Obr. 8.30 jsou vyznačeny 

červeně. Všechny další stěny jsou definovány jako Wall tedy pevné stěny. Teplotní podmínky 

na výstupech a uvnitř řešené oblasti byly definovány z dostupných informací o povětrnostních 

podmínkách jako T = 10°C. Proudícím médiem celé oblasti je plynná směs vzduch s metanem 

a je definována tímto složením N2=72,68%, O2=19,32% a CH4=8%. K nastavení plynné směsi 

do řešené oblasti bylo využito funkce inicializace. 

8.3.3 Definice porézní vrstvy 

Jak už bylo uvedeno výše, u varianty uvažující i simulace vysklení oken, vyražení 

dveří a poničení střechy, bylo řešeno proudění média přes porézní vrstvu. Tato funkce 

zahrnuje dvě možnosti definování oblasti, přes které se výpočet řeší. A jsou to tyto: 

 plocha - je možné využít plochy dané geometrie a těmto plochám nastavit 

charakteristický tlakový spád pomocí porézních koeficientů. 

 objem - využije se v případech 3D těles, kde je nezbytné nastavit porézní vrstvu o 

daných koeficientech v celém objemu. 
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V našem případě, bylo využito objemového zadání porézní oblasti. V prostředí 

ANSYS FLUENT se 3D porézní zóna řeší v menu Cells Zone, kde se vybraná oblast nastaví 

jako porézní (Porous Zone) [36].  

Teorie porézního prostředí vychází z tzv. Darcyho zápisu porézního prostředí. 

V rovnici průtoků pro porézní prostředí je přidaný člen iS  složený ze dvou částí laminární a 

turbulentní ztráty. V případě homogenního porézního prostředí má tento tvar [3]: 

)
2

1
( 2 iii vvCvS ρ
α

µ
⋅⋅+−=  (8.20) 

v   velikost rychlosti 

α   propustnost 

2C   součinitel odporu 

A. Laminární ztráty v porézním prostředí (Viscous resistence) 

V případě laminárního proudění skrz porézní vrstvu je ztráta tlaku úměrná rychlosti a 

konstanta 2C  je nulová. Model porézního prostředí se poté redukuje na Darcyho zákon [3], 

[36]: 
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Ztráta tlaku pro směry x, y, z má pak následný tvar: 
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(8.22) 

ijα   propustnost ve směru i, j  

jv   složka rychlosti x, y, z 

zyxn ,,∆   tloušťka porézní vrstvy v osách x, y, z 
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B. Turbulentní ztráty v porézním prostředí (Inertial resistence) 

U případu např. děrovaného plátu je možné eliminovat propustnost alfa a použít pouze 

inertní ztráty pro směry x, y, z [3], [36]: 
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(8.23) 

V našem případě byly koeficienty viscous a inertial resistance faktor orientačně 

odvozeny na základě naměřených hodnot (měření bylo převzato z [36]) rychlosti a ztráty tlaku 

přes porézní prostředí pomocí následujícího postupu: 

1) Z naměřených dat rychlosti a tlaku proudícího vzduchu se vytvoří graf a proloží se 

rovnicí regrese: 

Tab. 8.19: Tabulka naměřených hodnot z experimentu. 

v (m/s) 0 1,57 2,37 3,55 4,64 5,61 

p (Pa) 0 125 254 455 780 941 

 

Obr. 8.31: Závislost rychlosti na tlakové ztrátě. 
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2) Z následujících vzorců se vypočítají koeficienty α/1 a 2C : 
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8.3.4 Definice materiálových vlastností 

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

materiály proudícího media (fluid) a materiál stěn (solid). Proudícím mediem na počátku děje 

je uvažována směs, která odpovídá fyzikálním parametrům o tomto složení N2=72,68%, 

O2=19,32% a CH4=8%. Tato směs je definována parametry, které jsou naznačeny v Tab. 

8.21. Jelikož se směs skládá z jednotlivých plynů, je také nezbytné nadefinovat fyzikální 

parametry u samotných prvků směsi. Definování těchto parametrů je u všech prvků směsi 

totožné a proto jsou naznačeny materiálové vlastnosti pouze pro jeden plyn (viz Tab. 8.20). 

V kapitole 8.1.3 byl těmto fyzikálních parametrů věnován prostor a tudíž dále nejsou 

podrobněji rozebrány. 

Pevný materiál (solid), použitý v modelu je cihla. Tento materiál je nastaven pro 

všechny pevné a nepohyblivé části v domě (strop, podlaha a jednotlivé stěny uvnitř domu). 

Fyzikální parametry jsou detailně popsány v Tab. 8.22. 

Tab. 8.20: Fyzikální parametry popisující jeden plyn směsi (O2 – kyslík). 

Specifické teplo (cp)  J/(kg.K)  piecewise-polynomial 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) kinetic-theory 

Viskozita (η) kg/(m.s) kinetic-theory 

Molekulová hmotnost (Mr) kg/kmol 31.9988 

Entalpie (H) j/kmol 0 

Entropie (S) j/(kmol.K)  205026,9  

Referenční teplota (Tref) K 298,15 

L - J charakteristická délka   Angstrom  3,458 

L - J energetický parametr K 107,4 
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Tab. 8.21: Fyzikální parametry pro proudící směs. 

Složení směsi (vzduchu) na vstupu   objemová % 

dusík % 72,68 % 

kyslík % 19,32 % 

metan % 8 % 

Suma % 100% 

      

Hustota směsi (ρ) kg/m3
N ideal-gas 

Specifické teplo (cp)  J/(kg.K)  mixing-law 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) ideal-gas-mixing-law 

Viskozita (η) kg/(m.s) ideal-gas-mixing-law 

Difúze (D) m2/s kinetic -theory 

Koeficient teplotní difúze (DI) kg/(m.s) kinetic-theory 

Tab. 8.22: Fyzikální parametry popisující pevné materiály v modelu (požární cihla). 

Hustota (ρ) kg/m3
N 750 

Specifické teplo (cp)  J(kg.K)  1040 

Tepelná vodivost (λ) W/(m.K) 0,86 

 

8.3.5 Vyhodnocení matematické simulace výbuchu – řešení časově závislé úlohy 

proudění plynů s chemickou reakcí 

Grafické zhodnocení je založeno na časové závislosti změny teplotních, rychlostních, 

tlakových atd. polí. Předmětem zájmu bylo především sledování změn tlakového pole. Byly 

provedeny dva základní způsoby vyhodnocení dosažených výsledků. V první fázi byly 

vyhodnoceny formou vyplněných kontur výsledky výpočtu, již výše zmiňovaných polí. 

Znázornění těchto tlakových polí je pro lepší viditelnost provedeno pomocí vhodně 

umístěných řezů přes modelovanou oblast. Byly přidány další veličiny, které označují úbytek 

hmotnostního zlomku metanu vlivem hoření a teplota vznikající z chemické reakce směsi 

(místo, kde dochází k hoření metanu). Pro variantu A je navíc provedeno srovnání průběhu 

výbuchového tlaku v čase v programech ANSYS FLUENT, programu FLACS a experimentu. 

Ve variantě B je provedeno srovnání průběhu výbuchového tlaku v programu ANSYS 

FLUENT s experimentem. 



Numerické modelování proudění tekutin s přestupem tepla a hořením v průmyslových aplikacích 

74 

8.3.5.1 Varianta A neuvažující poškození místnosti 

Na Obr. 8.32 až Obr. 8.36 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. 8.32: Tlakové pole v čase 0,125 a 0,135 s [Pa]. 

 

Obr. 8.33: Rychlostní pole v čase 0,125 a 0,135 s [m/s]. 
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Obr. 8.34: Teplotní pole v čase 0,125 a 0,135 s [K]. 

 

Obr. 8.35: Úbytek hmotnostního zlomku metanu vlivem hoření plynné směsi v čase 0,125 a 

0,135 s. 

 

Obr. 8.36: Teplo z reakce v čase 0,125 a 0,135 s (Heat of reaction [W]). 
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Obr. 8.37: 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. 8.37. Z grafických Obr. 8.32 až Obr. 8.36 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). 

8.3.5.2 Varianta B uvažující poškození místnosti 

Na Obr. 8.38 až Obr. 8.42 jsou znázorněny výsledky matematického modelu, který 

zahrnuje poškození místnosti. Z Obr. 8.38 je patrný vznik a šíření tlakové vlny v čase 0,3s 



Numerické modelování proudění tekutin s přestupem tepla a hořením v průmyslových aplikacích 

77 

(vlevo) a v čase 0,4s (obrázek vpravo). Tento průběh potvrzují také rychlostní pole, která jsou 

naznačena na Obr. 8.39. Rychlostní profily jsou opět naznačeny ve stejném časovém 

intervalu. Je také patrné, že se tlaková vlna šíří všemi směry stejně. Na Obr. 8.40, které 

popisují teplotní pole je velmi dobře vidět vznik plamene v řešené oblasti. Šíření teploty 

postupuje s mírným zpožděním, než postupuje tlaková vlna. Další Obr. 8.41 a Obr. 8.42 

naznačují, jak dochází k úbytku metanu v závislosti na hoření plynné směsi, respektive 

identifikují místo kde dochází k hoření. Tyto poslední obrázky jsou zaznamenány v časovém 

kroku 0,4s a 0,5s. Všechny časové kroky byly vybrány s ohledem na dobrou viditelnost šíření 

tlakové vlny. 

 

Obr. 8.38: Tlakové pole v čase 0,3 a 0,4 s [Pa]. 

 

Obr. 8.39:Rychlostní pole v čase 0,3 a 0,4 s [m/s]. 
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Obr. 8.40: Teplotní pole v čase 0,3 a 0,4 s [K]. 

 

Obr. 8.41: Úbytek hmotnostního zlomku metanu vlivem hoření plynné směsi v čase 0,4 a 0,5 

s. 

 

Obr. 8.42: Teplo z reakce v čase 0,4 a 0,5 s (Heat of reaction [W]). 
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V této části byl vyhodnocen průběh změny tlaku v závislosti na čase v místech 

umístění tlakových senzorů. Jak už bylo uvedeno výše, umístění tlakových senzorů 

v experimentu se shoduje s umístěním v numerickém modelu. Pro lepší orientaci ve 

výsledcích, je označení tlakových senzorů v matematickém modelu totožné jako u 

experimentu. 

Z Obr. 8.43 je patrné, že bylo dosaženo velmi dobré shody experimentu s numerickým 

modelem, a to nejen u maximálních hodnot tlaku, ale také u průběhu tlakové vlny v závislosti 

na čase. Tlakový snímač s označením PS 2 (zelená křivka) dosahuje v matematickém modelu 

ve srovnání s experimentem velmi dobrého maximálního výbuchového tlaku. V experimentu 

se dosahuje maximálních hodnot 1800 Pa a v numerickém modelu je dosaženo maximální 

hodnoty 1834 Pa. Průběh tlakové vlny v závislosti na čase lze považovat také za zdařilý, 

neboť maximálních hodnot je v experimentu dosaženo v čase 35,2s a v modelu byl tento čas 

35,01s. 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. 

 

Obr. 8.43: Srovnání tlakového průběhu PS 2 (vlevo numerická simulace vpravo experiment). 
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Posledního snímače PS 3 (světle fialová křivka) nebylo v modelu uvažováno 

z  důvodu, že se tlak v závislosti na čase mění jen velmi málo. Závěrem lze říci, že dosažené 

výsledky lze považovat za velmi uspokojivé. 

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

tlakové vlny a v maximálních hodnotách tlaku v porovnání s experimentem.  Je potřeba říct, 

že mírné odchylky výsledků mezi numerickými a experimentálními daty byly zjištěny. Jsou 

důsledkem přibližného odhadu konstant porézní vrstvy, což má zásadní vliv na správnou 

realizaci numerické simulace. 
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9 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. 
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10 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 

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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Přílohy 

Příloha A 

Definice uživatelské funkce UDF – Nedokonalé spalování - nedokonale.c  

 

#include "udf.h" 
DEFINE_SOURCE(power, cell, thread, dS, eqn) 
{ 
 real xx = RP_Get_Real("flow-time"); 
        real vykon; 
 
if (xx<60.0 )    
    {vykon = 3616.7 * (xx) ; dS[eqn] = 3616.7 ;} 
 
else if (60.0<=xx<2880.0)    
    {vykon = -9.5745 * (xx) + 217574.0 ; dS[eqn] = -9.5745 ;} 
 
else if (2880.0<=xx<3000.0)    
    {vykon = -1450.0 * (xx) + 4000000.0 ; dS[eqn] = -1450.0 ;} 
 
else     
    {vykon = 16000.0 ; dS[eqn] = 0.0 ;} 
 
     return (vykon); 
} 
 
DEFINE_SOURCE(power_CO, cell, thread, dS, eqn) 
{ 
 real xx = RP_Get_Real("flow-time"); 
        real CO; 
 
if (xx<60.0 )    
    {CO = 0.001 * (xx) ; dS[eqn] = 0.001 ;} 
 
else if (60.0<=xx<2880.0)    
    {CO = -0.000004 * (xx) + 0.00611 ; dS[eqn] = -0.000004 ;} 
 
else if (2880.0<=xx<3000.0)    
    {CO = -0.0004 * (xx) + 1.1555 ; dS[eqn] = -0.0004 ;} 
 
else     
    {CO = 0.0042 ; dS[eqn] = 0.0 ;} 
 
    return (CO); 
} 
 
DEFINE_SOURCE(power_CO2, cell, thread, dS, eqn) 
{ 
 real xx = RP_Get_Real("flow-time"); 
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        real CO2; 
 
if (xx<60.0 )    
    {CO2 = 0.000003 * (xx) ; dS[eqn] = 0.000003 ;} 
 
else if (60.0<=xx<2880.0)    
    {CO2 = -0.00000001 * (xx) + 0.0002 ; dS[eqn] = -0.00000001 ;} 
 
else if (2880.0<=xx<3000.0)    
    {CO2 = -0.000001 * (xx) + 0.0036 ; dS[eqn] = -0.000001 ;} 
 
else     
    {CO2 = 0.00001 ; dS[eqn] = 0.0 ;} 
 
    return (CO2); 
} 
 
DEFINE_SOURCE(power_O2, cell, thread, dS, eqn) 
{  
real xx = RP_Get_Real("flow-time"); 
real O2; 
 
if (xx<60.0 )    
    {O2 = -0.0006 * (xx) ; dS[eqn] = -0.0006 ;} 
 
else if (60.0<=xx<2880.0)    
    {O2 = 0.000002 * (xx) - 0.0372 ; dS[eqn] = 0.000002 ;} 
 
else if (2880.0<=xx<3000.0)    
    {O2 = 0.0002 * (xx) - 0.7026 ; dS[eqn] = 0.0002 ;} 
 
else     
    {O2 = -0.0026 ; dS[eqn] = 0.0 ;} 
 
    return (O2); 
} 
 
DEFINE_SOURCE(power_H2O, cell, thread, dS, eqn) 
{  
real xx = RP_Get_Real("flow-time"); 
real H2O; 
 
if (xx<60.0 )    
    {H2O = 0.0005 * (xx) ; dS[eqn] = 0.0005 ;} 
 
else if (60.0<=xx<2880.0)    
    {H2O = -0.000002 * (xx) + 0.0283 ; dS[eqn] = -0.000002 ;} 
 
else if (2880.0<=xx<3000.0)    
    {H2O = -0.0002 * (xx) + 0.5359 ; dS[eqn] = -0.0002 ;} 
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else     
    {H2O = 0.002 ; dS[eqn] = 0.0 ;} 
 
    return (H2O); 
} 
 
DEFINE_SOURCE(power_mass, cell, thread, dS, eqn) 
{  
real xx = RP_Get_Real("flow-time"); 
real mass; 
 
if (xx<60.0 )    
    {mass = 0.0009 * (xx) ; dS[eqn] = 0.0009 ;} 
 
else if (60.0<=xx<2880.0)    
    {mass = -0.000003 * (xx) + 0.0525 ; dS[eqn] = -0.000003 ;} 
 
else if (2880.0<=xx<3000.0)    
    {mass = -0.0003 * (xx) + 0.9924 ; dS[eqn] = -0.0003 ;} 
 
else     
    {mass = 0.0036 ; dS[eqn] = 0.0 ;} 
 
    return (mass); 
} 
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Příloha B 

Grafické vyhodnocení škodlivin. 

Vlevo v čase t= 200s a vpravo t= 2400s. 

Kyslík O2: 

 

Dusík N2: 

 

  



Numerické modelování proudění tekutin s přestupem tepla a hořením v průmyslových aplikacích 

95 

Oxid uhelnatý CO: 

 

Oxid uhličitý CO2: 

 

Vodní pára H2O: 
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Příloha C 

Excel dokumentující výpočet a parametrizaci úseček pro výpočet výkonu a škodlivin 

Tento soubor je umístěn na přiloženém cd s názvem: Vypočet energie a škodlivin - 
nedokonalé spalování. 
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