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Abstract 

 In the paper the author deals with a methodology for solving gas flowing in the furnace 
working space for zonal models in the 3D area. As the unknown parameters are volume or mass flow 
rates through fictive surface zones referring to the standard conditions. Solvability in dependence on 
the working space dividing is analysed. The degree of freedom for the system of linear equations 
expressing the problem is given by the relation (7). The way of  possible modification of an 
underdetermined system to a solvable one is presented by applying model relations for turbulent gas 
outlet, additional criteria for symmetry or correction of the working space dividing. The advantage of 
the whole approach is that there is not necessary to solve the equations of motion for viscous gases, 
which are not correctly solvable for turbulent flowing except simple flowing in channels and tubes. 
Applying the law of conservation of momentum [1, 2] for modelling of the turbulent outflows the 
problem of the turbulent viscosity determination and solving the equations of motion has been eluded. 

 There are demonstrations of simple examples for a chosen situation in the batch furnace 
working space presented (Fig.2, 4, 5) in the paper. The methodology and its application show certain 
possibilities for progress in formation of 3D models of stabilised states and can lead to development of 
advanced optimisation means for technological and production systems. 
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Abstrakt 

 V práci je rozpracovaná metodika riešenia prúdenia plynov v pracovných priestoroch pecí pre 
zonálne modely v trojdimenzionálnej oblasti. Neznámymi veličinami sú tu prietočné objemové 
množstvá cez fiktívne povrchové zóny vztiahnuté na normálne podmienky, alebo toky hmotnosti. Je tu 
rozpracovaná analýza riešiteľnosti v závislosti na delení priestoru. Stupeň voľnosti sústavy lineárnych 
rovníc pre riešenie problému je daný vzťahom (7). Spôsob možnej úpravy nedourčeného systému na 
riešiteľný systém je daný doplnením sústavy o modelové vzťahy pre turbulentný výtok média, 
dodatočnými podmienkami symetrie alebo  korekciou delenia priestoru. Výhodou celého prístupu je, že 
nie je potrebné riešiť pohybové rovnice viskóznych médií , ktoré v turbulentnej oblasti nie sú korektne 



riešiteľné s výnimkou jednoduchých prúdení v kanáloch a rúrach. Problém stanovenia turbulentnej 
viskozity a adekvátneho riešenia rovníc pohybu sa pri modelovaní turbulentných výtokov obišiel 
využitím zákona zachovania hybnosti [1,2].  

 V práci sú rozpracované ukážky jednoduchých aplikácií pre zvolenú situáciu pracovného 
priestoru komorovej pece, na ktorej sa demonštruje možnosť aplikácie (Fig.2, 4, 5). Metodika a jej 
uplatnenie dáva určité možnosti rozvíjania pokroku v tvorbe trojdimenzionálnych modelov ustálených 
stavov a môže viesť k rozvoju kvalitnejších prostriedkov optimalizácie technologických  a výrobných 
systémov.    

 

 

Úvod 

 Pri pokusoch o matematické modelovanie procesov v peciach  komorového typu na základe 
zónalného prístupu je rozhodujúcim problémom zvládnutie modelu prúdenia produktov spaľovania v 
pracovnom priestore. Rozdelenie prúdenia v jednotlivých objemových zónach rozhoduje nie  len o 
veľkosti výmeny prúdením s obtekanými povrchmi ale  predovšetkým o bilančnej zmene teploty 
prostredia v zóne  a teplote vytekajúceho média zo zóny a tým vlastne  o celkovej výmene sálaním i 
prúdením v systéme. O analýzu tejto problematiky  s definovaním podmienok pre riešiteľnosť systému 
prúdenia v závislosti od delenia  pracovného priestoru sa pokúšame v tejto publikácii. Súčasne 
uvádzame ukážky riešenia situácie bez potreby riešenia systému parciálnych diferenciálnych rovníc pre 
viskózne média. 

 

 

1. Definovanie východiskového stavu a obmedzení platnosti oblasti riešenia 

 Obmedzíme sa v delení pracovných priestorov na pravouhlé prizmatické siete a vybrané často 
používané rozmiestnenie horákov a odvodov spalín z pracovného priestoru. 

 Základný popis jednej objemovej zóny a tokov média cez ohraničujúce povrchové zóny je 
uvedený na Fig.1. 

 

 

 

 
Fig.1 Denotation of flows in a volume zone 

Q(i,j) - flow de medium through a surface zone; [m3.s-1]; (p=101,325 kPa, T=273,14 K) 

                          i - index of a volume zone (i = 1, ..., n) 

                          j - index of a surface zone F(i,j) bordering a volume zone (j = 1, ..., m) 

 V prípade ďalšieho delenia jednotlivých stien objemovej zóny m > 6. V jednoduchom delení 
na Fig.1 m = 6. 

 Predpokladom samotnej zónovej metódy je rovnomernosť rýchlosti prúdenia cez povrchové 
zóny, čo samozrejme odporuje predstave o rozdelení rýchlostného poľa tekutiny v priestore. 

 U reálnych povrchových zón pôjde o sústredený výtok z horákov alebo odtok spalín. U 
fiktívnych povrchových zón sa k rozdelení rýchlostných polí v priestore môžeme priblížiť pri 
jemnejšom delení. Našim cieľom však nie je stanovenie poľa rýchlostí v každom bode priestoru, ale 
prijateľné určenie stredných prietočných množstiev Q (i,j) potrebných pre bilančné zhodnotenie 
prúdiacich množstiev tekutiny v objemovej zóne a strednej rýchlosti pri obtekaní reálnych povrchov. 

 

 

2. Východiskový systém pre posúdenie riešiteľnosti sústavy tokov cez povrchové zóny 

Celkový počet možných neznámych v systéme o n - objemových zónach je : 



 

 

        (1) 
 

 

m(i)  - počet povrchových zón ohraničujúcich i-tú objemovú zónu. 

K dispozícii máme matematicky formulované väzby v tvare rovníc : 

rovnicu zachovania hmoty pre i-tú objemovú zónu : 
 

 

        (2) 
 

 

rovnice pre pn povrchových zón. 
 

 

 V prípade reálneho povrchu s horákom, alebo odvodu spalín, na reálnom povrchu s 
pozorovacím otvorom, dvierkami a pod., môže ísť o vyšľahovanie spalín, resp. nasávanie okolitej 
atmosféry: 
 

 

        (3) 
 

 

 V prípade reálneho povrchu steny, klenby, vsádzky: 
 

 

        (4) 
 

 

Pre fiktívnu povrchovú zónu : 
 

 

        (5) 
 

 

p - index susednej objemovej zóny, 

r - index fiktívnej povrchovej zóny, totožnej s  j -tou v objemovej zóne i alebo jej časťou, 

nn - počet fiktívnych povrchových zón totožných s j -tou povrchovou zónou v objemovej zóne i 
 

 

Jednoznačná riešiteľnosť sústavy rovníc je daná podmienkou: 



 

 

       (6) 
 

 

Pre prípad 

       (7) 
 

 

I < 0  - ide preučenú sústavu 

I > 0  - ide o nedourčenú sústavu lineárnych rovníc 

 

 

3. Vybrané aplikácie 

 Na Fig.2 sú znázornené niektoré delenia pracovného priestoru komorovej pece s horákom na 
čelnej stene a dvomi odťahmi spalín na protiľahlej stene. 

 

 
                                                   Table 1  Degrees of freedom of the system 

 

 

 

 

A 
 

 

B 
 

 

C 
Fig.2 Dividing of the furnace working space 

A - by vertical fictive zones, B - by vertical and horizontal fictive  zones, C - in the three directions 

 Kým v prípade A je jasné, že prietočné množstvá cez fiktívne povrchové zóny budú súčtom 
celkového množstva spalín, v prípadoch B, C ide o nedourčené sústavy, ktoré je potrebné doplniť 
týmito spôsobmi: 

meranými hodnotami prietočných množstiev cez ľubovoľné fiktívne povrchové zóny, 

ďalšími doplňujúcimi lineárne nezávislými vzťahmi, 

zmenou delenia priestoru. 

 Merania prietočných množstiev sú nákladné a ťažko realizovateľné v priemyselnej praxi 
vzhľadom na vysoké teploty a často agresívne prostredie. Okrem toho sú podmienené existenciou 
reálneho agregátu čo znemožňuje využitie pre návrhové a projekčné práce. 

 Druhý spôsob je principiálne odlišný a predstavuje využitie matematických modelov výtoku 
tekutiny z otvorov založeného na zákone zachovania hybnosti, resp. podmienok symetrie a podobne. 



 Tretí spôsob bol využitý v alternatíve C, kde sa pravidelné delenie objemu prispôsobené 
rozmerom vsádzky neuvažuje v koncovej časti pracovného priestoru a odpovedajúcich 6-tich 
objemových zón pri pravidelnom delení sa nahradilo jedinou zónou i=3 (Fig.5). Tým sa samozrejme 
mení aj vzťah identity spoločných fiktívnych povrchových zón pre povrchovú zónu F (3, 1), ktorá je 
definovaná :  
 

 

    (8) 
 

 

čomu odpovedá aj identita prietočných tokov : 
 

 

    (9) 

 

 

 V alternatívach B, C z Tab.1 je možné využiť matematického modelu prúdenia tekutiny z 
otvorov, založeného na zákonitostiach zachovania hybnosti. Pre ilustráciu uvádzame základné 
informácie pre jednoduchý model  papršleka ,  ktorého schéma je uvedená na Fig.3. 

 

 
Fig.3 Structure of the stream 

 

 

 J.O.Hinze v [1] uvádza analytické riešenie problému turbulentného papršleka za predpokladu 
konštantného tlaku v okolí papršleka, stacionárneho toku a veľkej hodnoty Re kritéria. Model dovoľuje 
stanoviť prisávané množstvo okolitého prostredia v závislosti od vzdialenosti od ústia vtokového 
otvoru. Model je riešením pre izotermické podmienky. Pri experimentálnom overovaní L. Alexandrom, 
T. Baronom a E. Comingsom bolo konštatované, že ho možno s úspechom použiť aj pre neizotermické 
podmienky (plameň, výtok z komína), čo sa týka rýchlostného profilu a prisávaného množstva. Na 
spomenutých veličinách sa podstatne neprejavujú vplyvy zmien hustoty okolitého prostredia. Pokiaľ je 
priestor, do ktorého vyteká turbulentný papršlek ohraničený tak, že nedovoľuje jeho rozvinutie, je 
potrebné uvažovať s priestorovo obmedzeným papršlekom (zmenšenie plochy povrchu pre prisávané 
množstvá) [2,3,4]. 

 Pokiaľ  teda vieme stanoviť prisávané množstvo A v priestore objemovej zóny i=1 (Fig.4), 
pomocou modelu papršleka, existuje pri danom delení len jedna možnosť prítoku tohto množstva cez 
fiktívnu povrchovú zónu ohraničujúcu i-tú zónu zo spodnej strany a Q(1,5) = A. Riešenie pre celý 
systém delenia pracovného priestoru B (Tab.1) je zobrazený na Fig.4 [5]. 
 

 

 

 
Fig.4 Flows through fictive surface zones in the B alternative 

 

 

 Pre alternativu C je na  Fig.5 uvedené základné označenie objemových zón. 

 



 

 

 
Fig.5 Denotation of the volume zone in the C alternative 

 

 

 Označenie povrchových zón je dané podľa schémy na Fig.1. Doplňujúce prisávané množstva 
získané z modelu papršleku sú: 
 

 

  Q(4,3)=A1 

  Q(4,4)=A2 

  Q(4,5)=A3 

  Q(5,3)=A4 

  Q(5,4)=A5 

 

 

 Pri aplikácii na konkrétne delenie je vždy potrebné brať do úvahy, či je predpoklad, že si 
turbulentný papršlek v danej vzdialenosti od výtokového otvoru ešte zachováva základný tvar, či 
prietočná fiktívna plocha nepresahuje priečny rozmer papršleka. Vzhľadom na veľmi rôznorodé 
situácie je dôležitý fakt, že prisávanie vyvoláva v pracovnom priestore cirkulačné prúdy a na ich 
rozvinutie musí byť dostatok priestoru. Podľa konkrétnej situácie potom aj riešenie môže mať rôzne 
varianty. V našom konkrétnom prípade môže ísť o: 

objemové zóny i=2 a i=7 sú dostatočne veľké pre rozvinutie cirkulačných postranných prúdov 
Alt. I. (Tab.2). 

objemové zóny i=2 a i=7 vzhľadom na svoje rozmery  nedovoľujú spätné prenikanie prisávaných 
množstiev v horizontálnom smere (cez F(2,2) a F(7,2)).  Alt. II. (Tab.2). 

 

 

Riešenie celej sústavy pre veľkosti prietočných množstiev je uvedené v  Tab.2. 
 

 
              Table 2  Solution of the whole system for the flow amounts Q(i,j) 

 

 

Záver 

 Metodika riešenia základného prúdenia v pracovných priestoroch zariadení naznačená v práci 
môže byť veľmi efektívna pri simuláciách procesov prenosu hmoty a energie. 

 Tým, že nevyžaduje riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc pre prúdenie reálnych plynov, 
čo je vzhľadom na jav turbulencie prakticky korektne neriešiteľný problém, umožňuje modelovať 
základné problémy praxe v trojdimenzionálnej oblasti. Vzhľadom na pokročilosť meracej a 
experimentálnej techniky existuje solídna možnosť overenia validity takýchto modelov a postaviť 
dobré základy pre vyššiu ďalšiu generáciu stimulačných prostriedkov pre optimalizáciu procesov, 
energetických spotrieb a kvality výroby. 
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