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Abstract 

 In the presented work the mathematical expressions for free outlet of turbulent streams are 
applied to solve fluid flowing in the working space of tunnel kilns. It is impossible to form 3D models 
of energy exchange processes and adequate temperature fields in a charge without the successful 
resolving of the problem.  

 The elaborated methodology as well as the algorithm for determination of fluid flowing and 
circulating amounts allow to deal with heat exchange by conduction, convection and radiation without 
devaluating the obtained results the way that the essential conditions are neglecting due to the problem 
solvability. Because of the limited publication extent the solution is only focused on the spaces without 
fuel supply by burners.  

 The presented solution is based on determination of the turbulent streams active surface 
(Fig.5), the equations (15 - 17), and the adequate amounts of air sucking up from the ambient, the 
equations (21 - 25). The amount of the circulating medium is given by the equations (30 - 33), and the 
complex view of the flowing is described in Fig.6. It is possible to apply the methodology and 
algorithms to various situations of charge loading in the tunnel kilns.  

 The presented solution and algorithms make a basis for determination of fluid flowing and 
circulating amounts and this way prepare conditions for formation of adequate 3D models. 
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Abstrakt 

 V práci sa využívajú vzťahy pre volný výtok turbulentných prúdov pre riešenie prúdenia v 
pracovnom priestore tunelových pecí. Bez vyriešenia tohto problému nie je možné vytvárať 
trojdimenzionálne modely procesov výmeny energie a adekvátnych teplotných polí vo vsádzke.  

 Vypracovaná metodika ako aj algoritmus stanovenia prúdiacich a cirkulujúcich množstiev 
umožňuje prikročiť k riešeniu výmeny energie konvekciou, žiarením a vedením bez znehodnotenia 



výsledkov tým ,že sa zanedbávajú podstatné podmienky z dôvodov riešiteľnosti problému. Riešenie je 
obmedzené rozsahom publikácie, na priestory bez prívodu paliva horákmi.  

 Vychádza sa zo stanovenia aktívneho povrchu ohraničených turbulentných prúdov (Fig.5), 
vzťahy (15 až 17)  a  tomu odpovedajúcich prisávaných množstiev z okolia  (21 až 25). Množstvo 
cirkulujúceho média je dané vzťahmi (30 až 33) a celkový obraz prúdenia je znázornený na Fig.6. 
Metodiku a algoritmy riešenia je možné aplikovať pre rôzne situácie loženia vsádzky v tunelových 
peciach. 

 Riešenie a algoritmy uvedené v práci dávajú všetky podklady pre stanovenie prúdiacich a 
cirkulovaných množstiev tekutiny a tak vytvárajú predpoklady pre tvorbu adekvátnych 
trojdimenzionálnych modelov.  

 

 

Úvod 

 Tunelové pece ako kľúčové výrobné zariadenia v tehliarenskom, keramickom priemysle a pri 
výrobe žiaruvzdorných tvárnic sú častým objektom matematického modelovania. 

 Základné prístupy  k  modelovaniu  vychádzajú  v  prevážnej  časti zo zonálneho princípu, kde 
voľba  zón odpovedá  počtu vozíkov v peci. V podstate ide o sériové napojenie dvoch protiprúdnych 
systémov ohrievacieho (zahrňujúceho predohrievacie a páliace pásma) a chladiaceho s častým odberom 
chladiaceho vzduchu do sušiek. 

 Zjednodušenia, ktoré sa najčastejšie vyskytujú  pri riešení procesov výmeny tepla a hmoty v 
rámci procesov v jednej zóne sa dajú charakterizovať nasledovne: 

uvažuje sa rovnomerné prúdenie cez voľný prierez po obvode priečneho rezu vsádzky, 

v priestoroch medzi vozíkmi, kde sú umiestnené horáky sa uvažuje s úplným procesom 
spaľovania s  tým, že sa predpokladá  ideálne miešanie, 

neuvažuje sa resp. pokiaľ sa uvažuje s prisávaním falošného vzduchu z podpecia predpokladá sa 
ideálne miešanie s množstvom prichádzajúcich spalín pre vonkajšiu výmenu tepla prúdením, 

v medzi priestoroch medzi vozíkmi a medzi vsádzkou a vymurovkou, resp. klenbou sa berú do 
úvahy hodnoty súčiniteľov výmeny odpovedajúce rovnomernému prúdeniu, 

pre výmenu energie žiarením sa berú do úvahy vzťahy pre výmenu medzi vsádzkou, vymurovkou, 
resp. klenbou a spalinami. Výmena  medzi  povrchmi  vsádzky  na  vozíkoch sa prevážne 
zanedbáva  na  základe  predpokladu, že  prenos  energie  z teplejšieho povrchu vsádzky v 
nasledujúcej zóne na uvažovaný povrch vsádzky je približne rovnaký ako prenos z druhého 
povrchu uvažovanej vsádzky na povrch vsádzky v predchádzajúcej zóne, 

riešenie teplotného poľa vo vsádzke a vozíku sa nahradzuje ekvivalentom jednorozmerného poľa. 

 Uvedené zjednodušenia vedú k tomu, že pri modelovaní procesov v rámci celého agregátu sa 
dostávame k dileme, že vytvorené modely reagujú relatívne adekvátne na zmeny základných veličín, 
ale nie sú schopné ukázať nerovnomernosti teplotného poľa vo vsádzke a vozíkoch. Práve 
nerovnomernosti v teplotnom poli vsádzky rozhodujú o kvalite výrobkov.  

 Vývoj v oblasti modelovania smeruje k trojrozmernému modelovaniu procesov. Prvým 
predpokladom zvládnutia tejto problematiky je adekvátne riešenie prúdenia na rozlišovacej úrovni 
potrebnej pre zonálne modely. Touto problematikou sa zaoberáme v nasledujúcej práci. Publikované 
poznatky boli dosiahnuté v rámci riešenia úlohy č.1/4401/97 Simulačný model pre oprimalizáciu 
prevádzkových stavov a projektovanie tunelových pecí pre výpal stavív. Úloha bola v r.1999 zrušená 
na základe rozhodnutia komísie GAV č.5. 

 

 

1. Modely turbulentných prúdov ako pomocných prostriedkov pre riešenie prúdenia 

 V prácach [1,2,3] bola rozpracovaná problematika voľných turbulentných výtokov tekutín - 
papršlekov z kruhového otvoru a štrbiny. Pre ilustráciu uvádzam Fig.1. 



 Modelové vzťahy podľa [1,4] sú uvedené v Tab.1. 

 

 
Fig.1 The basic scheme of a free turbulent stream  

 

 

r0  - polomer výtokového otvoru; [m] 

b0  - polovičná hrúbka štrbiny; [m] 

rh, bh  - vzdialenosť hranice prúdu od osi symetrie; [m] 

a   - súčiniteľ prúdu pre kruhový prierez  a = 0,07 - 0,08 , pre štrbinu a = 0,1 - 0,12    

L   - vzdialenosť rezu od výtokového otvoru; [m] 

w0   - rýchlosť výtoku tekutiny z otvoru; [m.s-1] 

w    - rýchlosť tekutiny v reze na vzdialenosti L a vo vzdialenosti y od osi symetrie prúdu;      [m.s-
1] 

ws   - rýchlosť na osi symetrie na vzdialenosti L; [m.s-1] 

 

 
 Tab. 1 The model equations according to [1, 4] 

 

 

 Vzťahy (8, 10) využívame pri riešení rozdelenia prúdu narážajúceho na prekážku a (11, 12) 
pre určovanie prisávaných množstiev v rámci zvolenej objemovej zóny. Z rovníc zachovania hmoty pri 
ustálenom prúdení potom vyplývajú hodnoty prietočných množstiev cez fiktívne povrchové zóny 
ohraničujúce objemové zóny. Systém posúdenia riešiteľnosti problému pre zvolené priestorové delenie 
je publikovaný v [6]. 

 

 

2.    Vybrané modelové situácie 

2.1  Situácia a v oblasti prívodu chladiaceho vzduchu 

 Na  Fig.2 je uvedená situácia v oblasti prívodu chladiaceho vzduchu. 

 Kľúčovým problémom je rozdelenie prúdiacich množstiev do voľného prierezu medzi 
vsádzkou, bočnými stenami  pracovného priestoru a klenbou (1,...,5). 

 Ide o prúdenie v paralelných horizontálnych kanáloch o prierezoch S1,...S2, resp. v jednom 
kanále o sumárnom priereze S = S1 + S2 + ... + S5. Pri predpoklade rovnakej teploty a hustoty 
prúdiaceho média bude rozloženie prúdiacich množstiev úmerné jednotlivým plochám prierezu Si. 

        (13) 
 

 

 

 
Fig.2 The basic situation - cooling air entry and flowing through free space around the charge 



 

 

2.2 Situácia v zónach chladiaceho a ohrievacieho pásma 

 V týchto zónach je rozdelenie prúdenia určené volným turbulentným výtokom z medzier s 
uvažovaním úniku média do podpecia vplyvom pretlaku v pracovnom priestore alebo pri podtlaku s 
prisávaním falošného vzduchu. 

 Základné delenie priestoru na objemové zóny je uvedené na Fig. 3. 

 V objemových zónach i = 4, i = 6 vytekajúce množstvá tekutiny z prierezov S(2), S(4) nemajú 
podmienky pre zmenu hybnosti prúdu, okrem pôsobenia trecích síl na obtekaných povrchoch. Pri 
ustálenosti prúdenia nedochádza k podstatným zmenám. 

 

 
Fig.3 Denotation of volume zones (index i) and flow cross sections (index J) 

         in the tunnel kiln working space for cooling and heating section 

 

 

  Prúdenie v objemových zónach i = 1, i = 3, i = 5 odpovedá pomerom pre jednostranne 
ohraničený turbulentný výtok z prierezov S(1), S(3) a S(5). Pre objemovú zónu i = 1 je situácia 
naznačená na Fig. 4. 

 

 
Fig.4 Flowing in the volume zone i = 1 

 

 

 Pri rozširovaní turbulentného prúdu je dôležité posúdenie priestorových dimenzií. Dĺžke X 
volného priestoru pre výtok odpovedá rozšírenie prúdu na rozmer h. 

 V prípade, že protiľahlý otvor S(6) má rozmery menšie ako h dochádza k rozdeleniu prúdu na 
časť pretekajúcu výstupným prierezom S(6) a časť, ktorá sa deformuje pri obtekaní pevného povrchu 
vsádzky v objemovej zóne i = 2. K rozdeleniu prúdu dochádza skorej na vzdialenosti L, kde približne 
platí : 

        (14)  
 

 

hs - rozšírenie prúdu na vzdialenosti L; [m] 

 K podobným zmenám profilu prúdenia a rozdeleniu prúdov dochádza pri výtokoch z 
prierezov S(3) a  S(5). Deformácia rýchlostného poľa na šírke hs + h0 odpovedá charakteru priebehu 
závislosti pre w (10) z  Tab. 1, napriek tomu, že pre ohraničený prúd je rýchlostné pole deformované 
len zo strany protiľahlej k obtekanému povrchu a teda zmena w a w po dĺžke nie je rovnaká ako u 
volného prúdu. 

 

 

 

 
Fig.5 The basic situation in the volume zone i=2, for determining sizes of active surfaces 

                 from the cross sections limiting turbulent streams  



 

 

  Prúdenie v objemovej zóne i = 2 je podstatne zložitejšie. Na Fig.5 máme znázornené aktívne 
veľkosti povrchov turbulentných prúdov z prierezov S(1), S(3), S(5). Pod aktívnou veľkosťou 
rozumieme časť povrchu prúdov, cez ktorú sa prisáva tekutina z okolia prúdov. Algoritmus stanovenia 
týchto aktívnych povrchov je nasledovný.  

 Nekorigovaná plocha povrchu FN(1), pre prúd z S(1) po dĺžke  je daná vzťahom: 
  

       (15)   
  

 Aktívna plocha F(1) pre prisávanie je zmenšená o veľkosť stykovej plochy                 s 
turbulentným prúdom vytekajúcim z S(3), teda : 
 

 

   (16) 
 

 

        (17) 

podobne 

      (18) 

 

 

 Prisávané množstvá pre turbulentné prúdy je možno stanoviť zo vzťahu (12) s tým, že hodnota 
m v (12) odpovedá jednotkovej dĺžke štrbiny vo volnom prúde. V našom prípade ide o jednostranne 
ohraničený prúd s aktívnym korigovaným povrchom F(1). Množstvo prúdiaceho prostredia potom 
bude : 

  

     (19) 

 

 

FP(1) - povrch volného turbulentného prúdu na dĺžke ; [m2] 

 

 

      (20) 

 

 

potom 

 

 

     (21) 

 

 



a množstvo prisávaného prostredia 

 

 

       (22) 

 

 

analogicky 

 

 

     (23) 

 

 

       (24) 

 

 

        (25) 

 

 

 Uvedené algoritmy predpokladajú využitie vzťahov pre výtok do kľudného prostredia. Takéto 
podmienky budú splnené v prípade, že pre geometrické rozmery uvažovaného priestoru platí  : 

 

 

        (26) 

 Pri malých rozmeroch priestoru by zvýšená cirkulácia vnútorných prúdov v objemovej zóne  i 
= 2 viedla k tomu, že by sa museli korigovať vzťahy v Tab.1 na paralelné prúdenie v cirkulačnej oblasti 
pri hraniciach prúdov.  

 Z analýzy výsledkov vyplýva ,že v protiľahlých prietočných prierezoch S(2), S(7) a S(4), S(9) 
budú zmeny v prietočných množstvách minimálne, teda : 

 

 

        (27) 

 

 

        (28) 

 

 

Z bilancie pre celý priestor : 

 

 

       (29) 

 



 

Qf - množstvo vzduchu prisávaného z podpecia; [kg.s-1] 

 

 

Množstvo cirkulujúce v objemovej zóne i = 2: 

 

 

      (30) 

 

 

 Ako vyplýva z (29) množstvo Qf musí prechádzať cez prietočné prierezy S(6), S(8) a S(10) 
úmerne prisávaným množstvám z cirkulačného priestoru. 

 V takom prípade by odpovedalo : 

 

 

       (31) 

  

       (32) 

  

       (33) 

 

 

 Takéto rozdelenie odpovedá predpokladu že netesnosti, cez ktoré sa prisáva falošný vzduch z 
podpecia sa nachádzajú na styku vozíkov a pieskové žľaby dostatočne tesnia bočnú hranicu vozíkov. 

 Celkový obraz prúdenia v pracovnom priestore je naznačený na Fig.6. 

 Celkový obraz prúdenia sa mení v prípade, že do pracovného priestoru pribudnú výtoky 
plynov zo spaľovacieho zariadenia (plameň). Pre riešenie týchto problémov však v tejto publikácii už 
nie je priestor. 

 

 

 

 
Fig.6 The scheme of flowing in the kiln working space 

 

 

Záver 

 Riešenie prúdenia obsiahnuté v tejto práci poskytuje všetky potrebné údaje pre výber vzťahov 
a stanovenie veľkostí súčiniteľov výmeny energie konvekciou, podklady pre bilanciu energie a hmoty 
pre jednotlivé objemové zóny. V spojení s algoritmami výmeny energie medzi povrchmi a objemami 
zón s pohlcujúcim a sálajúcim prostredím, dovoľuje prikročiť k riešeniu trojdimenzionálneho systému 
komplexnej výmeny energie. Modely procesov v takýchto dimenziách sú v súčasnosti veľmi aktuálnou 
témou výskumu a predstavujú etapu kľúčovú pre trendy kvality výroby a projekty pre technologické 



zariadenia nových generácií. Pokiaľ táto práca posúva a odstraňuje niektoré prekážky pre ďalší vývoj 
splnila svoj cieľ.     
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