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Kartiokalorimetrikokeen
mallitus FDS-ohjelmalla

Tiivistelmä
Rakentamisessa ja rakennustuoteteollisuudessa otetaan nykyään
yhä enemmän huomioon ilmastonmuutos ja sen torjunta. Yksi
tarkastelukohde on rakennuksissa käytetyt materiaalit ja niiden
hiilijalanjälki. Tätä hiilijalanjälkeä voidaan pienentää muun muassa käyttämällä enemmän puuta ja erilaisia biopohjaisia polymeerejä. Rakennus- ja kuljetusvälinealoihin liittyvien huomattavien
paloriskien vuoksi käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksia on säädelty monin eri tavoin. Usein materiaaleilta vaaditaan
tietyn testimenetelmän läpäisyä. Materiaalien kehitysprojekteissa
joudutaan testaamaan eri vaihtoehtoja kattavasti, mikä hidastaa
tuotekehitystä ja lisää sen kustannuksia. Mallintamisen hyödyntäminen materiaalien palokäyttäytymisen ennustamisessa niiden
tuotekehitysvaiheessa tulee lisääntymään ja menetelmät kehittymään. Kartiokalorimetri on materiaalien palokäyttäytymisen
tutkimuksessa usein käytetty testimenetelmä. Kartiokalorimetrikoetta voidaan mallittaa laskennalliseen virtausmekaniikkaan
perustuvilla simulointiohjelmilla, kuten yleisesti käytössä olevalla Fire Dynamics Simulator (FDS) -ohjelmalla. Käytännössä kokeen simulointi riittävän tarkasti vaatii suurta laskentatehoa, sillä
kokeessa esiintyvä liekki ja etenkin siitä tutkittavan näytteen pintaan tuleva lämpövuo on mallitettava riittävän hyvin. Tämä tekee
tavanmukaisesta mallitustavasta lähes käyttökelvottoman materiaalisen optimoimisen tuotekehitysvaiheessa. Tässä työssä esitetään
malli, joka on käyttökelpoinen, kun materiaalien käyttäytymistä
kartiokalorimetrikokeessa pyritään ennustamaan FDS-ohjelmalla. Esitetty malli välttää kaasufaasissa tapahtuvan liekin simuloinnin kokonaan ja käyttää etukäteen taulukoituja liekistä näytteen
pintaan tulevia lämpörasituksia. Malli on täten huomattavan nopea, mutta tuottaa kuitenkin varsin samanlaiset tulokset kuin laskennallisesti paljon raskaampi tavanmukainen malli. Esitetty malli
vaikuttaa hyvin lupaavalta tavalta mallittaa kartiokalorimetrikokeita uusien materiaalien tuotekehitysvaiheessa.
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JOHDANTO
Siirtymä kiertotalouteen on kiihdyttänyt uusien materiaalien kehitystä. Uusia materiaaleja kehitetään yhä kiihtyvällä tahdilla ja
tämä luo uusia haasteita paloriskien arvioimiselle rakennetussa
ympäristössä. Samaan aikaan mielenkiinto virtauslaskentaan perustuvan palosimuloinnin käyttämisestä ennustamaan palon leviämistä ja kasvua lisääntyy, sillä se voi olla mahdollinen vaihtoehto, kun täysimittaisten palotestien tekeminen ei ole käytännössä
mahdollista johtuen niiden suuruudesta ja/tai hinnasta. Eritoten
tuotekehitysprojektien alkuvaiheessa palon mallitus voi tarjota
kustannustehokkaan vaihtoehdon ja nopeuttaa tuotteiden markkinoille tuloa [1].
Pyrolyysi eli aineen lämpöhajoaminen on ensisijainen prosessi, joka määrää aineen hajoamisen palon vaikutuksesta. Tämä tapahtumasarja sisältää kolme pääilmiötä: 1) lämmönsiirto sisäl
täen lämmönsiirron johtumalla, säteilemällä sekä kulkeutumalla,
2) massansiirto aineen hajoamisessa syntyvien pyrolyysituotteiden myötä, 3) termokinetiikka, joka säätää termisen hajoamisprosessin ajallisen kulun [2]. Nämä prosessit ovat luonteeltaan monimutkaisia ja monenlaisia malleja niiden kuvaamiseksi on esitetty.
Rogaume [3] jaottelee pyrolyysimallit neljään eri tyyppiin: Kokeelliset, termiset, polynomiset ja kattavat mallit. Kokeelliset mallit perustuvat pienen mittakaavan kokeiden analysointiin ja niiden laajentamiseen suurempaan mittakaavaan. Termisissä malleissa pyrolyysiä kuvataan lämmönsiirtonopeuksilla. Massanmuutosnopeus määrätään pyrolyysirintaman energiataseella ja kemiallista
kinetiikkaa ei käsitellä. Polynomiset pyrolyysimallit sijaitsevat termisten ja kattavien mallien välimaastossa. Termiset parametrit ja
entalpiat esitetään polynomien kertoimilla. Kattavat mallit kuvaavat yksityiskohtaisesti useita fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja,
joita esiintyy kiinteässä aineessa sitä lämmitettäessä. Kattavat mallit sisältävät kemiallisen kinetiikan, ja pyrolyysiä kuvataan reak-

tionopeuksilla, jotka lasketaan paikallisen lämpötilan perusteella.
Niin kutsuttujen semiempiiristen mallien lähestymistapa on
näiden välissä; siinä käytetään yksinkertaistettuja kuvauksia lämmönsiirrolle ja kemiallisille reaktioille [4]. Virtauslaskennan yhteydessä käytettävät pyrolyysimallit ovat tyypillisesti semiempiirisiä malleja, ja ne sisältävät suuren joukon parametreja, jotka on
määritettävä kokeellisiin tuloksiin perustuen. Usein tämä mallin
parametrien kalibrointi perustuu termogravimetriseen analyysiin ja/tai pienen mittakaavan kokeisiin kuten kartiokalorimetri tai liekinleviämislaite.
Pyrolyysimallien parametrien suora määrittäminen mittaamalla on vaikeaa johtuen niiden taustalla olevien fysikaalisten ja kemiallisen reaktioiden keskinäisistä riippuvuuksista [5, 6]. Varsin
usein parhaiten kokeellisia tuloksia vastaavat tuntemattomien parametrien arvot valitaan käyttämällä käänteisiä ja optimointimenetelmiä [1, 2, 4–5, 7–12].
Kartiokalorimetri on usein käytetty testimenetelmä pyrolyysimallien parametrien määrittämiseen. Tässä laitteessa kartion
muotoinen kuuma säteilijä muodostaa tasaisen säteilyrasituksen
(usein vaakasuoraan) tasomaisen näytteen pintaan. Kartiosta tuleva säteily sekä näytteen syttymisen jälkeen pinnasta tuleva liekki määräävät muodostuvan nostepatsaan ominaisuudet [13]. Tämä prosessi voidaan muotoilla paikallisesti yksiulotteiseksi ongelmaksi näytteen pintaan nähden kohtisuorassa suunnassa [1, 4] ja
sitä voidaan mallittaa virtauslaskennan avulla, esim. FDS-ohjelmalla (Fire Dynamics Simulator [14]). Käytännössä kokeen simulointi riittävän tarkasti vaatii suurta laskentatehoa, sillä kokeessa
esiintyvä liekki ja etenkin siitä tutkittavan näytteen pintaan tuleva lämpövuo on mallitettava riittävän hyvin. Tämä tekee tavanmukaisesta mallitustavasta lähes käyttökelvottoman materiaalien
optimoimisessa tuotekehitysvaiheessa. Tässä työssä esitetään malli, joka nopeuttaa kartiokalorimetrikokeen mallitusta FDS-ohjelmalla. Esitetty malli on riittävän nopea (laskenta-aika minuutin
suuruusluokkaa) ja sen tulokset eroavat vain vähän hyvin tiheällä laskentahilalla saaduista tuloksista.
MALLIN LÄHESTYMISTAPA
Tässä työssä kartiokalorimetrikokeen kuvaamiseen käytetään Fire Dynamics Simulator (FDS) ohjelmaa. Se on virtauslaskentaan
perustuva niin sanottu kenttämalliohjelma [15]. FDS-ohjelmassa
pyrolyysi kuvataan käyttämällä vain välttämätöntä määrää efektiivisiä reaktioita, joilla pystytään mallittamaan tutkittavan näytteen
pyrolyysiprosessin pääpiirteet [16]. Näiden reaktioiden lämpötilariippuvuutta kuvataan käyttämällä niin sanottua Arrheniuksen
mallia [17]. Tarkka kuvaus FDS-ohjelman käyttämästä pyrolyy-

”Esitetty malli vaikuttaa
hyvin lupaavalta tavalta mallittaa
kartiokalorimetrikokeita
uusien materiaalien
tuotekehitysvaiheessa.”

"Kartiokalorimetri on usein käytetty
testimenetelmä pyrolyysimallien
parametrien määrittämiseen."
simallista löytyy ohjelman dokumentaatiosta [18]. Tyypillisesti käytettävän efektiivisen mallin reaktiokineettiset parametrit
määritetään käyttämällä esimerkiksi termogravimetrista analyysia. Tutkittavan näytteen kuvaamiseksi tarvitaan lisäksi aineen ja
sen kiinteiden lämpöhajoamistuotteiden termisten parametrien
arvot. Näitä voidaan arvioida käyttämällä vertailukohtana kartiokalorimetrin koetuloksia.
Tämän työn tarkoitus ei ollut mallittaa kartiokalorimetrikoetta täydellisesti FDS-ohjelmalla vaan tuottaa nopea approksimatiivinen laskennallinen malli, joka tuottaa kohtalaisia ja hyväksyttäviä tuloksia. Tyypillisessä sovelluksessa ongelmia ilmenee mallituksessa, kun tutkittavan aineen pinta syttyy kartiokalorimetrikokeessa. Tämä voitaisiin välttää tekemällä koe vähähappisessa ilmakehässä. Normaalissa ilmakehässä tehdyssä kokeessa näytteen
pinnan päälle muodostuu liekki, kun näyte syttyy. Tämän jälkeen
näytteen pintaa lämmittää kartiomaisen säteilijän lisäksi liekki ja
näytteen pinnan saama lämpörasitus ei enää ole tasainen kuten ainoastaan säteilijän lämmittäessä näytettä.
Ennen näytteen syttymistä voidaan pyrolyysiprosessia kuvata FDS-ohjelmalla helposti käyttämällä vain sen kiinteän aineen
ratkaisijaa sopivalla ulkoisella reunaehdolla. Tällöin koko näytteen pintaa voidaan kuvata vain yhdellä laskenta-alkiolla, mikäli
pinta on homogeeninen. Syttymisen jälkeen tämän mallin käyttö
vaikeutuu. Usein käytetty tapa on lisätä tähän pinta-alkioon tulevan ulkoisen säteilyn määrää jollakin käyttäjän ennalta antamalla
määrällä, esimerkiksi 20 kW/m2. Tämän lähestymistavan ongelma on se, että liekistä pintaan tuleva lämpörasitus ei ole homogeeninen. Lisäksi tämä käyttäjän valitsema lisäsäteily liekistä on
käytännössä asiantuntija-arvio, eli eri mallittaja voi valita eri arvon. Täten mallin antama parametrisointi näytteestä on mallittajasta riippuva, mikä ei ole tarkoituksenmukaista.
Toinen tapa olisi mallittaa liekki FDS-ohjelmassa käyttämällä laskentaverkkoa, joka on riittävän tarkka kuvaamaan liekin ja
siitä näytteen pinnalle tulevan lämpövuon. Tämän lähestymistavan ongelmana on tarvittava laskentateho, sillä syntyneen diffuusioliekin riittävän tarkka kuvaaminen vaatii millimetrin luokkaa
olevan laskentaverkon tarkkuuden, jolloin yhden kartiokalorimetrikokeen mallittamiseen voi kulua useita päiviä tietokoneaikaa, eikä mallin parametrien optimointia käytännössä voida tehdä. Laskenta-aika ei oleellisesti nopeudu, vaikka kartion säteilijää ei mallitettaisi eksplisiittisesti, vaan siitä tuleva säteilylämpövuo pinnalle annettaisiin ohjelmassa lisäreunaehtona, jolloin jätetään huomioimatta liekin ja pyrolyysikaasujen aiheuttama säteilyn vaimennus kaasussa.
Tässä työssä esitetään nopea ja robusti menetelmä kartiokalorimetrikokeessa esiintyvästä liekistä takaisin näytteen pintaan tulevan lämpövuon mallittamiseksi. Mallin käyttötarkoitus on auttaa
FDS-ohjelman materiaali- ja pyrolyysimallien parametrien optimoinnissa/estimoinnissa. Tätä nopeaa mallia arvioidaan vertaamalla sen tuloksia vastaavan, mutta tarkemman FDS-mallin antamiin tuloksiin. Tarkassa mallissa säteilijää ei kuvata eksplisiittisesti, vaan siitä näytteen pinnalle tuleva säteilyvuo annetaan lisäPalotutkimuksen päivät 2021
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Kuva 2. Konvektiivinen (vasemmalla) ja tuleva säteilylämpövuo (oikealla) kolmelle eri kokoiselle kaasupolttimelle: 100 kW/m2 (ylhäällä), 300 kW/m2 (keskellä), 700 kW/m2 (alhaalla). Huomaa, että 100
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kealla) kolmelle eri kokoiselle kaasupolttimelle: 100 kW/m2 (ylhäällä),
300 kW/m2 (keskellä), 700 kW/m2 (alhaalla). Huomaa, että 100 mm ×
100 mm kokoisen näytteen ympärillä on 10 mm:n levyinen teräsreuKuvanus.
2. Konvektiivinen (vasemmalla) ja tuleva säteilylämpövuo (oikealla) kolmelle eri kokoiselle kaa2
2
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mm × 100 mm kokoisen näytteen ympärillä on 10 mm levyinen teräsreunus.

50

50
konvektio

40
30
20
10
0

konvektio

40

säteily

Lämpövuo (kW/m2)

Lämpövuo (kW/m2)

reunaehtona. Referenssimallissa käytetään tarkkaa laskentaverkkoa (1 mm kuutiollinen hila), joka kykenee mallittamaan kokeessa esiintyvän diffuusioliekin.
Valittu tarkka laskentaverkko on kompromissi laskentaan kuluvan ajan ja sen tarkkuuden välillä. Vielä tarkemman laskentaverkon käyttö olisi mahdollistanut FDS-ohjelman niin sanotun DNSmoodin (direct numerical simulation) käytön ilman niin sanottua
LES-approksimaatiota (large eddy simulation). Se ei kuitenkaan
olisi ollut tarkoituksenmukaista, sillä nyt esiteltävän nopean mallin käyttötarkoitus on tuottaa FDS-ohjelmaan materiaalimalleja,
joita käytetään suuremman kokoluokan kokeiden mallitukseen
ja/tai rakennuksien ja liikennevälineiden palojen mallittamiseen,
joiden kokoluokassa vain FDS:n LES-moodi on käyttökelpoinen.
Täten tässä on valittu käytettäväksi samat perusoletukset kuin on
käytössä testikoetta suurempien kohteiden mallituksessa. DNSmoodin käyttö olisi mahdollistanut kaasufaasin palamisreaktion
tarkemman käsittelyn, mutta se ei ollut tämän työn tavoitteena.
Nopea FDS-malli kartiokalorimetrikokeelle pitää sisällään seuraavat vaiheet:
1) Arvioi konvektiivinen ja säteilylämmönsiirto liekistä takaisin näytekappaleen pintaan käyttämällä kaasupoltinlaskujen tuloksia:
a. Laske tarkka FDS-lasku käyttämällä laskentaverkkoa,
jonka jakoväli on korkeintaan millimetrin luokkaa, ja
taulukoi liekin lämpövuot eri palotehoille Tässä työssä laskettiin kaasupolttimen liekit palotehoille 50–1000
kW/m2, noentuoton ollessa 0,05 ja polttimen pintalämpötilojen ollessa 300 °C ja 600 °C.
b. Taulukoi tarkoista FDS-laskuista saatavat pinnalle tulevat lämpövuot sekä palotehon että paikan suhteen
2) Tee nopea FDS-lasku kartiokalorimetrikokeelle, jossa ei
malliteta kaasufaasia ollenkaan eli käytetään FDS-ohjelmaa
laskemaan vain lämmön johtumista kiinteässä aineessa. Tämä vaihe sisältää:
a. Kuumasta kartiosäteilijästä tuleva säteilyvuo ja kaasufaasin liekistä tuleva lämpövuo (taulukoitu vaiheessa 1) annetaan reunaehtona FDS-ohjelman kiinteän aineen ratkaisijalle (ns. SOLID_ONLY mallitus).
b. Annettua tulevaa lämpövuota säädetään näytteen pinta-alkion ja näytteestä tulevan liekin kokonaispalotehon
mukaisesti. Esimerkiksi ennen näytteen syttymistä tuleva lämpövuo on tasainen koko pinnalla eli kartiokalorimetrin säteilyteho. Pinnan syttymisen jälkeen tähän lisätään vaiheessa 1 laskettu paikasta ja liekin palotehosta
riippuva lisälämpövuo. Tämä voidaan lisätä automaattisesti laskun aikana käyttämällä sopivia FDS-ohjelman
RAMP- ja DEVC-syötteitä.
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Kuva 3. Konvektiivinen ja tuleva säteilyvuo 300 kW/m2 kaasupolttimesta, jonka pintalämpötila on 300
°C. Lämpövuot
on esitetty näytteen
etäisyyden
kahta tekstissä
Kuva 3. Konvektiivinen
jakeskeltä
tuleva mitatun
säteilyvuo
300funktiona
kW/m2 käyttäen
kaasupolttimainittua metriikkaa, Min(x,y) normi (L0) vasemmalla ja normaali euklidinen normi (L2) oikealla.

mesta, jonka pintalämpötila on 300 °C. Lämpövuot on esitetty näytteen keskeltä mitatun etäisyyden funktiona käyttäen kahta tekstissä
mainittua metriikkaa, Min(x,y) normi (L0) vasemmalla ja normaali
Kuvissa
4 ja 5 esitetään
liekistä tulevat lämpövuot näytteen pinnalle (konvektiivinen ja
euklidinen
normisaadut
(L2) oikealla.
Vaihe 1b

tuleva säteilylämpövuo) kaasupolttimien lämpötiloille 300 °C ja 600 °C. Kullakin vaakaakselilla olevan L0-normin mukaisella etäisyydellä esitetty arvo on keskiarvo tällä etäisyydel-

Vaihe 1 tehdään vain kerran, joten se voi olla laskennallisesti haastava. Vaihe 2 tehdään useasti materiaalimallin optimointiprosessin aikana ja sen on oltava hyvin nopea. Optimointiprosessissa
kartiokalorimetrikoetta voidaan mallittaa jopa tuhansia kertoja.
TULOKSET

Kuva 1. Kaasupoltinlaskuissa käytetty laskentageometria.

Vaihe 1a
Käytetty simulointigeometria on esitetty kuvassa 1. Näytteen ja sen
reunuksen kattaman 120 mm × 120 mm alan yläpuolella käytettiin
1 mm:n kuutiollista laskentaverkkoa aina 300 mm:n korkeudelle saakka. Näyte oli 20 mm laskenta-alueen alapinnan yläpuolella (eli näytteen päällä 280 mm 1 mm:n kuutiollista laskentaverkkoa). Tämän yläpuolella ja näytteen ja sen reunuksen ulkopuolelle

Kuva 1. Kaasupoltinlaskuissa käytetty laskentageometria.
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Kuvassa 2 esitetään pintaan tuleva konvektiivinen ja säteilylämpövuo kaasupoltinlaskuissa
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Kuva 4. Liekistä pintaan tuleva lämpövuo kaasupoltinlaskuissa,

Kuva 5. Liekistä pintaan tuleva lämpövuo kaasupoltinlaskuissa,
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Kuva 4. Liekistä pintaan tuleva lämpövuo kaasupoltinlaskuissa, joissa polttimen pintalämpötila on Kuva
300 5. Liekistä pintaan tuleva lämpövuo kaasupoltinlaskuissa, joissa polttimen pintaläm
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Edellä esitettyä menetelmää kokeiltiin soveltamalla sitä hartsiin, jota VTT oli jo
tutkinut [19]. Kuvassa 6 esitetään saadut tulokset tarkoille FDS-simulaatioille, jo
FDS-ohjelmaa käytetään tässä vaiheessa moodissa, jossa mallitetaan vain kiinteän aineen
tiin kaasufaasissa oleva liekki käyttämällä 1 mm ja 3 mm kuutiollisia laskentav
lämmönsiirtoa, eli kaasufaasia ei malliteta ollenkaan, jolloin laskennasta tulee nopeaa. Tyypilvassa on myös esitetty nopean FDS-mallin tulokset kolmelle eri laskentaverkon
lisen kartiokalorimetrikokeen näytekappaleen symmetriasta johtuen vain neljäsosa näytteestä
(2, 10 ja 50 mm neliölliset pinta-alkiot). Huomaa, että käytännössä 50 mm neli
alkio tarkoittaa
mallia, jossa koko
näytettä
vain yhdelläkäytalkiolla (symm
on
tarpeen mallittaakäytettiin
eli esim. alue
x, y ∈ kuutiollista
[0 mm, 50 mm].
Laskenta-aikaa voidaan
lyhentää
sivusuunnassa
2 mm:n
laskentaverkkoa.
noudattavan
neliösymmetriaa,
joten
tässä kuvataan
työssä päädyttiin
ta
nähdään,
että
nyt
esitetty
nopea
laskentamenetelmä
ei
riipu
paljoakaan
tästäkin,
sillä
periaatteessa
riittäisi,
että
mallittaa
vain
yhden
pinta-alkion
kultakin
metriikan
Koko laskenta-alueen koko oli tyypillisesti 300 mm × 300 mm ×
tämään metriikkaa Min(x,y) taulukoimaan tulokset normaalim- käytet
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korkeussuunnassa ei ollut tarpeellista, kun tarkasteltiin liekistä
pintaan tulevaa lämpövuota. Suurimmilla palotehoilla (hulmuava) liekki yltää 500 mm:n korkeudelle ja ylikin, mutta käytännössä 500 mm:n ja 750 mm:n korkeudelle jatkuvat laskentaverkot
antoivat saman tuloksen pintaan tulevalle lämpövuolle. Tämä on
odotettu tulos, sillä suurin osa lämpövuosta tulee liekin alaosasta.
Kuvassa 2 esitetään pintaan tuleva konvektiivinen ja säteilylämpövuo kaasupoltinlaskuissa 100, 300 ja 700 kW/m2 -kaasupolttimille, kun polttimen pinnan lämpötila on 300 °C. Esitetyt visuaaliset tulokset edustavat hyvin kaikkia saatuja tuloksia kaasupolttimille. Kuvasta nähdään, että saadut lämpövuot näyttäisivät
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Kuvissa on esitetty myös sovitteet, joita voi käyttää suurempia pinta-alkioita käyttävissä nopeissa FDS-kartiokalorimetrimalleissa. Nämä sovitteet
ovat oikeastaan vain pinta-alkioiden arvojen keskiarvoja sopivien L0-normin etäisyyksien yli. Sovitteista nähdään, että tämä keskiarvoistusprosessi ei ole kovin herkkä pinta-alkioiden laskentahilan tarkkuudelle, joten käytännöllinen arvo voidaan valita, kun
menetelmää käytetään optimoimaan FDS-materiaalimallia saatujen kartiokalorimetrikokeiden tuloksien perusteella.
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500
teta ollenkaan, jolloin laskennasta tulee nopeaa. Tyypillisen karNopea 2 mm
Nopea 10 mm
tiokalorimetrikokeen näytekappaleen symmetriasta johtuen vain
400
Nopea 50 mm
neljäsosa näytteestä on tarpeen mallittaa eli esimerkiksi alue x, y
300
∈ [0 mm, 50 mm]. Laskenta-aikaa voidaan lyhentää tästäkin, sillä
periaatteessa riittäisi, että mallittaa vain yhden pinta-alkion kul200
takin metriikan Min(x,y) etäisyydeltä ja kertoo tulokset kyseisel100
lä etäisyydellä olevien pinta-alkioiden määrällä. Tässä työssä tätä
mahdollisuutta ei kuitenkaan hyödynnetty, koska FDS-syötteen te0
ko olisi tällöin monimutkaisempaa ja virhealttiimpaa kuin näyt0
60
120
180
Aika (s)
teen neljänneksen mallituksessa.
Edellä esitettyä menetelmää kokeiltiin soveltamalla sitä hartKuva
pinta-alayksikköä
kohden
täydellisille
Kuva 6.6.Näytekappaleen
Näytekappaleenpaloteho
paloteho
pinta-alayksikköä
kohden
täydellisille FDS-malleille,
siin, jotajoissa
VTT oli jo aikaisemmin tutkinut [19]. Kuvassa 6 esitekaasufaasissa joissa
käytettiin
1 mm, 3 mmkäytettiin
ja 25 mm 1kuutiollisia
laskentaverkkoja
FDS-malleille,
kaasufaasissa
mm, 3 mm
ja 25 mm kuu-sekä tulokset nyt esitetylle
tään
saadut
tulokset tarkoille FDS-simulaatioille, joissa mallitetnopealle
mallille
käyttäen
2,
10
ja
50
mm
neliöllisiä
laskentaverkkoja
näytteen
pinnalle.
tiollisia laskentaverkkoja sekä tulokset nyt esitetylle nopealle mallille käyttiin kaasufaasissa oleva liekki käyttämällä 1 mm:n ja 3 mm:n kuutäen 2, 10 ja 50 mm:n neliöllisiä laskentaverkkoja näytteen pinnalle.
tiollisia laskentaverkkoja. Kuvassa on myös esitetty nopean FDSYHTEENVETO
Täyd. 1 mm

Paloteho (kW/m2)

700

Esitetty nopea malli kartiokalorimetrikokeen simuloimiseksi FDS-ohjelmassa käyttäen vain
ohjelman kiinteän aineen ratkaisijaa antaa hyvin lupaavia tuloksia verrattaessa täydellisempään FDS-malliin, jossa mallitetaan myös kaasufaasi ja siten myös näytteestä tuleva liekki.
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mallin tulokset kolmelle eri laskentaverkon tarkkuudelle (2:n, 10:n
ja 50 mm:n neliölliset pinta-alkiot). Huomaa, että käytännössä 50
mm:n neliöllinen pinta-alkio tarkoittaa mallia, jossa koko näytettä
kuvataan vain yhdellä alkiolla (symmetria). Kuvasta nähdään, että nyt esitetty nopea laskentamenetelmä ei riipu paljoakaan käytetystä laskentaverkon tarkkuudesta, jopa 10 mm:n laskentatarkkuus antaa riittävän hyvät tulokset ja tällöin laskennassa käytetään
vain viiteen eri paikkaan normin Min(x,y) mukaisesti taulukoituja lämpövuon arvoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että optimoitaessa mallin parametreja riittää, että näytekappaleen FDS-mallissa käyttää vain viittä pinta-alkiota, mikä tekee laskennasta tosi
tehokkaan ja mahdollistaa tehokkaan parametrien optimoinnin.
Kuvasta 6 nähdään, että nopean mallin tulos 50 mm:n laskentaverkolla, jossa koko näytettä kuvaa vain yksi pinta-alkio, ei ole kovin kaukana tarkemmilla malleilla saaduista tuloksista, joten käytännössä pintaan tulevan lämpövuon jakaminen tasaisesti näytteen pinnan ylilaskennassa antaa riittävän hyviä tuloksia. Tämä
osin muistuttaa aiempaa käytäntöä, jossa mallittaja antoi omaan
harkintaansa perustuen FDS-syötteeseen ylimääräisen lisän säteilylämpövuolle, kun näyte syttyi. Tosin tämä oli tyypillisesti vakio
koko näytteen palamisen ajan eli ei riippunut liekin palotehosta,
joka vaihtelee kokeen aikana.
YHTEENVETO
Esitetty nopea malli kartiokalorimetrikokeen simuloimiseksi FDSohjelmassa käyttäen vain ohjelman kiinteän aineen ratkaisijaa antaa hyvin lupaavia tuloksia verrattaessa täydellisempään FDS-malliin, jossa mallitetaan myös kaasufaasi ja siten myös näytteestä
tuleva liekki. Esitetty malli on huomattavan nopea ja soveltuu hyvin käytettävien materiaalimallien parametrien optimointiin. Koska esitetty malli perustuu tarkkoihin FDS-mallituksiin kaasupolttimista, ei sen käyttäjälle jää valittavaksi ylimääräisiä parametreja,
jolloin tulos on mallittajasta riippumaton.
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