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Úvod 

 S procesem hoření se může člověk setkat denně a to v různých podobách. Hoření je 

obecně popisováno jako složitý systém současně nebo postupně probíhajících fyzikálních  

a chemických dějů, které jsou doprovázeny řadou vnějších projevů. Tato práce se snaží  

o interpretaci dějů v reakční zóně plamene při použití argonu jako hasební látky.  

S pokrokem moderní doby dochází k rozvoji technologických postupů také v oblasti 

laboratorních podmínek. Aplikací podrobných schémat chemické kinetiky lze získat 

korektní souhrn informací o struktuře plamene. Chemická kinetika, proudění tekutin, 

reakční mechanismy a řada dalších skutečností uplatňujících se v prostředí plamene je 

podrobněji rozebrána v teoretické části práce.  

 Při realizaci modelování laminárního nepředmíseného plamene bylo využito 

softwarových nástrojů, jimž byla v této práci věnována samostatná kapitola. Pozornost je 

zaměřena také na platformy uvedených nástrojů, umožňující vizualizaci pochodů 

chemických přeměn a vazeb mezi jednotlivými chemickými speciemi, na základě kterých 

je provedena analýza výstupních dat.  

Cílem této diplomové práce je provedení sady numerických simulací laminárního 

nepřimíseného plamene methanu a dimethyl etheru se vzduchem a popis jevů 

vyskytujících se v reakční zóně plamene v závislosti na zvýšení koncentrace argonu 

v proudu okysličovadla. Do jaké míry a jakým způsobem působí zvyšování koncentrace 

argonu na reakční zónu plamene? Hledání odpovědi na tuto otázku bylo prioritou při 

zpracovávání diplomové práce.  
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Rešerše literatury 

 

Oblast modelování struktury laminárního nepředmíseného plamene prostřednictvím 

numerických simulací se neustále vyvíjí.  Numerické simulace zkoumající vliv inertních 

hasiv na spalovací proces a vlastnosti plamene, mají význam nejen pro vědecké účely, ale 

také pro různá odvětví průmyslu.  

Nedílnou součástí pro realizaci sady numerických simulací nepředmíseného plamene 

je seznámení se s uživatelským manuálem nástrojového balíku Cantera [7], pomocí kterého 

jsou tyto numerické simulace vytvářeny. Tento dokument seznamuje uživatele s nástroji 

balíku Cantera a jejich možnostmi využití. Publikace The Twopnt Program for Boundary 

Value Problems [8] pak umožňuje podrobněji nahlédnout na řešení diferenciálních rovnic 

v jednorozměrné struktuře, na jejichž principu fungují softwarové programy používané pro 

modelování struktury laminárního nepředmíseného plamene prostřednictvím numerických 

simulací. Významným přínosem pro zpracování této diplomové práce je také článek The 

computation of laminar flames [3], který sleduje vývoj matematických modelů a 

výpočetních metod. 

Publikace, zabývající se problematikou jevů vyskytujících se v reakční zóně 

nepředmíseného plamene, jsou podstatnými články napomáhající ke splnění cílů této 

diplomové práce. Především se jedná o příspěvky Improved understanding of thermal 

agent fire suppression mechanisms from detailed chemical kinetic modeling with idealized 

surrogate agents [4], Combustion: physical and chemical fundamentals, modelling and 

simulation, experiments, pollutant formativ [13] či Extinguishment mechanisms of coflow 

diffusion flames in a cup-burner apparatus [12]. 

Důležitými poznatky disponují také práce, které se při interpretaci výstupních dat 

opírají o provedená experimentální měření např. [5,6,12]. Extinguishment mechanisms of 

coflow diffusion flames in a cup-burner apparatus [12] je práce, která podrobněji zkoumá 

zhášecími mechanismy v difuzním plameni methanu pohárkového hořáku, pomocí 

aplikace numerických simulací, ale také prostřednictvím experimentálního měření.  
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1 Teoretický rozbor problematiky 

Hoření je proces, který je tvořen řadou fyzikálně-chemických dějů a má exotermický 

charakter. Tento proces je doprovázen mnoha vnějšími projevy. Mezi tyto jevy řadíme 

např. plamen, uvolňování tepelné energie ve formě elektromagnetického záření, 

uvolňování plynných produktů a pevných či kapalných částic.  

1.1 Předmísené a nepředmísené spalování 

Předpokladem procesu hoření je koexistence tří základních činitelů. Jedná se  

o tzv. trojúhelník hoření, který se skládá z hořlavé látky, oxidačního prostředku  

a iniciačního zdroje. Při absenci jednoho z těchto faktorů dojde k zamezení vzniku hoření. 

Hořlavá látka tvoří spolu s oxidačním prostředkem hořlavý soubor.  

Hoření je úzce spjato s druhem spalování hořlavého souboru. Proces spalování 

hořlavého souboru je dělen do dvou základních kategorií.   

 Spalování předmíseného hořlavého souboru 

 Spalování nepředmíseného hořlavého souboru 

U spalování nepředmíseného souboru probíhají procesy hoření na rozhraní paliva a 

oxidačního činidla a jsou částečně kontrolovány procesem jejich směšování. Reakční zóna 

se tedy nachází na hranici paliva a okysličovadla. V tomto místě nabývá reakční teplota 

největších hodnot a lze zde předpokládat lokální výskyt teplotních maxim [13]. Celková 

doba spalování je dána součtem časových úseků fyzikálních a chemických dějů. Tento 

případ můžeme pozorovat např. u plamene svíček. Naopak v případě výbuchu dominuje 

spalování předmísené. Nejprve dojde ke smíchání paliva s oxidačním prostředkem. Směs 

se pohybuje směrem k reakční zóně plamene a poté dochází k procesu spalování a hoření. 

Případ, kdy bude ve směsi přebytek paliva, tzn. že je plamen bohatý na palivo, se označuje 

(„fuel-rich“). Při přebytku vzduchu označujeme plamen jako chudý na palivo („fuel-lean“). 

Charakter hoření je závislý také na míře předmísení hořlavého souboru. Rychlost chemické 

reakce je závislá na rychlosti směšování paliva a oxidačního prostředku.  
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Obrázek 1 Schematické znázornění předmíseného a nepředmíseného hořlavého souboru [autor] 

Podle struktury plamene a režimu proudění můžeme určit, zda se jedná o plamen 

turbulentní nebo laminární. Turbulentní proudění se projevuje nestabilní reakční zónou 

z hlediska tvaru a polohy v prostoru. Dochází k promíchávání hmoty a částice neustále 

mění svůj směr. V turbulentním plameni může dojít k vytvoření předmísených míst  

s předehřátou směsí hořlavého souboru, které značně ovlivní průběh hoření. Turbulentní 

režim proudění probíhá ve většině projevů hoření. Částečné předmísení má také vliv  

na nepředmísený plamen při aplikaci hasebních látek a průniku molekul kyslíku hluboko 

do oblastí reakční zóny. V režimu laminárního proudění se nevyskytují fluktuace  

a jednotlivé proudnice se považují za souběžné. Reakční zóna nemění svou polohu. 

Laminární proudění je často využíváno v laboratorních podmínkách pro testování  

a optimalizaci reakčních mechanismů chemické kinetiky. Charakteristickými jevy 

nepředmíseného laminárního plamene je malá rychlost proudění, malá výška plamene  

a malý tepelný výkon.                                      

Vyzařování energie ve formě světla a tepla je jeden z nejvýraznějších 

charakteristických projevů plamene. Plamen je také zdrojem plynných produktů, pevných 

částic, vodní páry či různých toxických látek. Publikace [2] popisuje plamen jako strukturu 

reagujících a reaktivních plynů a rozptýlených pevných, případně také kapalných částic. 

Tento chemicky reaktivní systém má exotermický charakter, vyzařuje tedy 

elektromagnetické záření o intenzitě a spektru vlnových délek závislých na teplotě  

a chemických speciích přítomných v daném místě a čase. Speciemi se rozumí reaktanty, 

meziprodukty a produkty hoření. Tímto pojmem je možné označit chemické látky (stabilní 

molekuly, radikály i například ionty) v plynném, kapalném i pevném skupenství, tedy  

i sazové částice.  
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1.2 Laboratorní hořáky pro studie nepředmíseného plamene 

Pro zkoumání procesů hoření v laboratorních podmínkách lze využít různých 

strategií a postupů. Ke studiu laminárního nepředmíseného plamene bylo standardizováno 

několik typů hořáků, u nichž lze měnit výchozí nastavení a definování konkrétních 

podmínek daného experimentu. V laboratorních podmínkách se mezi nejpoužívanější 

hořáky vytvářející nepředmísený laminární plamen řadí: 

1) Pohárkový hořák (angl. „cup burner“) 

2) Tsujiho hořák (angl. „Tsuji burner“) 

3) Protiproudý hořák (angl. „counterflow burner“ nebo „opposed burner“) 

Následný schematický popis jednotlivých laboratorních hořáků poslouží k snazšímu 

pochopení principu, na jakém tato zařízení pracují. 

1.2.1 Pohárkový hořák 

Metoda pohárkového hořáku se stala mezinárodně uznávaným standardem pro 

postup stanovení hasební koncentrace plynných hasiv. Specifikace pro stanovení hasební 

koncentrace pomocí metody pohárkového hořáku je zakotvena v předpisech ISO 14520 – 1 

a NFPA 21. Pohárkový hořák je schematicky zobrazen na obrázku číslo 2. Pro dosažení 

rovnoměrného proudění plynu je kelímek, neboli pohárek vyplněn skleněnými kuličkami  

o průměru 3 mm a překryt ocelovým sítkem. Pohárkový hořák pak vytváří osově souměrný 

laminární nepředmísený plamen. Tato metoda je využívána také kvůli koncepční 

jednoduchosti a poměrně nízkým nákladům na provoz. [16] 
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Obrázek 2 Zkušební zařízení pro metodu kelímkového hořáku [16] 

1.2.2 Tsujiho hořák 

Tsujiho metoda spočívá ve vystřikování plynného paliva z potrubí zhotoveného ze 

sintrovaného popř. jemně perforovaného kovu, do okolního vzduchu, proudícího směrem 

vzhůru. 

 

Obrázek 3 Schematické znázornění Tsuji hořáku [18] 

Plamen 

Okrajová vrstva plamene 

Kovové 

potrubí 

Vzduch 

Oblast 

stagnace 

plamene 
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1.2.3 Protiproudý hořák 

 Metoda protiproudého difuzního plamene se řadí mezi jednu z nejvyužívanějších 

metod, jelikož představuje difuzní plamen v jednorozměrné struktuře. Obrázek č. 4 

schematicky znázorňuje protiproudý hořák. Jeho výsledkem je nepředmísený plamen. 

Princip hořáku spočívá v protisměrném proudění okysličovadla a paliva. Vznikne tak 

plamen, jehož pozice je dána rychlostí proudění jednotlivých plynů. 

 

Obrázek 4 Protiproudý hořák [17] 

1.3 Inhibice plynnými hasivy a proces zhášení nepředmíseného plamene 

Proces hoření představuje rozsáhlý systém složený z mnoha chemických reakcí  

a fyzikálních procesů.  Přerušení procesu hoření lze dosáhnout eliminací jednoho z bodů 

trojúhelníku hoření. Z toho vyplývá, že teorie hašení představuje snížení rychlosti 

chemických reakcí hoření a snížení teploty v reakční zóně. Nejvýraznějším účinkem při 

použití plynných hasiv je narušení tepelné bilance reakce hoření. Zpomalení chemické 

reakce lze dosáhnout omezením přísunu kyslíku jakožto oxidačního prostředku do reakční 

zóny plamene, omezením přísunu paliva nebo zvýšením aktivační energie. 

Plynná hasiva se vyskytují především ve spojení s přenosnými hasícími přístroji  

a  stabilním hasícím zařízením. Uplatňují se v prostorách elektrického zařízení a výpočetní 

techniky, chemickém průmyslu, ale také při řešení problematiky požární bezpečnosti 

v archivech, galeriích, knihovnách apod. 
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1.3.1 Efekt chemické inhibice 

Inhibice je proces, při kterém dochází vlivem působení vysokých teplot nebo 

chemických reakcí k rozkladu molekuly hasiva. Uvolněné radikály následně vstupují do 

reakce s meziprodukty řetězových reakcí paliva, čímž dojde k přerušení řetězové reakce  

a k uhašení plamenů. Publikace, věnující se hasícím látkám a jejich technologiím [27] 

popisuje tento efekt jako homogenní inhibici. Heterogenní inhibicí se rozumí odebrání 

části energie radikálům meziproduktů řetězových reakcí, které vznikly během procesu 

hoření. Tento princip hašení se vyskytuje v případě použití hasících prášků. Povrch 

hasících prášků je schopen absorbovat část energie radikálů meziproduktů hoření. Hašení 

homogenní inhibicí je typické pro halogenderiváty uhlovodíků. O efektu chemické inhibice 

pojednává také vědecká práce [12].  

1.3.2 Efekt záchytu radikálů 

Reagující meziprodukty rozkladu hasebních látek s volnými radikály v reakční zóně 

způsobují snížení rychlosti hoření. Tento jev je popisován jako tzv. efekt záchytu radikálů. 

Zejména se jedná o atomy vodíku, kyslíku a OH radikály. Úbytek těchto specií způsobuje 

zpomalení chemických pochodů udržujících hoření. Touto problematikou se zabývá práce 

[26], která studuje chemickou kinetiku a inhibici plamene methanu při použití 

fluorovaných uhlovodíků nebo [1] studující chemickou reaktivitu meziproduktů hoření  

a hašení. Jedním z nejpoužívanějších hasebních látek této skupiny je 2h-heptafluorpropan, 

který nese obchodní název FM – 200 a nahradil dnes již zakázaná halonová hasiva.  

1.3.3 Efekt ředění 

Tento efekt je pozorován při použití inertních hasiv. Podstatou tohoto jevu je 

snižování koncentrace okysličovadla ve směsi vzduchu. Tím dochází k menšímu počtu 

efektivních srážek reaktantů a snížení reakční rychlosti. Zřeďující efekt se dá popsat také 

jako vytěsňování plynného kyslíku z pásma hoření. Na základě analýzy výstupních dat této 

diplomové práce je možné říci, že v případě využití argonu jako inertního hasiva dochází  

u nepředmíseného plamene ke zřeďovacímu efektu, jehož důsledkem je snížení teploty  

a rychlosti probíhajících reakcí u spalovacích procesů. 
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1.3.4 Efekt pronikání kyslíku 

Zvýšením koncentrace argonu v proudu okysličovadla dochází také k tzv. efektu 

pronikání kyslíku (angl. „oxygen leakage effect“). Vědecká práce [21] studující vliv 

zředění laminárního plamene methanu argonem a dusíkem, zkoumala tento jev pomocí 

zjednodušených (jednokrokových a dvoukrokových) chemických mechanismů. 

Po zvýšení koncentrace argonu v proudu okysličovadla dokáže molekulární kyslík 

překonat oblast teplotních maxim reakční zóny, čímž dojde k částečnému předmísení 

hořlavého souboru v oblastech reakční zóny plamene bohaté na palivo. Charakteristickým 

jevem efektu pronikání kyslíku u nepředmíseného plamene je změna jeho struktury.  

Problematika pronikání kyslíku do reakční zóny plamene je podrobněji popisována 

v odborné práci zabývající se modelováním plamene pomocí detailních chemických 

mechanismů [4]. Zjednodušeně se dá říci, že palivo zreaguje na povrchu plamene, zatímco 

kyslík pronikne hlouběji do reakční zóny směrem na stranu paliva. Kyslík, který pronikl do 

reakční zóny na stranu paliva, se nakonec rozptýlí v místech nižších teplot, kde již 

nedochází k oxidaci. Tento jev je zaznamenán na obrázku č. 5. 

 

Obrázek 5 Efekt pronikání kyslíku v závislosti na koncentraci argonu v proudu okysličovadla [4] 

1.3.5 Mechanismus zhášení nepředmíseného plamene jako dynamický proces 

Mechanismem zhášení nepředmíseného plamene se zabývá práce [12]. Na základě 

experimentálního měření této práce je patrné oddělení okraje plamene od povrchu hořáku, 

následná oscilace a postupné uhašení plamene. Tento jev je způsobený zvyšováním 

koncentrace inertního hasiva v proudu okysličovadla. Proces hašení je způsoben vlivem 
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unášení plamene ve směru proudění. Na základě provedení numerických simulací práce 

uvádí, že stabilizace plamene je závislá na difuzi radikálů a teplotě difuzního plamene.  

V případě požárů, které probíhají v turbulentním režimu, jsou parametry reakční zóny 

plamene výrazně ovlivňovány interakcemi s neustáleným polem proudění a přítomností 

virových struktur [13]. Jevy vyskytující se v prostředí plamene ovlivňuje míra překryvu 

relevantních časových a délkových měřítek, ale také jejich rozsah a povaha fyzikální 

interakce. Jeden z příkladů, kdy je difuze a reakční kinetika vzájemně provázána je tvorba 

sazových částic a přenos tepla zářením v prostředí plamene. [6] 

1.4 Využití argonu v požární ochraně 

 Argon se výrazněji promítnul do požární ochrany poté, co vyšel roku 1993  

v platnost Montrealský protokol, kterým byla zakázána výroba halonových hasících 

přístrojů (CF3Br, CF2BrCl). Tato hasící směs byla nahrazena směsí na bázi inertních plynů. 

Následující tabulka uvádí některé využívané hasiva a jejich složení.  

Tabulka 1 Inertní hasící plyny na bázi argonu 

Hasící plyn Obchodní název Chemické složení 

IG – 01 Arotec Argon 

IG – 541 Inergen 
52% dusík 

40% argon 

8% CO2 

IG – 55 Agronite 
50% argon 

50% dusík 

 Patrně největšího zastoupení na trhu se dostává směsi Inergen. Při hašení inertními 

plyny nedochází k rozkladu hasiva. Princip hašení pomocí inertních plynů spočívá 

v postupném snižování koncentrace kyslíku v určitém prostoru přibližně pod hranici 15%. 

 Argonu jakožto inertního plynu, jde v požární ochraně využít taktéž v meziskelním 

prostoru izolačních skel. Zde je hlavním parametrem tepelná vodivost neboli schopnost 

poskytnout větší odpor plynu proti přestupu tepla. Za podmínek běžných při procesech 

hoření atomy vzácných plynů (He, Ar, Kr, Xe) nevytváří mezi sebou ani s jinými 

molekulami chemické vazby, tudíž se vyskytují v prostředí plamene jako jednoatomové 

plyny.  
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Přestože daná skutečnost zcela eliminuje efekt chemické inhibice i záchytu radikálů, 

v případě aplikace těchto (chemicky inertních) hasiv
1
 nemá pouze čistě fyzikální aspekt. 

Změny struktury nepředmíseného plamene indukované v souvislosti se snížením teploty 

v reakční zóně byly v předchozích studiích identifikovány na základě experimentálních 

studií i numerických simulací [4,28]. 

2 Numerické a experimentální studie struktury laminárního plamene 

Pomocí parciálních diferenciálních rovnic lze popsat zákony zachování hmoty, 

hybnosti a energie. Pro značnou obtížnost řešení takových rovnic, je v dnešní době 

využíváno programů, které řeší tuto problematiku prostřednictvím numerických metod. 

Práce zabývající se modelováním přenosu tepla, hmoty a hybnosti [24] uvádí fakt, že je 

pohyb tekutin spojen s řešením nejrůznějších problémů, z nichž lze jmenovat např.: 

 rovinné dvourozměrné proudění, osově symetrické proudění, obecné 

trojrozměrné proudění 

  stacionární, nestacionární a přechodové proudění  

 laminární a turbulentní proudění v jednoduchých i složitých geometriích  

 stlačitelné a nestlačitelné proudění x přenos tepla, přirozená a smíšená 

konvekce, radiace 

 přenos chemické příměsi včetně chemických reakcí, hoření  

  vícefázové proudění, proudění s volnou hladinou, proudění s pevnými 

částicemi a bublinami  

 proudění porézním prostředím, atd. 

Jelikož se jedná o děje trojrozměrné a časově závislé, které jsou popisovány 

soustavou parciálních diferenciálních rovnic, je nutné je řešit numerickými metodami.   

V oblasti požární ochrany může vyvstávat otázka, jakým způsobem působí inertní 

hasební látky na reakční zónu plamene. Problematika modelování struktury laminárního 

plamene může přiblížit a usnadnit interpretaci pochodů chemických přeměn během 

experimentálních pokusů.  Modelování struktury plamene umožňuje studovat morfologii 

nejen samotného plamene, ale také jeho reakční zóny. Jedním z projevů, díky kterému je 

                                                 
1
 V anglicky psané literatuře se v tomto kontextu běžně užívá pojem „thermal agents“ zahrnující kromě 

inertních hasiv také vysoce stabilní molekuly jako např. CF4 
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možné určit rozsah reakční zóny je chemiluminiscence. Pomocí tohoto ukazatele lze také 

posoudit rychlost uvolňování tepla ve spalovacích systémech. Chemiluminiscence je 

způsobena reaktivními molekulami (např. C2, CH či OH), které se vlivem předchozích 

chemických reakcí vyskytují v zóně hoření v energeticky excitovaných stavech. Do základního 

stavu se tyto excitované molekuly mohou dostat spontánní emisí nebo tzv. srážkovým 

zhášením (z angl. „collisional quenching“). Důsledkem chemiluminiscence lze pozorovat  

v plameni barvy modrého odstínu. Výskyt sazových částic způsobuje zbarvení plamene do 

žluté někdy až oranžové barvy. Acetylen je významnou výchozí látkou 

chemiluminiscenčních reakcí v plameni a u mnohých uhlovodíkových paliv je základní 

jednotkou při tvorbě sazových částic. Diplomová práce [15] zabývající se monitorováním 

chemiluminiscence v plameni uvádí, že intenzita lokálního maxima se vyskytuje u základny 

plamene a v jeho horní části. Lokální maximum u základny plamene je způsobeno emisí CH*, 

která se vzdáleností od hořáku ubývá na intenzitě. Maximum v horní části plamene je 

způsobováno emisí sazí. Sazové částice jsou vytvářeny v souvislosti s výskytem acetylenu 

v reakční zóně. Snímky na obrázku č. 4, pořízené při experimentálním měření, zachycují 

lokální časově průměrované intenzity plamene CH4 a DME bez příměsi argonu v proudu 

okysličovadla a s příměsí 30% obj. argonu ve vzduchu. Z uvedených snímků lze také 

vypozorovat chemiluminiscenci CH* a žhnutí sazových částic. 

 

Obrázek 6 Snímky zachycující lokální časově průměrované intenzity plamene a) CH4 bez příměsi 

argonu v proudu vzduchu, b) CH4 v proudu vzduchu s příměsí 30% obj. argonu, c) DME bez příměsi 

argonu v proudu vzduchu a d) DME v proudu vzduchu s příměsí 30% obj. argonu [28] 
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Modelování struktury plamene pomocí numerických simulací lze uplatnit také 

v oblasti stanovování technicko-bezpečnostních parametrů. Problematikou stanovování 

technicko-bezpečnostních parametrů, termochemických výpočtů a využití 

termodynamických vlastností meziproduktů a produktů hoření se zabývá diplomová práce 

[22]. 

2.1 Termochemie a reakční kinetika v prostředí plamene 

Chemická reakce je proces, při němž se v důsledku srážky vytvoří určité uskupení 

atomů. Pro znázornění jevů probíhajících během chemické reakce je zapotřebí uvažovat, že 

v jejím průběhu dochází ke změně termodynamických vlastností i chemického složení. 

Termodynamika se zabývá zkoumáním obecných vlastností makroskopických systémů  

v rovnováze, zákonitostmi makroskopických procesů, vlastnostmi systémů  

v nerovnovážných stavech a zákonitostmi přechodu do rovnovážného stavu [9].  

Obecně se tedy dá říct, že se termodynamika zabývá způsoby a podmínkami 

přeměny tepla na mechanickou práci. Přeměna energie je z hlediska termodynamiky 

možná dvěma způsoby: vykonáním práce a tepelnou přeměnou. První a druhý 

termodynamický zákon pak definují základní pravidla termodynamiky.  

První termodynamický zákon popisuje kvantitativní stránku energetické přeměny, 

zatímco druhý spíše kvalitativní charakter dějů ve fyzikálních soustavách [10]. 

Roku 1875 byla odvozena tzv Gibbsova energie, která vyjadřuje množství energie, 

jíž lze za stálého tlaku a teploty přeměnit na maximální neobjemovou práci. Vztah 

vyjadřující změnu Gibbsovy energie při chemické reakci je následující: 

     ∆rG
0 

= ∆rH
0
 - T∆rS

0
      (1) 

Oblast zabývající se závislostí rychlosti chemické reakce na reakčních podmínkách  

a problematikou reakčních mechanismů chemické přeměny se nazývá chemická neboli 

reakční kinetika.  

Jestliže reakční rovnice má obecný tvar: 

                              (2) 
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bude rychlost úbytku výchozí látky A a rychlost přírustku produktu R definována vztahem: 
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]                  (3) 

   
   

  
 ,[   

   
]                  (4) 

 

Rovnice rychlosti chemické reakce je: 

    
 

 
 
   

  
  

 

 
 
   

  
    

 

 
 
   

  
  

 

 
 
   

  
                   (5) 

 Z Guldberg – Waagova zákona, jenž pojednává o chemické rovnováze, je patrno, že 

reakční rychlost je závislá také na koncentraci reaktantů. Se snižující se koncentrací 

dochází ke snížení pravděpodobnosti účinné srážky reagujících molekul a tím pádem také 

ke snížení reakční rychlosti. Rovnice rovnovážné konstanty je definována vztahem (6): 

  
  

  
  

          

          
                (6) 

kde k1,k2 jsou rychlostní konstanty daných dějů.   

Roku 1898 odvodil Svante Arrhenius teplotní závislost rychlostní konstanty. Tvar 

Arrheninovy rovnice je následující: 

                              (7) 

kde A je frekvenční faktor, Ea aktivační energie a R molární plynová konstanta.  

Modifikací Arrheninovy rovnice a jejím následným zlogaritmováním vznikne tvar 

(8), který se využívá ke grafickému znázornění závislosti rychlostní konstanty na teplotě. 

Viz. obrázek č. 7. 

                 
  

  
               (8) 

kde je n parametr teplotní závislosti. 

Parametr teplotní závislosti n se určí proložením experimentálních dat níže uvedenou 

křivkou. Tyto data mohou být stanovena také teoreticky. 
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Obrázek 7 Grafické vyjádření závislosti rychlostní konstanty dle modifikované Arrheniovy rovnice 

[autor] 

Stav kdy je n = 0 a závislost logaritmu rychlostní konstanty na redukované teplotě 

1/T je dána přímkou, odpovídá vztahu Arrheniovy rovnice (7).  

Během praktických měření lze pozorovat, že u většiny reakčních systémů neprobíhá 

pouze jediná reakce, ale několik reakcí současně. Jestliže probíhá v systému současně více 

chemických reakcí, které mají společnou alespoň jednu látku, pak se bavíme o tzv. 

simultánních reakčních krocích. Pro takovýto systém vzájemně reagujících chemických 

species je možné definovat soustavu diferenciální rovnic, které matematicky popisují 

tvorbu popřípadě úbytek jednotlivých látek vlivem reakční kinetiky nebo difúze  

a konvekce v případě chemicky reaktivních toků (viz kapitola 2.2). 

2.1.1 Typy simultánních reakcí 

a) Paralelní (bočné) reakce. Výchozí látka reaguje na různé produkty. 

A → C 

A → D 

b) Vratné (protisměrné) reakce. Jedná se o reakce probíhající v obou směrech. 

A → C 

C → A 
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c) Následné reakce. Z výchozích látek vznikají meziprodukty, které se stávají 

výchozí látkou další reakce. 

A → B → C 

Úbytek výchozí látky A v čase, během chemických reakcí, které mají reakční 

rychlost    r1, r2, . . . ,rn, lze vyjádřit vztahem: 

   
   

  
       

 
   , [

   

   
]            (9) 

kde kde νAi je stechiometrický koeficient látky A v reakci i. 

Mnoho chemických reakcí lze charakterizovat z hlediska kinetiky jako rozsáhlý 

systém, přičemž je ke zreagování výchozích látek na produkty potřeba určitého množství 

dílčích reakčních kroků. Tyto jednotlivé kroky se nazývají elementární reakce. Podle 

molekularity reakce (podle počtu molekul účastnících se reakce) se dělí elementární reakce 

na tři základní typy [11]. 

a) Monomolekulární reakce. K monomolekulární reakci dochází rozpadem 

jedné molekuly.  

b)  Bimolekulární reakce. Tuto reakci představuje srážka dvou molekul.  

c)  Trimolekulární reakce. K reakci dochází při srážce tří molekul. 

 

Bude-li uvažována vratná elementární reakce 1. řádu: 

A   C              (10) 

bude mít rovnice celkové rychlosti rj chemické reakce následující tvar. 

           
   

  
      

       
            (11) 

kde kf je rychlostní koeficient přímé reakce (dle angl. forvard) a kr koeficient zpětné reakce 

(dle angl. reverse).  

V případě bimolekulární reakce (12) lze taktéž odvodit tvar rovnice pro celkovou 

rychlost rj chemické reakce. 

                               (12) 

           
   

  
      

   
       

    
            (13) 



17 

 

2.1.2 Diagramy reakčních cest 

Prostřednictvím analýzy diagramů chemických cest, je možné znázornit výskyt 

zpětných reakcí probíhajících při modelování laminárního plamene. Analýzou diagramů 

chemických cest lze sestrojit soustavu chemických reakcí. Dopředné reakce a jejich 

rychlosti jsou na obrázku č. 8 uvedeny zkratkou „fwd“ a zpětné zkratkou „rev“. Jako 

příklad je na diagramu chemických cest vyznačena chemická reakce, která znázorňuje 

jakým způsobem reaguje H2O na OH. Podle diagramu chemických cest bude mít tato 

zpětná chemická reakce následující tvar: 

H2O + CH3 ↔ OH + CH4            (R1) 

H2O + H ↔ OH + H2             (R2) 

 

Obrázek 8 Analýza diagramu chemických cest s ohledem na zvolenou reakci 

Číselná hodnota, která je vždy uvedena jako první v pořadí, představuje celkovou 

rychlost chemické reakce rj. Celkovou rychlost chemické reakce lze získat dosazením do 

rovnice (13). Z diagramu je také patrno, že reakce R1 probíhá z 52 % a reakce R2 ze 48 %.  

Ze souboru výstupních dat lze sestrojit matici, která vypovídá o reakcích 

probíhajících v soustavě. Množina M představuje množinu species, vyskytujících se 

v soustavě. 

M = {M1, M2, . . . , Mm} 
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kde je  ij počet species Mi, který reaguje v j-té reakci.  ij je počet species Mi, které 

vzniknou v j-té reakci.   a   jsou stechiometrické koeficienty. Matice Γ bude mít 

následující zápis: 

Γij =  ij −  ij, i = 1, ..., m, j = 1, ..., n 

Dalším bodem je vyjádření koncentrace species v čase vektorem x(t) a vektor 

rychlostních konstant jednotlivých reakcí. 

       
     
 

     
 ,     

  
 
  

  

Pro jednotlivé i-té reakce lze nyní provést výpočet reakční rychlosti. 

        
 

   

 

   

 

Celý systém lze vyjádřit následujícím způsobem: 

    
  

 
  

  

Pomocí dat získaných matematickou modelací matice chemických reakcí může být 

vyjádřena diferenciální rovnice popisující soustavu chemických rovnic. [14] 

 

  
      Γ             (14) 

Za předpokladu, že jsou rovnice (15) a (16) elementární, tzn. při rovnosti 

stechiometrických koeficientů dílčím řádům reakce, lze stanovit rovnovážnou konstantu K. 

                   
  
                                  (15) 

                    
  
                                 (16) 

Rychlost přímé reakce je         
   

          a rychlost zpětné reakce                               

        
   

          Reakce se dostane do stavu chemické rovnováhy v čase τ → ∞ a bude 

platit: 
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                    (17) 

  
   

  

  
   

   
  

  

  
                (18) 

 

kde je K rovnovážná konstanta, c jsou jednotkové koncentrace [kmol·m
-3

] a zároveň a, b, . 

. . jsou stechiometrické koeficienty reaktantů (výchozích látek). Z výše uvedeného popisu 

vratných reakcí lze vyčíst, že je rovnováha výsledným stavem vratných reakcí. 

2.1.3 Softwarové nástroje využívané k modelování podrobné chemické kinetiky  

V současné době se k numerickým simulacím využívají nejčastěji programy 

Chemkin, Cantera, laminarSMOKE (OpenFOAM). 

 Software Chemkin byl vyvinut v roce 1980 organizací Sandia National 

Laboratories. Od roku 1998 je vyvíjen jako program, který je bezplatně distribuován. 

Slouží ke zkoumání procesů složitých chemických reakcí. Je využíván především 

v chemickém průmyslu, ale také v mikroelektronice nebo při hodnocení spalovacích 

procesů v automobilovém průmyslu. Díky aplikaci moderních metod a teoretických 

znalostí umožňuje zkoumat různé konfigurace plamenů [5]. 

OpenFOAM je vybaven širokou škálu funkcí pro řešení složitých procesů proudění během 

chemických reakcí, turbulence a přenosu tepla, akustiky nebo elektromagnetismu [6]. 

 Cantera je software s otevřeným zdrojovým kódem zabývající se problematikou 

chemické kinetiky, termodynamiky a transportních jevů. Tento software může být využit 

na platformách Python a Matlab nebo aplikacích napsaných v programovacích jazycích 

C++ a Fortran 90 [7]. 

2.1.4 Schémata chemické kinetiky 

Pro účely numerických simulací se používají základní parametry ve formě konstant 

popisujících termodynamické vlastnosti jednotlivých species při daných podmínkách. Jako 

species označujeme charakteristiku popisující částici: jméno, atom, termodynamické 

vlastnosti, kinetické vlastnosti, velikost částice a náboj. Lze je zhruba popsat jako druh 

částic (atomy a radikály) a jejich termodynamické a transportní vlastnosti v průběhu 

reakcí. Tato termodynamická data lze použít v programech pro modelování spalování. 
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Zápis schémat chemické kinetiky je standardizován a to syntaxí CHEMKIN vstupního 

formátu. 

  O struktuře plamene lze tedy získat díky mechanismům chemické kinetiky mnoho 

údajů. Mechanismy jsou vyvíjeny výzkumnými institucemi, které je ve většině případů 

následně zveřejňují. Nejčastěji jsou tyto mechanismy zveřejňovány na webových stránkách 

autorů. 

Schémata chemické kinetiky lze dělit na základě jejich rozsahu do tří základních 

kategorií: 

 podrobná 

 redukovaná 

 globální 

Podrobná schémata chemické kinetiky představují sadu reakčních kroků pro určitou 

skupinu meziproduktů hoření. Jedná se o zjednodušená schémata, které využívají přibližně  

20 – 50 % species oproti úplným schématům. Tyto schémata umožňují získat poměrně 

značné množství informací o struktuře plamene. 

Schémata redukovaná obsahují jednotky až desítky reakčních kroků. Tyto schémata 

jsou vypočítávány pomocí algebraických vztahů za předpokladu kvazistacionárního stavu. 

 Globální mechanismy chemické kinetiky se vyznačují nízkým počtem reakčních 

kroků. Většina globálních schémat chemické kinetiky obsahují jedno a dvoukrokové 

mechanismy. V praxi se využívají při vícerozměrných spalovacích procesech 

v průmyslových podmínkách. 

2.2 Výpočetní metody a nástroje  

Aby bylo možné realizovat sadu numerických simulací, je potřeba se seznámit  

s výpočetními nástroji a optimalizovat jejich výchozí nastavení. Tato práce má jako cíl 

provést sadu numerických simulací laminárního nepředmíseného plamene methanu  

a dimethyl etheru se vzduchem ve zjednodušené (1D) konfiguraci protiproudého hořáku.  

Plamen protiproudého hořáku je jeden z nejčastěji využívaných typů v oblasti 

modelování jednorozměrné struktury plamene. Jednorozměrná struktura plamene je 
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uvažována za splnění určitých podmínek, kdy budou řídící rovnice redukovány na 

jednorozměrné v axiálních souřadnicích. Proudění je uvažováno jako jednorozměrná 

fyzikální veličina (složky mají nulovou radiální rychlost), nebo dvojrozměrná, ale kvůli 

omezení náročnosti je proudění řešeno v jednorozměrné konfiguraci. Software (nástrojový 

balík) Cantera tedy poskytuje možnost řešení problematiky v jednorozměrné axiální 

konfiguraci. Struktura plamene je rozdělena na určitý počet domén. Každá z domén pak 

představuje odlišnou fázi, proudové pole nebo rozhraní pro daný proud plynu, přítok  

a odtok plynu, povrch apod. Každá z domén může mít jiné fyzikální vlastnosti a má svou 

vlastní sadu proměnných a řídících rovnic. Prostorově rozsáhlé domény se střídají se 

spojovacími nebo okrajovými doménami. Řešení je provedeno implicitně pro všechny 

domény současně [23]. 

 

Obrázek 9 Rozložení mřížky na jednotlivých doménách [23] 

Na obrázku č. 9 je vidět, že na jednotlivých doménách jsou rozloženy mřížky, které 

se v okrajových oblastech domén navzájem překrývají. Obrázek č. 10 uvádí schematické 

znázornění reakční zóny nepředmíseného plamene protiproudého hořáku. Následující 

kapitola, která se zabývá také nastavením vstupních parametrů pro výpočet numerických 

simulací, říká, že rozsah reakční zóny je nastaven na 2 cm (z = 0,02 m). V bodě z0 se 

nachází vstup paliva do reakční zóny nepředmíseného plamene a bod zn představuje vstup 

vzduchu (s následným zvýšením koncentrace argonu v proudu vzduchu).  
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Obrázek 10 Schematické znázornění reakční zóny plamene [autor] 

 

Při řešení problému dochází u každé vrstvy ke zjemňování mřížky. Všechny vrstvy 

mají v každém bodě specifikovaný soubor proměnných. Konečné diferenciální rovnice 

jsou tvořeny systémem nelineárních algebraických rovnic. Rovnice mohou být řešeny 

pomocí Newtonova algoritmu. Nejnáročnější proces v rámci Newtonova algoritmu, je 

vyhodnocení Jacobiho matic.  

 

Obrázek 11 Jakobiho matice [23] 

Obrázek č. 11 znázorňuje Jakobiho matici, kde n představuje příslušnou rovnici  

v bodě j vrstvy m.  

Také publikace The Twopnt Program for Boundary Value Problems [8] umožňuje 

nahlédnout na princip hledání ustálených stavů u diferenciálních rovnic, které jsou 

aplikovány při řešení numerických simulací. Simulace jsou prováděny ve třech základních 

krocích.  
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 nastavení rozsahu mřížky bodů, na které budou rovnice řešeny 

 řešení rovnic pomocí Newtonovy metody 

 časový krok 

Zde jsou při výpočtu numerických simulací aplikovány rovnice kontinuity, radiální 

hybnosti, momentu hybnosti a rovnice energie, které jsou opět redukovány na 

jednorozměrné v axiálních souřadnicích [3].  

 Rovnice kontinuity 

  

  
      ,             (19) 

 Rovnice radiální hybnosti 

 

  
  

  

  
   

  

  
        ,            (20) 

            

 Rovnice hybnosti spécií 

 
 

  
            

   

  
       ,           (21) 

 

 Rovnice energie 

 

  
   

  

  
       

  

  
           

   

   

  

  
        

   

       ,         (22) 

 

Obrázek č. 12 představuje formu diskretizace bilančních rovnic pro jednotlivé body 

ve vymezené doméně.  

 

Obrázek 12 Způsob aplikace výpočtu pro jednotlivé body v doméně 

3 Praktická realizace modelování struktury laminárního 

Okrajové podmínky 
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nepředmíseného plamene 

3.1 Výběr modelu, metody řešení a vstupní data 

 Předpokladem pro úspěšné provedení numerických simulací a splnění cíle 

diplomové práce bylo uskutečnění dílčích úkolů: 

 Instalace softwarových programů 

 Tvorba zdrojového kódu a definice vstupních parametrů 

 Realizace diagramů chemických cest 

 Interpretace jevů způsobených zvýšením koncentrace argonu v proudu 

okysličovadla 

Numerické simulace laminárního nepředmíseného plamene CH4 a DME  

se vzduchem byly provedeny pomocí programu Cantera 2.1.1 s využitím softwarového 

rozhraní Python 3.3. Cantera, Python a další použité pomocné softwary patří mezi nástroje 

s otevřeným zdrojovým kódem a jsou tedy volně dostupné.  

Cílem práce je provést sadu numerických simulací laminárního nepředmíseného 

plamene methanu a dimethyl etheru se vzduchem u protiproudého hořáku a následně určit 

vliv zvýšené koncentrace argonu v proudu okysličovadla na vlastnosti reakční zóny. 

 Pro účely této práce byl zvolen mechanismus Aramco 1.3 [19]. Jedná se o relativně 

nové schéma podrobné chemické kinetiky, které charakterizuje kinetické a termochemické 

vlastnosti velkého počtu uhlovodíků a zoxidovaného paliva na bázi jedno až 

čtyřuhlíkových látek (dále jen C1-C4) v širokém rozmezí experimentálních podmínek. Byl 

vyvinut institucí Combustion Chemistry Centre na univerzitě National University  

of Ireland v městě Galway a financován společností Saudi Aramco. Vývoj byl zahájen 

jednouhlíkovými mechanismy a postupně se dostal k látkám o vyšším obsahu uhlíku jako 

ethan, ethylen nebo acetylen. Tento mechanismus byl ověřen řadou experimentálních 

měření. 

Jako první krok směřující k realizaci numerických simulací nepředmíseného plamene 

jsem provedl modifikaci výpočetního skriptu zahrnující specifikaci a nastavení vstupních 

parametrů (počátečních a okrajových podmínek) v syntaxu programovacího jazyka Python. 

Toto nastavení jsem provedl v prostředí textového editoru PSPad. Zdrojový kód, který 
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poskytuje detailní přehled o nastavení vstupních dat a parametrech výpočtu s využitím 

softwaru Cantera 2.1 (nástrojového balíku pro Python) je uveden v Příloze 3.  

 

Obrázek 13 Nastavení vstupních dat v textovém editoru 

Aby bylo možné určit vliv zvýšené koncentrace argonu v proudu okysličovadla  

na vlastnosti reakční zóny, byly provedeny simulace za běžných podmínek a následně  

za zvýšené koncentrace argonu. Koncentrace argonu v proudu okysličovadla byla 

zvyšována na 30%. Teplota výchozích látek byla nastavena na 300 K a počáteční rozsah 

mřížky v doméně jsem nastavil na 20 bodů.   

Na výstupech protilehlých trysek paliva a okysličovadla byla nastavena rychlost 

proudění plynů na 25 cm/s. Vzdálenost trysek byla předem výpočetně stanovena na 0,02 

m, což odpovídá poměrně nízké hodnotě rychlosti deformace ag (přibližně 50 s
-1

), dané 

vztahem:   
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kde je L vzdálenost protilehlých trysek, uf a uo počáteční rychlosti paliva a okysličovadla 

(tyto rychlosti mají opačné znaménka), ρf a ρo jsou hustoty paliva a okysličovadla. 

Vstupní parametry pro realizaci numerických simulací byly tedy nastaveny 

následujícím způsobem: 

Tabulka 2 Nastavení vstupních parametrů 

Nepředmísený plamen methanu se vzduchem 

T [K] XAr [-] ag [s
-1

] 

300 0 43,51 

300 0,3 42,98 

Nepředmísený plamen dimethyl etheru se vzduchem 

300 0 56,50 

300 0,3 55,31 

 

Při sérii modelování bylo uvažováno složení vzduchu: 

 78% N2 

 21% O2 

 1% Ar  

Numerické simulace nepředmíseného plamene protiproudého hořáku jsou 

realizovány pomocí nástrojového balíku Cantera, který umožňuje studovat chemickou 

kinetiku, termodynamiku a procesy reaktivních toků. 

Numerické řešení takto definovaného problému bylo provedeno v několika krocích 

výpočtu. V prvním kroku byla rovnice energie (s teplotním profilem odhadnutým na základě 

adiabatické teploty plamene) a definována pevná výpočetní síť (bez zjemňování). 

V následujícím kroku bylo provedeno podrobnější řešení s automatickým zjemňováním 

výpočetní sítě (dle zvolených parametrů), přičemž teplotní profil byl stanoven na základě 

řešení rovnice energie. Teprve ve třetím kroku řešení byly získány finální hodnoty skalárních 

veličin, a to s využitím multikomponentního modelu pro určení transportních parametrů 

(viskozity, difuzivity a tepelné vodivosti). 

Multikomponentní difúze je řešena soustavou rovnic, která zahrnuje termodynamické  

a molekulární vlastnosti daných specií [20]. V práci [25] je popsána metoda transformace 
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matice, pomocí které se provádí výpočet koncentrací a toků v multikomponentních 

difuzních párech.  

3.2 Následné zpracování výsledků numerických simulací 

Výsledky výpočtu zahrnující číselné údaje o lokální teplotě, hustotě, vektoru 

rychlosti, napětí a objemových zlomcích všech chemických species v jednotlivých bodech 

výpočetní oblasti (poloze na ose z) byly tabelovány ve formě textových souboru 

s oddělovači (CSV). 

Z takto vytvořených výstupních souborů jsem v prostředí softwaru Microsoft Excel 

připravil grafické znázornění profilů vybraných parametrů reakční zóny. 

Pro další zpracování získaných dat jsem využil grafické uživatelské rozhraní nástroje 

Mixmaster, které umožňuje aplikovat následující funkce softwaru Cantera: 

 vkládání reakčních mechanismů ve standardním formátu 

 zobrazit, či nastavit stav směsí 

 simulovat termodynamické procesy 

 počítat chemickou rovnováhu 

 zobrazení vlastností species 

 zobrazení reakčních dat 

 zobrazit reakční cesty 

 

Obrázek 14 Rozhraní programu Mixmaster [autor] 
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Výstupních data z numerických simulací jsem dále podrobil kvalitní analýze na 

základě diagramů chemických cest. Diagramy chemických cest byly vytvořeny ve třech 

bodech výpočetní oblasti dle teplotního profilu určeného výpočtem odpovídající 

následujícím podmínkám:  

Tabulka 3 Podmínky, za kterých byly vytvořeny diagramy chemických cest 

Nepředmísený plamen methanu se vzduchem 

XAr = 0 Tmax / 2 (Strana paliva) Tmax Tmax / 2 (Strana oxidovadla) 

XAr = 0,3 Tmax / 2 (Strana paliva) Tmax Tmax / 2 (Strana oxidovadla) 

Nepředmísený plamen dimethyl etheru se vzduchem 

XAr = 0 Tmax / 2 (Strana paliva) Tmax Tmax / 2 (Strana oxidovadla) 

XAr = 0,3 Tmax / 2 (Strana paliva) Tmax Tmax / 2 (Strana oxidovadla) 

 

Diagramy chemických cest byly vytvořeny pro podmínky uvedené v tabulce č. 3. 

Nastavení těchto podmínek se provádí kurzorem, který se posouvá po jednotlivých bodech 

mřížky, přičemž je tento posuv zobrazen také na profilu zvolené veličiny. Obrázek č. 14 

znázorňuje nastavení podmínek na teplotním profilu nepředmíseného plamene methanu se 

vzduchem bez příměsi argonu. Nastavení dle obrázku 14 a) odpovídá diagramu 

chemických cest kyslíku, který je uveden jako obrázek 1 přílohy 2. Obrázku 14 b) pak 

odpovídá diagram chemických cest kyslíku, uvedený na obrázku č. 2 přílohy 2. 
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Obrázek 15 Nastavení podmínek pro vytvoření diagramů chemických cest nepředmíseného plamene 

methanu bez přímesi argonu a) Tmax/2 (oblast bohatá na palivo), b) Tmax  
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4 Výsledky a diskuse  

Snahou této kapitoly je určení příčin některých jevů, které vznikly při realizaci sady 

numerických simulací laminárního nepředmíseného plamene methanu a dimethyl etheru  

se vzduchem. Vytvoření diagramů chemických cest splňuje základní předpoklad pro 

umožnění analýzy výstupních dat. 

Po provedení simulací prostřednictvím numerických metod byla výstupní data 

modelování analyzována pomocí vytvořených grafů a diagramů chemických cest. Přehled 

grafů a diagramů chemických cest je uveden ve formě příloh této diplomové práce. 

Jeden z jevů související se zvýšením koncentrace argonu v proudu okysličovadla je 

efekt pronikání kyslíku. O vlastnosti kyslíku proniknout přes pásmo teplotních maxim 

reakční zóny již pojednává teoretická část této diplomové práce. Snahou při zpracovávání 

výstupních dat numerických simulací laminárního nepředmíseného plamene methanu  

a dimethyl etheru, bylo zaznamenání tohoto efektu a jeho následné vysvětlení. 

 Jak již bylo uvedeno v teoretické části této diplomové práce, efekt pronikání kyslíku 

je způsoben zvýšením koncentrace argonu v proudu okysličovadla. Molekulární kyslík 

překoná oblast teplotních maxim reakční zóny, čímž dojde k částečnému předmísení 

hořlavého souboru v oblastech reakční zóny plamene bohaté na palivo. Tento jev je 

zaznamenán na obrázku č. 14. Z obrázku je patrno, že efekt pronikání kyslíku je výraznější 

s nárustem inertního plynu v proudu okysličovadla. Pronikání kyslíku směrem na stranu 

bohatou na palivo je výraznější v případě, kdy je hořlavý soubor tvořen směsí oxidačního 

činidla a methanu.  
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Obrázek 16 Profil molárních zlomků paliva a kyslíku v nepředmíseném plameni methanu (a) a 

dimethyletheru (b) se vzduchem, resp. příměsí argonu v proudu okysličovadla 

Studováním chemických přeměn kyslíku prostřednictvím diagramů chemických cest 

lze pozorovat, že produkce kyslíku na straně oxidovadla nedosahuje kvantitativních změn. 

V pásmu teplotního maxima se kyslík spotřebovává na tvorbu radikálu OH, radikálu HO2  

a atomárního kyslíku. Zřeďující efekt způsobený zvýšením koncentrace argonu v plameni 

methanu a nižší hodnoty teplotních maxim, mají vliv na poměr rychlostí zpětných  

a dopředných reakcí.  

Závislost produkce HO2 radikálu na zvýšení koncentrace argonu u nepředmíseného 

plamene methanu je patrna z grafu č. 1. HO2 radikál je produktem reakce vodíku a kyslíku, 

jejíž tvar je stanoven rovnicí (23).  

H + O2 (+ M) <=> HO2 (+ M)            (R3) 

Diagramy chemických cest ukazují, že zvýšením koncentrace argonu dochází rovněž 

ke spotřebě kyslíku, ale zároveň je zaznamenán v důsledku reakce HO2 radikálu a vodíku 

jeho mírný nárust. V případě, kdy dojde ke změně poměru rychlostí zpětných  

a dopředných chemických reakcí, bude probíhat chemická reakce č. (24). Rovnice č. (24) 

uvádí chemickou reakci, kdy HO2 radikál reaguje s vodíkem za vzniku tzv. sekundárního 

kyslíku. Tato zpětná reakce probíhá následujícím způsobem: 

 HO2 + H <=> O2 + H2               (R4) 
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Vzniklý sekundární kyslík pak může vysvětlovat překonání oblasti teplotních maxim 

reakční zóny a částečné předmísení hořlavého souboru v oblastech plamene bohatých  

na palivo.  

 

Graf 1 Profil molárního zlomku HO2 radikálu v plameni methanu 

Na základě provedení analýzy diagramů chemických cest je také možné odpovědět 

na otázku, z jakého důvodu je efekt pronikání kyslíku výraznější u plamene methanu. Větší 

koncentrace vodíkových radikálů a OH radikálů v plameni dimethyl etheru se totiž podílí 

na spotřebě kyslíku, tím je pronikání kyslíku v reakční zóně plamene méně výraznější.     

Vznik sekundárního kyslíku, který je generován v oblasti teplotních maxim může být 

podstatou při interpretaci efektu pronikání kyslíku. Tomuto tvrzení odpovídá také lokální 

pokles produkce HO2 radikálu, během kterého dochází ke vzniku sekundárního kyslíku. 

Tento jev je zaznamenán v grafu č. 1. 
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Graf 2 Profil molárního zlomku CH2O v nepřimíseném plameni methanu 

Na grafu č. 2 je možné pozorovat, že zvýšením koncentrace argonu v proudu 

vzduchu je způsoben na straně bohaté na palivo nárust koncentrace formaldehydu (CH2O). 

Na základě analýzy diagramů chemických cest lze říci, že na straně bohaté na palivo při 

standardních podmínkách dochází při reakci s vodíkem ke spotřebě formaldehydu  

za vzniku HCO, zatímco při zvýšené koncentraci argonu v proudu okysličovadla je navíc 

formaldehyd produkován následující chemickou reakcí: 

 CH3O + (M) <=> CH2O + H            (R5) 

Poměr rychlostí zpětných a dopředných reakcí rovnice (25) vysvětluje zmiňované 

zvýšení koncentrace formaldehydu v oblastech bohatších na palivo. Fakt, že je tento jev 

výraznější v případě plamene methanu souvisí s produkcí HO2 radikálu. Vlivem přidání 

argonu se koncentrace HO2 radikálu v plameni methanu přibližně čtyřnásobně zvýší.  

Studováním chemických pochodů kyslíku pomocí diagramů chemických cest, je 

možné pozorovat zásadní roli radikálů CH3 a HO2. Viditelné odlišnosti při modelování 

struktury laminárního nepředmíseného plamene methanu a dimethyl etheru, jsou 

důsledkem reaktivity těchto radikálů a také jejich zásahem do chemismů reakcí.   

Výstupní data zaznamenaná v grafech dále poukazují na pokles koncentrace 

acetylenu (C2H2) s rostoucí koncentrací argonu. Tento jev byl analyzován pomocí 
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diagramu chemických cest uhlíku pro nepředmísený plamen methanu v části planene 

bohatého na palivo, který je uvedený v obrázku č. 7 přílohy 2 (z důvodu značného rozsahu 

přílohové části je uveden pouze tento diagram chemických cest uhlíku). Diagram ukazuje, 

že acetylen vzniká reakcí propinu (C3H4 – P) a vodíku následující reakcí: 

(C3H4 – P) + H <=> C2H2 + CH3           (R5) 

Zvýšením koncentrace argonu v proudu okysličovadla se snižuje rychlost této 

chemické reakce. Za běžných podmínek částečně dochází k nárustu acetylenu na úkor 

alenu (C3H4 – A). Tato reakční cesta již však nebyla po zvýšení koncentrace argonu patrná. 

V případě plamene dimethyl etheru bylo pozorováno, že v případě zvýšené koncentrace 

argonu se změní poměr reakcí propinu a význam jeho reakce s vodíkem za vzniku 

acetylenu je poklesl natolik, že na diagramu chemických cest uhlíku nebyla tato reakce 

zobrazena. Acetylen vytváří základní strukturní prvky sazových částic a jeho koncentrace 

ovlivňuje také chemiluminiscenci plamene. Jeho pokles je patrný také na obrázku č. 6.    

 

Graf 3 Profil molárního zlomku C2H2 v nepřimíseném plameni methanu 

Závěrem této kapitoly je nutné upozornit na to, že během generování diagramů 

chemických cest není možné libovolně upravovat jejich měřítko. Pro relativní srovnání je 

tedy lepší uchovat přibližně stejný počet spécií při současném zohledňování poměru 
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měřítka. Tato skutečnost je důležitým poznatkem pro interpretaci jevů vzniklých při 

numerických simulacích nepředmíseného plamene pomocí diagramů chemických cest.   
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Závěr 

Numerické simulace nachází uplatnění nejen v oblasti požární ochrany, ale také 

v různých odvětvích průmyslu. Přesnost a kvalita výsledků reprodukovaných na základě 

numerických simulací omezuje nutnost realizování náročných a mnohdy i nákladných 

experimentů. Softwarové nástroje umožňují znázornit pochody chemických přeměn  

a vazby mezi jednotlivými chemickými speciemi. Nevýhodu procesů numerických 

simulací představují nároky na hardwarové vybavení, zejména pak v případě použití 

multikomponentního modelu. Díky těmto nástrojům lze zkoumat morfologii plamene  

a jeho reakční zóny, stanovení minimální hasící koncentrace pro určitá paliva nebo např. 

omezit vliv nepříznivých účinků spalovacích procesů na životní prostředí. Vizualizace 

chemických přeměn pomocí diagramů chemických cest, může také vést ke zjednodušení  

či vysvětlení někdy i složitých chemických systémů.  

Aplikací podrobných schémat chemické kinetiky, bylo možné na základě analýzy 

diagramů chemických cest interpretovat některé z jevů vzniklých při realizaci sady 

numerických simulací laminárního nepředmíseného plamene methanu a dimethyl etheru  

se vzduchem. V praktické části je pojednáno o jevech uplatňujících se v prostředí reakční 

zóny plamene, které nastaly po zvýšení koncentrace argonu v proudu okysličovadla, 

zejména pak o jevu pronikání kyslíku, úbytku koncentrace acetylenu či zvýšení 

koncentrace formaldehydu v oblastech bohatých na palivo. Vytvořené diagramy 

chemických cest poukázaly také na rozdílnosti chemických přeměn při použití jednotlivých 

druhů paliva.   

Široký rozsah znalostí o vhodných hasebních látkách, které zamezí vzniku požáru 

nebo omezí jeho účinky, je v požární ochraně nezbytný a to jak v oblasti prevence, tak  

i represe. Použití numerických simulací struktury plamene a následná analýza diagramů 

chemických cest umožňuje pochopení pochodů chemických přeměn a prohloubení znalostí 

o palivech a jejich hasebních látkách.  
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