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ANOTACE 

PIESCH, J.: Modelování rychlosti laminárního hoření, Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 2013. 61 s. 

Práce se zabývá sumarizací a popisem experimentálních metod měření rychlosti 

laminárního hoření, popisem moderních přístupů k problematice matematického 

modelování a provedením série modelací rychlosti laminárního hoření směsi metanu  

se vzduchem. V modelech byly zkoumány vlivy bohatosti směsi a ředění směsi argonem 

na rychlost laminárního hoření. Získané výsledky porovnává s publikovanými daty 

moderních experimentálních metod. 

Klíčová slova: laminární, rychlost, modelování, metody, experimentální, 

hoření, kinetické mechanismy. 

ANNOTATION 

PIESCH, J.: Modelling the Laminar Burning Rate, Diploma thesis. Ostrava: VŠB-

TU Ostrava, 2013. 61 s. 

This work deals with summaries and descriptions of experimental methods for 

measuring the laminar burning speed, description of modern approaches to the issue  

of mathematical modeling and performing a series of modeling laminar burning velocity  

of methane-air mixtures. In the models examined effects of the mixture and the mixture  

of argon dilution on the laminar burning. The results obtained compared with the published 

data of modern experimental methods. 

Keywords: laminar, speed, modeling, methods, experimental, burning, kinetic 

mechanisms. 
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1 Úvod 

Modelování rychlosti laminárního hoření je jedním z nástrojů pro správné pochopení 

spalovacích procesů a vývoj v této oblasti může zkoumání výrazně urychlit. Druhým 

z nástrojů jsou experimentální metody, které v posledních letech zaznamenali díky 

moderním měřícím a záznamovým zařízením výrazný posun ve zpřesňování získaných 

výsledků. Vhodná aplikace numerických metod modelování rychlosti laminárního hoření 

umožňuje získat relevantní informace o kinetice spalování bez nutnosti náročných 

experimentů. Experimentální metody pak v budoucnu mohou sloužit hlavně jako 

verifikační nástroj. Získaná data mohou sloužit k optimalizaci při vývoji průmyslových 

hořáků, spalovacích motorů nebo k navrhování požárně bezpečnostních opatření. Rychlost 

turbulentního hoření probíhá ve valné většině požárů formou deflagrace. Za určitých 

podmínek však může dojít k prudkému nárůstu rychlosti nad rychlost zvuku, kdy 

deflagrace přechází do detonace. Pochopení chemické kinetiky a termodynamiky hoření 

může pomoct omezit toto riziko a minimalizovat následné škody hlavně v odvětvích, kde 

se nakládá s vysoce hořlavými látkami. Závislost rychlosti turbulentního hoření  

na rychlosti laminárního hoření je také naznačena v této práci. Hlavním úkolem této práce 

však je sumarizace a popis experimentálních metod, stručný přehled z oblasti numerických 

simulací a modelování rychlosti laminárního hoření směsi metanu, jako nejběžnějšího 

uhlovodíkového paliva se vzduchem. Modelování je zaměřeno na závislost rychlosti 

laminárního hoření na bohatosti směsi a účinku ředění stechiometrické směsi metanu  

a vzduchu argonem. Ředění plynné směsi inertem mění místní tepelně fyzikální parametry 

plamene, snižuje pravděpodobnost aktivních srážek reaktantů a tím potlačuje možné 

výbuchové jevy nebo v dostatečné koncentraci přerušuje hoření. Výsledky získané 

metodou numerického modelování v této práci popisují téměř lineární závislost ředění  

na rychlost hoření. Získané výsledky jsou v této práci porovnány s výsledky 

experimentálních metod publikovaných v odborných článcích a literatuře.  
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2 Bibliografická rešerše 

Cílem této rešerše bylo prostudovat odbornou literaturu zaměřenou na metody 

zjišťování rychlosti laminárního hoření. Provést sumarizaci publikovaných 

experimentálních metod, zjistit vývoj v oblasti numerického modelování a provést 

průzkum publikovaných výsledků rychlosti laminárního hoření jednoduchých 

uhlovodíkových paliv. Za účelem této rešerše bylo prostudováno 25 odborných článků  

a publikací a 8 prezentací přístupných na internetových stránkách vysokých škol, univerzit 

nebo jiných odborných společností hlavně ze Spojených států Amerických, Itálie, Francie, 

Japonska a Číny. Až na výjimky jsou publikace dostupné v anglickém jazyce. Pro cíle této 

práce byly nejpřínosnější níže uvedené publikace. 

KUO, Kenneth. Principles of combustion. 2. vydání. New york: Wiley-Interscience, 

2005. ISBN 0-471-04689-2. 

Druhé rozšířené vydání této knihy obsahuje základy chemické termodynamiky  

a kinetiky reakcí a podrobně popisuje principy spalování a metody ověřování vědeckých 

teorií na poli spalování. Popisuje vývoj v oblasti experimentálních metod měření rychlosti 

laminárního hoření a nastiňuje některé ze starších teorií určování rychlosti laminárního 

hoření. Zároveň popisuje dnešní přístupy k dané problematice s využitím moderní 

vysokorychlostní výpočetní techniky. 

RANZI, E., A. FRASSOLDATI, R. GRANA, A. CUOCI, T. FARAVELLI, A. P. 

KELLEY a C. K. LAW. Hierarchical and comparative kinetic modeling of laminar flame 

speeds of hydrocarbon and oxygenated fuels. 2012, Progress in Energy and Combustion 

Science 38, s. 468-501. 

V této práci autoři shromáždili, množství experimentálních dat z posledních let o 

rychlosti laminárního hoření uhlovodíkových paliv od C1-C4 uhlovodíků, přes referenční 

druhy alkanů a cykloalkanů až po étery. Shromážděná data porovnali s výsledky získanými 

metodami numerického modelování s využitím detailních kinetických mechanismů. 

V přílohách popisují některé z moderních experimentálních metod. 
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MCBRIDE, Bonnie J., Michael J. ZEHE a Sanford GORDON. NASA Glenn 

Coefficients for Calculating Thermodynamic Properties of Individual Species. 2002,  

s. 297,. NASA/TP—2002-211556.  

V publikaci autoři stručně popisují principy převodu termodynamických dat 

jednotlivých specií pro použití v počítačových simulacích. Dále publikují termodynamické 

konstanty pro více než 2000 specií v tabulkách i ve formátu souborů využívaných 

k numerickému modelování v programu NASA GLENN CEA. Tato data lze po úpravách 

použít i v jiných programech a kinetických mechanismech. 

 

Dále byly pro tuto práci prostudovány návody a metodické pokyny k modelování 

v programu CANTERA pomocí detailních kinetických mechanismů, dostupné  

na webových stránkách autorů programu a mechanismů (viz Použitá literatura). 
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3 Hoření 

Hoření je složitý prudký oxidační proces, jehož vyjádření pomocí stechiometrických 

rovnic je příliš zjednodušující a proto pro komplexní pochopení reakcí nedostatečné.  

V detailním pohledu hoření neprobíhá přímo dle stechiometrických rovnic reakcí, ale 

skládá se z řady chemických a fyzikálních dějů probíhajících současně nebo postupně, 

přičemž stechiometrické rovnice spalování popisují celkový výsledek těchto dějů [18]. 

Hoření doprovází řada vnějších projevů, které v této práci nebudou v rámci zachování 

kontinuity textu popsány, a zaměříme se pouze na jeho nejviditelnější projev, kterým  

je plamen. Zejména na jeho strukturu a rychlost plamene a hoření. Rychlost hoření  

se přitom liší od rychlosti šíření plamene, tj. rychlosti šíření ve vztahu k pozorovateli. 

Rychlost šíření plamene je možné pozorovat přímo. Může být rovna nule (stacionární 

plamen), avšak rychlost hoření, pokud existuje plamen, nelze považovat za nulovou [13]. 

Kromě stacionárního a nestacionárního plamene můžeme definovat také stabilizovaný 

plamen. Jedná se o plamen, jehož reakční zóna v čase nemění svoji polohu v prostoru. 

Nejčastěji za stabilizovaný plamen považujeme laminární jednorozměrný (1D) plamen 

nebo plamen plazmových hořáků. Reakční zóny jiných laminárních nebo turbulentních 

plamenů jsou náchylnější ke změnám polohy vlivem vnějších vlivů a proto  

je za stabilizované nepokládáme. 

3.1 Rychlost hoření 

Rychlost hoření se určuje jako normálová (k frontě plamene) složka rychlosti posuvu 

plamene nevyhořelou plynnou směsí [13]. Z hlediska rychlosti reakce je hoření homogenní 

plynné fáze proces se dvěma významnými etapami. Fyzikální etapa spočívá v realizaci 

transportu molekul paliva a oxidovadla do reakční zóny, v jejich vzájemném kontaktu  

a v transportu produktů z reakční zóny. Je ovlivňována zejména difúzí, druhem proudění, 

způsobem směšování, charakterem rychlostního pole proudících médií a tvarem  

a rozměrem palivových částic. Chemická etapa spočívá ve vlastní reakci molekul. Celková 

doba hoření (3-1) je tedy doba potřebná k průběhu obou etap: 

                   (3-1) 

kde  τcelk  je celková doba reakce hoření 

τfyz  je doba nezbytná pro průběh fyzikální etapy  
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τch  je doba nezbytná pro průběh chemické etapy 

  je součinitel překryvu obou etap. 

Rychlost hoření plynů ovlivňují mimo jiné teplota a tlak. Závislost rychlosti reakce 

na teplotě vyjadřuje Arrheniova rovnice 3-2 [8].  

   ( )   ( 
 

  
)    (3-2) 

kde  k  je rychlostní konstanta 

A  je frekvenční faktor  

T  je teplota 

R  je univerzální plynová konstanta 

Aby vůbec k reakci hoření mohlo dojít, musí dojít ke kolizi molekul s dostatečnou 

aktivační energií E. Pravděpodobnost srážek molekul s dostatečnou energií vyjadřuje 

frekvenční faktor A. Ten může být závislý na teplotě, neboť zahřátím zrychlíme částice  

a zvýšíme pravděpodobnost srážek. Bereme-li v úvahu, že pro měření rychlosti spalování 

počítáme pouze s levou stranou chemické rovnice, můžeme reakční rychlost vyjádřit jako 

změnu koncentrací výchozích látek ci v čase (3-3). Teplotní závislost rychlostní konstanty 

k  tak určuje i teplotní závislost pro rychlost reakce v. 

   
   

  
      (3-3) 

kde  v  je rychlost reakce pro výchozí látky 

ci  je koncentrace výchozích látek  

τ  je čas 

3.1.1 Předmísené spalování  

K hoření dochází až po důkladném smísení paliva a oxidovadla. Tato směs postupuje 

k reakční zóně plamene. Rychlost reakce je tedy řízena hlavně chemickou kinetikou  

a určující vliv na ni mají vlastnosti hořlavé směsi, teplota, tlak a koncentrace jednotlivých 

složek směsi. Poměr jednotlivých složek směsi je označován jako ekvivalentní poměr 

paliva (equivalance ratio) ϕ (3-4). Pokud ϕ = 1 je poměr paliva a oxidovadla 

stechiometricky vyvážený. Názorným příkladem je stechiometrické vyčíslení reakce 

vodíku a kyslíku (3-5). Z tohoto zápisu plyne, že jeden mol kyslíku se podílí na reakci  



6 

se dvěma moly vodíku. Pokud ϕ ˂ 1 je směs chudá na palivo. Pokud ϕ ˃ 1 je směs bohatá 

na palivo. 

  
    ⁄

        ⁄
     (3-4) 

kde XF/XO  je skutečný molární poměr paliva s oxidovadlem 

  XFst/XOst je stechiometrický poměr paliva s oxidovadlem. 

2H2 + O2 → 2H2O      (3-5) 

Je nutné poznamenat, že formou předmíseného plamene mohou probíhat lokálně 

procesy hoření také v určitých oblastech nepředmíseného plamene. Může se v tomto 

smyslu jednat o oblast u paty laminárního nepředmíseného plamene, kde dochází 

k přisávání obtékajícího vzduchu. V turbulentním plameni se pak vlivem vírových struktur 

utváří předmísené kapsy neiniciované směsi hořlavých (nebo nespálených) plynů a par  

a oxidačního činidla. [19] 

3.1.2 Nepředmísené spalování 

Plynné palivo není předem promícháno s plynným oxidovadlem a molekuly 

difundují do reakční zóny, kde látky reagují a produkty chemické reakce jsou následně 

transportovány z reakční zóny plamene ven. Celkovou dobu spalování tak tvoří suma časů 

potřebných pro průběh chemických i fyzikálních dějů. 

3.1.3 Termodynamická data 

Kapitoly výše popisují pouze základy, kterými se řídí rychlosti spalování. Pro účely 

numerických simulací se používá sedm základních parametrů 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. Mezi ně patří molární hmotnost, změna molární slučovací entalpie ∆fH
0
(0) při 

teplotě 0 K, změna molární slučovací entalpie ∆fH
0
(T) při teplotě T oproti referenčnímu 

prvku, molární entalpie H
0
(0), molární tepelná kapacita při konstantním talku a teplotě 

Cp
0
(T), rozdíl molárních entalpií při teplotě T a při teplotě 0 K H

0
(T)-H

0
(0) a entropie při 
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S
0
(T) při teplotě T [16]. NASA Glenn publikuje tato data pro více než 2000 specií a to jak 

v tabulkách tak i ve formátu pro soubory *.inp. Tato termodynamická data lze použít 

v programech pro modelování spalování, jako je Cantera. Je však nutné je převést do 

polynomického tvaru pro mechanismy v souborech ve formátu *.cti (obr. 1). 

 
obr. 1   Termodynamická data ve formátu CTI 

3.2 Struktura plamene 

Podle struktury plamene dělíme hoření na laminární a turbulentní (obr. 2).  

V laminárním plameni nevznikají znatelné víry, proudění je ustálené bez pulzací  

a jednotlivé proudnice můžeme považovat za rovnoběžné, nebo lépe za souběžné. 

Laminární nepředmísený plamen je charakterizován malým tepelným výkonem, malou 

výškou a malou rychlostí proudění (plamen svíčky). Reakční zóna nemění svoji polohu. 

S laminárním předmíseným plamenem se můžeme setkat u kinetických hořáků (autogen). 

Pro nepředmísený plamen obecně platí, že o změně laminárního hoření v turbulentní  

je rozhodující Reynoldsovo číslo (3-6). 

   
   

 
      (3-6) 

kde  Re je Reynoldsovo číslo 

v  je rychlost spalování  

d  je průměr plamene 

ρ  je hustota 

h  je dynamická viskozita 
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Je-li toto bezrozměrné číslo větší než 2300 dochází v struktuře plamene k pulzacím  

a turbulentnímu hoření. Pro předmísené spalování se navrhují hořáky, které zajišťují 

stabilitu laminárního plamene regulací rychlosti proudění tak, aby se shodovala s rychlostí 

spalování. 

  
obr. 2   Laminární [17] a turbulentní [22] plamen 

Reakční zóna v turbulentním plameni neustále mění svůj tvar a svoji polohu 

v prostoru. Částice neustále mění svůj směr a rychlost, a hmota se značně promíchává. 

Rychlost hoření je řízena difuzí oxidovadla k reakční zóně. V plameni vznikají kapsy 

nespáleného plynu. Turbulentní plamen je charakterizován vysokým tepelným výkonem  

a vysokou rychlostí spalování. 

Rychlost turbulentního hoření je závislá na rychlosti laminárního hoření. Tuto 

závislost vyjadřují matematické korelace pro danou směs. Korelacemi závislosti  

se zabývalo mnoho autorů. Sumarizace korelací je dostupná v odborných článcích [26]. 

Pro názornost jedna z korelací závislosti rychlosti turbulentního hoření na rychlosti 

laminárního hoření směsi metanu se vzduchem (3-7). 

           
 
      (3-7) 

kde  St je rychlost turbulentního hoření 

Su je rychlost laminárního hoření  

  
 
  je intenzita turbulencí 

Z této rovnice vyplývá jistá lineární závislost s určitou nelineární složkou, kterou 

tvoří intenzita turbulencí. 
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4 Určování rychlosti laminárního hoření Su 

Rychlost laminárního hoření (spalování), nebo také rychlost laminárního plamene  

je definována jako rychlost nespálených plynů (rychlost pohybu fronty) kolmo na reakční 

zónu. Faktu, že rychlost laminárního spalování je na rozdíl od turbulentního spalování pro 

danou směs při daných podmínkách konstantní, si vědci všimli již v druhé polovině 

devatenáctého století. V té době začali vznikat první experimentální metody pro zjišťování 

této veličiny a také teorie, které tuto veličinu popisují z hlediska chemické kinetiky. 

Většina teorií se zabývala možností numerického vyjádření rychlosti laminárního 

hoření. Složitost výpočtů bez možnosti použití výpočetní techniky však nutila autory 

zjednodušovat teorie a vycházet pouze z hrubých předpokladů, což mělo za následek větší 

chybovost vzhledem k datům získaným experimentálně. 

Současný přístup k tomuto typu problému je zcela odlišný od přístupů 

v průkopnickém věku. Formulace teorií pomocí hrubých předpokladů by bylo v dnešní 

vědecké práci neomluvitelné [14].  

Na jejich základech však stojí moderní výpočetní metody a počítačové simulace. 

Tato práce se těmito teoriemi nezabývá. Případní zájemci se s nimi mohou seznámit 

v odborné literatuře [14]. Tato práce níže popisuje experimentální metody a současné 

přístupy k řešení zjišťování rychlosti předmíseného laminárního spalování. 

4.1 Experimentální metody 

Během posledních sto let bylo vyvinuto několik experimentálních metod, které  

se snaží stanovovat rychlost laminárního hoření předmísených látek, buďto z pohledu 

volně se rozvijícího hoření nebo z pohledu adiabatického plamene, tj. rychlosti hoření 

směsí plynů neovlivněnou případnými tepelnými ztrátami do okolí. Vyvinuté metody  

je možné rozdělit do tří základních skupin podle typu plamene, který zkoumají: 

1) stacionární laminární plamen 

Bunsen Burner Method (metoda Bunsenova hořáku) 

Particle – Track Method (metoda stopování částic) 

2) stacionární laminární plamen v jednorozměrném uspořádání 

Flat Flame Burner Method (metoda plochého hořáku) 

Counterflow Flame Method (metoda protiproudého plamene) 
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3) nestacionární laminární plamen 

Spherical Bomb Method (metoda kulové nádoby) 

Soap – Bubble Method (metoda mýdlové bubliny) 

4.1.1 Bunsen Burner Method (BBM) 

Jedná se o nejstarší metodu, na jejímž počátku byl vynález z  roku 1855, kdy Robert 

Wilhelm Bunsen sestrojil první laboratorní hořák pro předmísený laminární plamen. Jedná 

se klasický laboratorní hořák používaný pro svou jednoduchost dodnes. Trubková 

konstrukce je ve spodní části opatřena přívodem plynu a perforovaným otočným 

prstencem. Otáčením prstence se otevírají nebo zakrývají otvory v trubce, což umožňuje 

regulovat množství vzduchu strhávaného proudem paliva. V trubce se pak vzduch smísí 

s palivem a do reakční zóny (obr. 3) tak vstupuje směs paliva s oxidovadlem, která může 

být považována za homogenní. 

 
obr. 3   Bunsenův laboratorní hořák [27] 

Vynález tohoto hořáku umožnil vyvinout tuto jednoduchou optickou metodu, při 

které je pro určení rychlosti spalování třeba sledovat rychlost proudění směsi hořákem, 

znát plochu průřezu hořáku a vypočítat plochu vnitřního kužele plamene. Rychlost pak 

získáme jednoduchým výpočtem podle rovnice 4-1:  

     
  

  
      (4-1) 

kde Su je rychlost hoření 

  vt je rychlost proudění v těle hořáku 

  St je průřez hořáku 

  Sk je plocha kužele plamene 
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Z výše uvedené rovnice (4-1) vyplívá, že rychlost hoření je menší než rychlost 

proudění směsi v hořáku, neboť plocha kužele je mnohem větší než průřez hořáku. 

Poslední parametr Sk může způsobovat odchylky v měřeních, neboť mohou vznikat 

nejistoty při jeho určování. Plamen je rozdělen do několika zón. Vnitřní kužel tvoří stínový 

kužel, Schlierenův kužel, kužel reakční zóny a kužel viditelné světelné zóny (obr. 4).  

Při určování plochy kužele pak používali různí experimentátoři různé kužely, což 

způsobovalo rozdíly ve výsledcích. 

 
obr. 4   Struktura laminárního plamene [14] 

Mezi další nevýhody této metody lze zařadit: 

1) odchylky způsobované difuzí chemických látek v okolní atmosféře na patě 

plamene (proud vzduchu strhávaný v dolní části hořáku je většinou 

nedostatečný pro úplné spálení plynu), 

2) obtížně se reguluje poměr paliva s oxidovadlem, 

3) plamen může působit jako čočka, což znesnadňuje určování plochy kužele. 

Pro alternativní výpočet bývá také využíváno vztahu v rovnici (4-2): 

              (4-2) 

kde Su je rychlost hoření 

  vt je rychlost proudění v těle hořáku 

    je úhel, které svírá jedno z pomyslných ramen vnitřního kužele  

   plamene s osou hořáku (obr. 5)  
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obr. 5   Schéma pro výpočet Su dle rovnice (4-2) [30] 

Celkově se dá říci, že je tato metoda zastaralá a nepřesná. Přesto někdy bývá,  

pro svou jednoduchost a schopnost naznačit trend vývoje rychlosti laminárního hoření, 

používána.  

4.1.2 Particle – Track Method (P-TM) 

Jedná se o další jednoduchou optickou metodu. Jak její název napovídá, princip 

spočívá ve stopování částic. Do proudu směsi jsou vypouštěny drobné částečky oxidu 

hořečnatého. Bočním nasvětlováním je pak možné sledovat a zaznamenávat jejich trasu. 

Snímkováním lze odečíst rychlost jejich pohybu. Jsou-li částice dostatečně lehké, sledují 

průtok plynu k reakční zóně a rychlost částic je rovna Su. 

Pro lepší sledování byly vyvinuty úzké obdélníkové hořáky. Tím byl vyřešen 

problém s klasickými trubkovými hořáky. Nově získaný experimentální plamen je plochý  

a nedochází k optickému zkreslování dráhy částic. 

Možné nepřesnosti měření mohou vzniknout použitím příliš těžkých částic, které 

nekopírují rychlost proudění plynu, nebo možným katalytickým účinkem částic na 

probíhající reakci hoření. 

4.1.3 Flat Flame Burner Method (FFBM) 

Jedná se o jednu z nejpřesnějších metod. Konstrukce hořáku umožňuje stabilizovat 

plochý plamen, kde odpadá problém s nepřesnostmi při určování velikosti plochy vnitřního 

kužele. Plochy stínové zóny, Schlierenovy zóny, reakční zóny a viditelné světelné zóny 

jsou si rovny. 

Plochého plamene je dosaženo umístěním pórovité desky na vrchol hořáku, přes 

kterou je vysokou rychlostí hnán předmísený plyn. Regulací rychlosti průtoku je plamen 

stabilizován nízko nad hořákem (obr. 6). Pórovitá deska je vybavena okružím, přes které  
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je propouštěn ochranný inertní plyn. Ten zabraňuje difuzi okolní atmosféry do zóny 

spalování. 

 
obr. 6   Stabilizovaný 1D plamen [2] 

Tato konstrukce bez problémů vyhovovala experimentům s nižší rychlostí spalování 

(cca do 15 cm.s
-1

). Plyny s vyšší rychlostí se nedařilo stabilizovat nízko nad hořákem  

a tvořili kónické tvary. Tento problém se podařilo vyřešit vodním chlazením pórovitého 

disku (obr. 7). 

 
obr. 7   Schéma hořáku pro metodu FFBM [14] 

Za účelem získání rychlosti laminárního spalování adiabatického plamene bylo 

učiněno několik testů s různými rychlostmi ochlazování. Hodnoty Su se zaznamenávají 

proti rychlosti ochlazování. Extrapolací na nulovou rychlost ochlazování tak získáme  

Su adiabatického plamene. [14] 

http://www1.gifu-u.ac.jp/~wakailab/research/Beginner/Burner/burner_e.html
http://www1.gifu-u.ac.jp/~wakailab/research/Beginner/Burner/burner_e.html
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4.1.4 Counterflow Flame Method (CFM) 

Metoda protiproudého difuzního plamene je velmi často používána, protože 

představuje v podstatě difuzní plamen v jednorozměrném uspořádání. [15] 

Na rozdíl od ostatních experimentálních metod tato nepracuje s předmíseným 

plamenem. Metoda je založena na stabilizaci plochého plamene mezi dvěma proudy, 

z nichž jeden tvoří proud paliva a druhý proud okysličovadla (obr. 8). Stabilizace plamene 

je docíleno tím, že je deformován v axiálním a radiálním směru různou rychlostí. Z těchto 

hohnot získáme deformační rychlost. Protože jde o rychlost na dvou délkách, jedná se  

o bezrozměrnou veličinu rozměrově reciproční času vyjádřenou v jednotkách s
-1

 [Hz].  

 
obr. 8   Stabilizovaný protiproudý plamen [21] 

Rychlost deformace K se určí z rychlostního gradientu na náběžné straně zóny 

předehřívání. Referenční rychlost spalování Su,ref se určí z minimální rychlosti proudu  

v reakční zóně (obr. 9) [20]. 

 

http://rfjengineer.com/counterflow.png
http://rfjengineer.com/counterflow.png
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obr. 9   Určování referenční rychlosti spalování Su, ref [20] 

Změnou rychlosti průtoku a zanesením do souřadné soustavy získáme řadu bodů 

vyjadřujících vazbu mezi rychlostí deformace a rychlostí průtoku. Výsledky získané 

v mezích stabilizovaného plochého plamene pak můžeme lineárně extrapolovat pro 

nulovou rychlost deformace. Z té pak lze odečíst rychlost laminárního hoření Su (obr. 10). 

 
obr. 10   Lineární extrapolace na nulovou hodnotu rychlosti deformace [20] 

Tento postup však může poskytovat mírně vyšší výsledky oproti skutečnosti. Bylo 

zjištěno, že vztah mezi rychlostí deformace a rychlostí průtoku není lineární. Výchylky  

se objevují zejména při malých rychlostech deformace plamene u plynů, jejichž Lewisovo 

číslo je větší než jedna. Lewisovo číslo Le je bezrozměrná veličina popisující poměr 

tepelné vodivosti α a difuzního koeficientu dané látky D. Pro tyto plyny byla lineární 
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extrapolační křivka nahrazena polynomickou křivkou trendu a lineární extrapolace  

za nelineární (obr. 11). 

 
obr. 11   Extrapolace polynomickou křivkou trendu [20] 

Zjišťování rychlosti laminárního hoření metodou CFM je ve srovnání s ostatními 

metodami poměrně složitý experiment, poskytující však výsledky odpovídající datům 

získaným experimentálně. K zabránění zkreslování výsledků difuzí okolní atmosféry je 

často využíváno ochranné atmosféry tvořené některým z inertních plynů.  

4.1.5 Spherical Bomb Constant Volume Method (SBCVM) 

Tuto experimentální metodu můžeme volně přeložit jako metodu kulové nádoby. 

Nezkoumá jako výše zmíněné metody stacionární lineární plamen, ale kulově se rozšiřující 

nestacionární plamen. Experiment probíhá v kulové nádobě konstantního objemu, která  

je opatřena iniciačním zařízením, senzory snímajícími tlak a teplotu a okénkem  

s bezpečnostním křemíkovým sklem (obr. 12). Skrz okno je snímán pohyb čela plamene 

vysokorychlostní kamerou (obr. 13). 

 
obr. 12   Záznam pohybu čela plamene [28] 
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obr. 13   Schéma kulové nádoby pro metodu SBCVM [23] 

Směs paliva s okysličovadlem je zapálena jiskrou a čelo plamene se pohybuje  

od středu ke stěnám nádoby. Při konstantním objemu nádoby roste s postupujícím čelem 

plamene tlak. Rychlost plamene se tak dá odečítat pouze v počáteční fázi po iniciaci, kdy 

se podmínky nemění, nebo upravit rychlost v závislosti na změně tlaku podle 

 rovnice (4-3). 

   (  
     

     
 

  

  
)
  

  
 
  

  
 

     

     
 

  

  
   (4-3) 

kde R je vnitřní poloměr kulové nádoby 

  r je okamžitý poloměr sférického plamene 

  p je okamžitý tlak v komoře 

     je adiabatický index nespáleného plynu (poměr tepelné kapacity za  

   konstantního tlaku k tepelné kapacitě za konstantního objemu Cp/Cv) 

Rychlost je tedy rozdíl dvou časových derivátů. Ty jsou srovnatelné velikosti  

a z toho vyplývá větší pravděpodobnost chybovosti výpočtu. Alternativním způsobem 

výpočtu je určení změny hmotnostního zlomku nespáleného plynu (4-4) [14]: 

   
  

   
(
  

 
)
 
  ⁄   

  
    (4-4) 

kde pi je počáteční tlak 

  Y je hmotností zlomek nespáleného plynu 

Nárůst tlaku v komoře je značně omezující pro provádění pokusů s vyššími 

počátečními tlaky. Z toho důvodu byla sestrojena dvoukomorová zařízení. Zkušební 

komora je naplněna zkušební směsí a druhá komora o mnohem větším objemu je naplněna 
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inertním plynem o stejné hustotě. Komory jsou vzájemně propojeny v okamžiku iniciace. 

Takové zařízení umožnilo provádět pokusy s počátečním tlakem až 1 MPa. 

4.1.6 Soap – Bubble Constant Pressure Method (SBCPM) 

Volně přeloženo – metoda mýdlové bubliny. Jedná se o velice jednoduchou metodu 

zkoumající nestacionární laminární plamen. Stejně jako metoda SBCVM počítá 

s předpokladem, že se plamen šíří rovnoměrně v radiálním směru plynné směsi, ale  

na rozdíl od metody SBCVM nepracuje s konstantním objemem, nýbrž s konstantním 

tlakem. 

Princip metody spočívá v zaznamenání průměrné rychlosti čela plamene a nárůstu 

poloměru oblasti spáleného plynu. Plynná směs je obsažena v mýdlové bublině kolem 

dvojice iniciačních elektrod. Zaznamenáme poloměr mýdlové bubliny a po iniciaci je na 

vysokorychlostní záznamové zařízení nasnímána změna poloměru oblasti spáleného plynu 

(obr. 14). Pro přibližnou rychlost laminárního plamene pak můžeme použít rovnici (4-5): 

   
        

 

  
      (4-5) 

kde Vflame je průměrná prostorová rychlost čela plamene 

  ri je počáteční poloměr mýdlové bubliny 

  rf je konečný poloměr oblasti spáleného plynu 

Tato metoda neposkytuje přesné výsledky. Vzhledem k její jednoduchosti zanedbává 

tepelné ztráty na elektrodách a nepracuje tak s adiabatickým plamenem. Dříve také 

docházelo k nepřesnostem v měřeních počátečního poloměru bubliny a poloměru oblasti 

spálených plynů. Třetí mocnina v rovnici (4-5) tak mohla způsobovat chyby ve výsledcích. 

V dnešní době se díky moderním měřícím a záznamovým zařízením můžeme těmto 

nepřesnostem vyvarovat. 

 
obr. 14   Metoda mýdlové bubliny [14] 



19 

4.2 Současné výpočetní metody 

Současné výpočetní metody jsou založeny na výhodách, které přináší 

vysokorychlostní výpočetní technika a na možné aplikaci numerických metod a teorií  

do výpočetních programů. Jejich vývoj umožňuje zkoumat chemickou kinetiku spalování 

bez nutnosti instalace a provozu složitých a nákladných experimentálních zařízení. 

Porovnávání takto získaných výsledků s výsledky moderních experimentálních metod  

je výhodným způsobem jak lépe pochopit a potvrzovat nebo zpřesňovat teorie procesů 

kinetiky spalování.  

4.2.1 Programy 

V současné době se využívají hlavně dva výpočetní nástroje, které se touto 

problematikou zabývají. 

Jedním z nich je program Chemkin. Program napsaný v jazyce Fortran, byl vyvinut  

v Sandia National Laboratories v Livermore v Kalifornii na počátku 80. let minulého 

století. Slouží ke zkoumání procesů složitých chemických reakcí jako je spalování. Díky 

aplikaci moderních numerických metod a teorií umožňuje zkoumat různé konfigurace 

plamenů. 

Od roku 1997 byl CHEMKIN licencován společností Reakce Design, Inc San Diego. 

Založená společnost vyvíjí a prodává software pro simulaci různých chemických procesů. 

Reakce Design poskytuje zákazníkům technickou podporu a upgrady na CHEMKIN. 

Tento software je sbírka programů a knihoven podprogramů, které spolupracují s cílem 

usnadnit zakládání řešení a interpretaci problémů týkajících se chemické kinetiky 

homogenní plynné fáze a heterogenní plyn - povrch fáze. [6] 

Program nabízí uživatelsky příjemné grafické rozhraní s jednoduchými 

formulářovými okny a přehledné grafické i textové výstupy. V oblasti adiabatického 

plamene poskytuje přesnější výsledky než při zkoumání na povrchu stabilizovaných 

plamenů. To je dáno složitostí výpočtů tepelných ztrát, možností zanedbání jejich výpočtu  

a zadávání okrajových podmínek u adiabatického plamene. 

Dalším z používaných programů je Cantera. Byl napsán v jazyce C++ a původním 

autorem byl prof. Dave Goodwin z California Institute of Technology. Jedná se o otevřený 

softwarový nástroj, který používá a vyvíjí široká vědecká komunita od 80. let minulého 

století. 
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Cantera je sada objektově orientovaných softwarových nástrojů pro řešení problémů 

chemické kinetiky, termodynamiky, a / nebo transportních procesů. Může být použita  

na platformách MATLAB, Python, C++, nebo Fortran. [24] 

4.2.2 Mechanismy 

K modelování v těchto programech je využíváno kinetických mechanismů 

vyvíjených expertními týmy po celém světě. Mechanismy obsahují termodynamická a 

transportní data jednotlivých složek a meziproduktů reakcí. V této práci byly využity  

2S-CM2 (2CM) dvou krokový mechanismus spalování metanu [1], GRI-Mech 3.0 (gri30) 

optimalizovaný mechanismus pro modelování spalování zemního plynu [10], C1-C3 

(c1c3_polimi) detailní mechanismus pro vysokoteplotní pyrolýzu, parciální oxidaci  

a spalování uhlovodíkových paliv až se 3 atomy uhlíku [7] a Zhao mechanismus pro 

spalování dimetyléteru [29], kde spalování metanu je pouze sub mechanismem. Jak bylo 

popsáno výše, reakce neprobíhají přímo, ale jsou souborem mnoha sub reakcí. Podle 

hloubky, do které jsou tyto reakce uvažovány, dělíme tyto mechanismy do tří hlavních 

kategorií: 

 kompletní (detailní) 

 skeletární 

 redukované (semiglobální) 

Označení kompletní mechanismus odpovídá případu, kdy byly vzaty v úvahu 

všechny kinetické děje [11]. To znamená, že mechanismus počítá se všemi typy specií  

a se všemi reakcemi v průběhu spalování. Mezi ně se může řadit gri30 uvažující 52 specií  

a 323 reakcí vyvinutý na Universita of California v Berkeley a c1c3_polimi uvažující  

82 specií a 1485 reakcí vyvinutý na Politecnico di Milano. 

Skeletární mechanismy jsou částečně zjednodušené mechanismy. Používají se často 

pro zjednodušení složitějších modelů jako sub mechanismy, přičemž je uvažováno 

s minimálně 20 – 50% specií kompletního mechanismu. Mezi tyto mechanismy můžeme 

zařadit Zhao mechanismus pro spalování dimetyléteru, kde spalování metanu probíhá jako 

sub model. Mechanismus pracuje se 46 speciemi a s 263 elementárními reakcemi. 

Redukované mechanismy jsou velmi zjednodušené. Berou v úvahu mezi 5 – 10 

speciemi. Mezi ně se řadí dvou krokový mechanismus 2CM s 5 speciemi účastnícími  

se pouze dvou reakcí. 
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Tyto mechanismy jsou napsány v Chemkin kódu a pro použití v programu Cantera 

jsou převáděny do souborů *.cti  v polynomickém tvaru.  
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5 Numerické simulace předmíseného plamene 

Modelování rychlost laminárního hoření bylo v této práci provedeno v programu 

Cantera 2.0.2 na rozhraní Python 2.7.3 pomocí mechanismů 2CM, gri30, c1c3_polimi  

a Zhao model. 

5.1 Instalace softwaru 

Microsoft Windows se nedodává s žádnou verzí Pythonu. Je proto zapotřebí toto 

rozhraní správně nainstalovat. Existuje řada požadavků na instalaci pro verze softwaru  

v závislosti na rozhraní (Python, Matlab), které chcete vytvořit, a jakou architekturu  

(32-bitovou nebo 64-bitovou) používáte. [3] 

Doporučený postup je stáhnout nejnovější verzi Python v závislosti na operačním 

systému a architektuře, NumPy rozšiřující balíček nástrojů a nejnovější verzi programu 

Cantera. Instalace by měla proběhnout ve stejném pořadí. Pro hladké fungování programu 

se doporučuje neměnit při instalaci předdefinovanou adresářovou cestu. Cantera  

již obsahuje některé mechanismy (soubory ve formátu *.cti), jiné je zapotřebí stáhnou  

na stránkách autorů. 

Je možné, že program nebude při prvním spuštění správně fungovat. Tento problém 

se většinou vyřeší restartování operačního systému. Pokud ne, je třeba zkontrolovat stažené 

a nainstalované verze, přeinstalovat nebo zkusit nainstalovat starší verzi programu. 

Podrobný návod, dokumentaci a soubory jsou k dispozici na webových stránkách  

autorů [4] nebo jinde na internetu [5].  

Pro získání údajů publikovaných v odborných článcích ve formě grafů byl použit 

program Plotdigitizer 2.6.2. Jedná se o snadno použitelný Java program, který umožní 

digitalizaci datových bodů naskenovaných ploch, výkresů, nebo fotografií. Zahrnuje 

automatickou funkci digitalizace, která může automaticky digitalizovat mnoho typů 

funkčních dat. [25]  

5.2 Zadávání parametrů 

Pro tuto práci bylo zvoleno modelování rychlosti 1D předmíseného laminárního 

adiabatického plamene v modulu „A freely - propagating flame“. V závislosti na zvoleném 

typu modelování, otevřeme příslušný adresář: C:\Program Files\Cantera\samples\python 
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\flames\adiabatic_flame. Do tohoto adresáře nahrajeme potřebné mechanismy. Zadávání 

vstupních parametrů se provádí editací souboru *.py v integrovaném vývojovém prostředí 

pro Python IDLE (příloha 1). Vstupní parametry jsou zadávány v závislosti na cílech 

modelování. Tato práce si kladla za cíle: 

1) porovnat optimalizovaný mechanismus gri30 s experimentálními daty 

2) posoudit vliv transportního modelu na vypočtenou rychlost hoření metanu 

3) posoudit vliv stechiometrie na rychlost hoření metanu 

4) posoudit vliv ředění Ar na rychlost hoření metanu 

5) porovnat výsledky použitých mechanismů 

6) porovnat výsledky s experimenty publikovanými v odborné literatuře. 

V modulu A freely - propagating flame je nutné zadat jako okrajovou podmínku 

polohu stabilizovaného plamene v závislosti na teplotě nad hořákem. Pro všechny modely 

byla zvolena teplota tfix = 600 K (příloha 1) a parametry: 

1) Předmísený plamen směsi metanu se vzduchem 

 při 300 K a 101325 Pa pro ϕ od 0,5 – 1,5 s krokem 0,1 

2) Předmísený plamen směsi metanu se vzduchem a argonem  

při 300 K a 101325 Pa pro X(Ar) od 0,01 – 0,55 s krokem 0,01 

3) Předmísený plamen směsi metanu se vzduchem a argonem 

 při 393 K a 101325 Pa pro X(Ar) od 0,05 – 0,55 s krokem 0,05 

Pro první sérii modelů byl uvažován vzduch složený z 21% O2 a 79% N2. Obsah 

ostatních plynů ve vzduchu byl zanedbán. Z toho plyne, že reakce se na jeden mol metanu 

účastní dva moly kyslíku a necelých osm molů dusíku. Stechiometrické vyjádření použité 

pro tento model (ϕ = 1) pak je: 

X(CH4) : X(O2 : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

Pro druhou a třetí sérii modelů bylo uvažováno, že se koncentrace argonu mění 

rovnoměrně na úkor všech složek směsi metanu, kyslíku a dusíku tak, aby stechiometrický 

poměr těchto tří složek zůstal zachován (Příloha 3, Tabulka 13).  

X(CH4) = 0,093942; X(O2) = 0,187883; X(N2) = 0,708175; X(Ar) = 0,01 

Transportní model byl pro modelování Su směsi metanu se vzduchem zvolen 

multikomponentní. Při nastavení multikomponentního modelu se transportní vlastnosti 

hodnotí podle metody Dixon-Lewis. Multikomponentní difúzní koeficient, tepelná 
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vodivost a koeficienty tepelné difuze se počítají pomocí řešení soustavy rovnic zahrnující 

binární difuzní koeficienty, molární zlomky specií, a termodynamické a molekulární 

vlastnosti specií [12]. Tento model počítá s různými transportními vlastnostmi pro každou 

specii zvlášť. Je přesnější a lépe koresponduje s realitou, ale výpočty jsou velmi časově 

náročné a mohou skončit zacyklením. Tento problém se dařilo odstranit zpřísňováním 

tolerancí absolutních a relativních chyb pro integrace reakčních rovnic (tol_ss, tol_ts) 

(Příloha 1). Z těchto důvodů byl pro modelování Su směsi metanu se vzduchem, ředěné 

argonem, použit model průměru směsi. Transportní vlastnosti jsou v tomto modelu stejné 

pro všechny specie a modelování je podstatně rychlejší. Výsledky obou modelů se liší 

v řádech milimetrů za sekundu a při nízkých stechiometriích jsou zcela zanedbatelné  

(obr. 15). Všechny reakce byly modelovány pomocí všech čtyř výše zmíněných 

mechanismů. Podrobný návod jak zadávat hodnoty a okrajové podmínky pro simulace 

jednorozměrných laminárních plamenů různých hořáků si zájemci mohou nastudovat 

z odborných článků nebo na internetových stránkách autorů.  

5.3 Porovnávání výsledků 

Porovnání výsledků získaných pomocí numerických simulací s výsledky získanými 

pomocí moderních experimentálních metod (CFM, FFM nebo SBM) umožňuje pochopit 

složité procesy hoření uhlovodíkových paliv a optimalizovat kinetické mechanismy podle 

nejnovějších experimentálních dat.  

Pro porovnání byla shromážděna data publikovaná v odborných článcích [20]  

a srovnána s daty získanými modelováním rychlosti laminárního hoření směsi metanu  

se vzduchem v různých stechiometriích multikomponentním transportním modelem při 

teplotě 300 K a tlaku 101325 Pa (obr. 15, 17, 18). Dále byla porovnávána publikovaná  

data [9] s modelem rychlosti laminárního hoření stechiometrické směsi metanu a vzduch 

ředěné argonem při teplotě 393 K a tlaku 101325 Pa vypočítaných s transportním modelem 

průměru směsi. Pro tuto směs bylo provedeno po jedenácti výpočtech v mechanismech 

2CM, gri30, c1c3_polimi a Zhao model (Příloha 3, Tabulka 8). 
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6 Výstupy 

Výstupy z programu lze odečíst přímo na grafickém rozhraní IDLE a zároveň jsou 

ukládány do předdefinovaného souboru ve formátu *.xml. Protokol z IDLE je možné uložit 

ve formátu textových editorů např. *.txt (Příloha 2). Získaná data jsou v této práci 

prezentována formou grafů a tabulek (Příloha 3).  

6.1 Transportní model a stechiometrie 

V této fázi bylo provedeno modelování rychlosti laminárního hoření pomocí výše 

zmíněných mechanismů, přičemž největší důraz byl kladen na model pomocí detailního 

mechanismu gri30 (obr. 15). Tento mechanismus je přímo optimalizován k modelování 

hoření směsi metanu se vzduchem a je předpoklad, že výsledky nejlépe obstojí v porovnání 

s experimentálně získanými daty. Plamen byl modelován při teplotě 300 K  

a tlaku 101325 Pa. Dalším z cílů bylo porovnání vlivu použitého transportního modelu na 

výsledky modelování a posouzení vlivu bohatosti směsi na rychlost laminárního hoření.  

 
obr. 15   Porovnání modelu rychlosti laminárního hoření (gri30) s publikovanými 

experimentálními daty 

 

Jak je vidět, (obr. 15) model gri30 se nejvíce přibližuje experimentu SBCVM 

provedenému Gu a kolektiv v roce 2000 [20] v modelu směsi chudé na palivo  
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a experimentu provedenému Rozenchan a kolektiv v roce 2002 [20] v oblasti 

stechiometricky vyvážené směsi a v modelech směsi bohaté na palivo. Data získaná 

z experimentu metodou protiproudého plamene provedeného Park a kolektiv v roce  

2011 [20] ukazují nižší rychlost laminárního hoření proti modelu gri30 ve všech oblastech 

modelovaných stechiometrií. Protože se jedná o nejnovější metodu a nejčerstvější 

experiment, níže se pokusíme se tato data porovnat i s ostatními mechanismy. 

Vliv stechiometrie jasně ukazuje, že směs má nejvyšší rychlost laminárního hoření 

v oblasti okolo vyvážené stechiometrie. Transportní model multikomponentní poskytuje 

výsledky o něco vyšší (Příloha 3, Tabulka 1, 2, 3, 4) v oblasti stechiometricky vyvážené 

směsi, ale při nižších stechiometriích lze vliv transportního modelu zanedbat.  

Stejný nebo velice podobný trend vlivu stechiometrie se objevil i v modelech pomocí 

mechanismu c1c3_polimi pro modelování kinetiky uhlovodíkových paliv až se třemi 

uhlíky a pomocí mechanismu Zhao (obr. 16). Jediný model, který z tohoto trendu 

vybočoval, byl model pomocí mechanismu 2CM. Výrazná odchylka se objevuje v oblasti 

rychlosti laminárního hoření při modelování na palivo bohaté směsi (obr. 17). U modelu 

2CM rychlost roste až do cca ϕ = 1,6 (Příloha 3, Tabulka 4). 

 
obr. 16   Porovnání kinetických mechanismů 
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obr. 17   2CM: rychlost laminárního hoření směsi metanu se vzduchem v závislosti na 

stechiometrii a transportním modelu 

6.2 Vliv použitých metod a mechanismů 

Jak je vidět výše (obr. 15) různé experimentální metody poskytují různé výsledky.  

Je to dáno zejména vývojem samotných metod a vývojem stále přesnějších měřících  

a záznamových zařízení. Stejně tak i posun ve vývoji kinetických mechanismů by měl 

poskytovat přesnější výsledky, optimalizované na základě nejnovějších údajů 

z experimentů. Porovnáním obrázku 15 a 16 dospějeme k tomu, že nejnovější metoda 

měření rychlosti laminárního hoření spíše než s modelem pomocí detailního kinetického 

mechanismu pro spalování metanu gri30, koresponduje s modely s kinetickými 

mechanismy c1c3_polimi a Zhao modelem pro spalování dimetyléteru (obr. 18). 
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obr. 18   Porovnání modelované rychlosti laminárního hoření s publikovanými 

experimentálními daty (Park a kol.) 

 

Obrázek 18 jasně dokazuje, že moderní kinetické mechanismy, i když se může jednat 

o mechanismy, které nejsou optimalizovány primárně na proces spalování metanu jako 

v případě Zhao modelu, poskytují výsledky v souladu s výsledky získanými pomocí 

nejnovějších experimentálních metod. Rychlost laminárního hoření při ϕ = 1 je při modelu 

c1c3_polimi Su = 36,06 cm.s
-1

, pro model Zhao Su = 35,997 cm.s
-1

 a experimentální 

metodou CFM Su = 35,917 cm.s
-1

 (Příloha 3, Tabulka 11). 

Na druhou stranu porovnáním modelů využívajících těchto moderních mechanismů 

s výsledky experimentů metodou kulové nádoby provedeného v roce 2000 Gu a kolektiv, 

zjistíme, že i tyto rychlosti laminárního hoření jsou srovnatelné (obr. 19). To dokládá,  

že i metodika a postupy použité při experimentálním modelování podle téže metody, hrají 

významnou roli při získávání relevantních dat. 
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obr. 19   Porovnání modelované rychlosti laminárního hoření s publikovanými 

experimentálními daty (Gu a kol.) 

6.3 Ředění směsi metanu a vzduchu argonem 

Cílem těchto modelů bylo posoudit vliv ředění směsi metanu se vzduchem  

na rychlost laminárního hoření při teplotě 393 K a porovnat výsledky s daty 

publikovanými v literatuře. Dílčím úkolem bylo posoudit vliv teploty na rychlost 

laminárního hoření této směsi při 393 K a 300 K při stálém tlaku 101325 Pa.  

6.3.1 CH4/vzduch: vliv ředění Ar (393 K) 

Bylo sestaveno 44 modelů rychlosti laminárního hoření stechiometricky vyvážené 

směsi metanu se vzduchem, ředěné argonem. Modely byly sestaveny pomocí všech výše 

zmíněných mechanismů při teplotě 393 K a tlaku 101325 Pa, s krokem 5% přimíseného 

argonu. Z časových důvodů a z důvodu omezených možností výkonu osobního počítače, 

byl využit transportní model průměru směsi. Termodynamické a transportní vlastnosti sice 

nebyly počítány pro každou specii zvlášť, ale jak prokázal model rychlosti laminárního 

hoření směsi metanu se vzduchem, tento vliv pro jednoduché reakce může být zanedbán. 

Výsledky získané jednotlivými mechanismy se liší v závislosti na jejich 

komplexnosti a optimalizaci. Rozdíly však nejsou tak vysoké, aby neposkytovali dobrou 

představu o rychlosti laminárního hoření zkoumané směsi (obr. 20).  
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obr. 20   Porovnání modelované rychlosti laminárního hoření směsi metanu a 

vzduchu ředěné argonem s publikovanými experimentálními daty (Galmiche a kol) 

 

Dá se říci, že Zhao model, který spalování metanu uvažuje pouze jako submodel, 

poskytuje srovnatelné výsledky s mechanismy optimalizovanými pro spalování metanu. 

Dvou krokový 2CM model sice neposkytuje relevantní data při hodnocení závislosti Su  

na bohatosti směsi metanu, ale při modelování ředění zkoumané směsi argonem vycházejí 

srovnatelná data s ostatními mechanismy (Příloha 3, Tabulka 7, 8), dokonce ve srovnání 

s experimentálními daty publikovanými Galmiche a kolektiv v roce 2011 [9] dává spolu 

s modelem pomocí Zhao mechanismu srovnatelnější výsledky než gri30 detailní 

mechanismus, optimalizovaný pro spalování metanu. 

6.3.2 CH4/vzduch/Ar: vliv teploty 

Bylo provedeno 264 výpočtů rychlosti laminárního hoření stechiometrické směsi 

metanu se vzduchem s přimísením argonu v různé míře koncentrace  

(Příloha 3, Tabulka 13). Modelování bylo provedeno pomocí transportního modelu 

průměru směsi při teplotě 300 a 393 K a tlaku 101325 Pa. Modelování při  

teplotě 300 K proběhlo s krokem 1% Ar.  
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 U všech výše zmíněných mechanismů se projevila téměř lineární závislost rychlosti 

laminárního hoření na koncentraci přimíseného argonu (obr. 20, 21).  

 
obr. 21   Model rychlosti laminárního hoření směsi metanu a vzduchu ředěné 

argonem 

 

Obr. 20 ukazuje, že data získaná v modelech pomocí mechanismu 2CM a Zhao 

nejlépe odpovídají rychlostem laminárního hoření získaným experimentálními metodami. 

Z tohoto důvodu, a pro lepší přehlednost byla tato data vybrána pro posouzení vlivu teploty 

na rychlost laminárního hoření dané směsi ředěné argonem (obr. 22). 

Z tohoto porovnání je zřejmé, že vyšší teplota výrazně zrychluje reakci, což je zcela 

v souladu s teoriemi chemické kinetiky. Rozdíly mezi rychlostmi laminárního hoření směsi 

metanu se vzduchem při teplotách 300 K a 393 K se postupně snižují v závislosti  

na procentu přimíseného argonu. Při vyšších teplotách je tedy zřejmý vyšší účinek ředění 

na rychlost probíhající reakce. Tento jev dán závislostí tepelné vodivosti na teplotě. 

S rostoucí teplotou tepelná kapacita argonu klesá a s rostoucím objemem argonu ve směsi 

klesá rychlost laminárního hoření. Při vyšších teplotách se tedy projevuje ředění směsi 

výrazněji než při nižších teplotách. 
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obr. 22   Vliv teploty na rychlost hoření směsi metanu a vzduchu ředěné argonem 

6.4 Porovnání výsledků 

Hlavně z porovnání s výsledky publikovanými v posledních letech Galmiche a kol. 

2011 [9] (obr. 20) nebo Park a kol. 2011 [20] (obr. 18), je patrné, že data získaná 

v posledních letech pomocí moderních experimentálních metod dobře korespondují 

s výsledky numerických simulací (Příloha 3, Tabulka 11, 12). Je k diskusi, zda model 

využívající detailního kinetického mechanismu gri30, který je optimalizován k simulacím 

spalování metanu je již překonán viz kap. 6.2, nebo jen není optimalizován na vstupní 

podmínky a parametry použité v této práci.  

Modely kde byl zkoumán vliv bohatosti směsi mechanismy c1c3_polimi a Zhao 

poskytly ve srovnání s experimentálními daty publikovanými v odborné literatuře přesnější 

výsledky. Dvou krokový mechanismus 2CM se pro tento model jeví jako nejméně přesný, 

alespoň v oblastech vyváženého poměru paliva a oxidovadla a v oblastech bohaté směsi. 

Výsledky v této práci jsou srovnatelné s výsledky publikovanými v odborných článcích 

z posledních let (obr. 23). 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 10 20 30 40 50 60

S
U
  
[c

m
.s

-1
] 

koncentrace Ar [%] 

CH4 / vzduch / Ar  

2CM 300 K

Zhao 300 K

2CM 393 K

Zhao 393 K

300 K 
101325 Pa 
CH4 / vzduch: ϕ = 1 

393 K 
101325 Pa 
CH4 / vzduch: ϕ = 1 



33 

 
obr. 23   Modely a experimentální data vlivu stechiometrie na rychlost laminárního 

hoření směsi metanu se vzduchem [20] 

 

V modelech rychlosti laminárního hoření směsi metanu a vzduchu ředěné argonem 

nebyl vliv použitého mechanismu již tak znatelný a výsledky byli poměrně vyrovnané. 

2CM mechanismus a Zhao model poskytly přeci jen o něco přesnější výsledky vzhledem 

k publikovaným experimentálním datům. Pro podrobnější zkoumání jsou v této práci 

publikována data i formou tabulek (Příloha 3).  
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7 Závěr 

Výsledky modelování rychlosti laminárního hoření v této práci jsou srovnatelné 

s výsledky experimentálních a numerických metod publikovaných ve světě (obr. 23). 

Zejména použití detailních kinetických mechanismů poskytuje dostatečně relevantní 

výsledky. Zhao model optimalizovaný pro spalování dimetyléteru, který spalování metanu 

používá pouze jako submodel, a model pomocí mechanismu c1c3 poskytnuly srovnatelné 

výsledky s experimenty a je tedy možné i je brát jako dostatečně optimalizované pro 

modelování rychlosti laminárního hoření směsi metanu se vzduchem. Detailní kinetický 

mechanismus pro spalování metanu dosahoval při výpočtech v oblasti vyvážené 

stechiometrie vyšších rychlostí než c1c3_polimi a Zhao model. To mohlo být způsobeno 

zadáním okrajových podmínek mimo rozsah optimalizace, nebo optimalizací mechanismu 

na základě neaktuálních experimentálních dat. Vliv optimalizace mechanismu se nejvíce 

projevil v rozdílech mezi relevantností výsledků získaných pomocí mechanismu 2CM 

v simulacích směsi metanu a vzduchu a směsi metanu, vzduchu a argonu. Jestliže 

v modelech vlivu bohatosti směsi na rychlost hoření poskytnul neadekvátní výsledky, 

v modelech vlivu ředění směsi argonem poskytnul spolu s mechanismem Zhao výsledky 

téměř totožné s publikovanými daty. 

Optimalizací a vývojem detailních kinetických mechanismů se zabývá řada 

vědeckých kolektivů na technických univerzitách po celém světě. Je však třeba podotknou, 

že modelování rychlosti laminárního hoření je v podstatě mladou disciplínou a většina 

mechanismů je optimalizována pro reakce hoření látek s jednoduchými uhlovodíkovými 

řetězci.  

Pokrok v oblasti výpočetních technologií již sice umožňuje provádět modelování 

jednoduchých uhlovodíkových paliv na osobních počítačích, ale pro modelování 

složitějších reakcí jsou zatím zcela nedostatečné. Výpočty probíhaly na PC s procesorem 

Intel Core i3 M330 2,13GHz, s pamětí RAM 4GB, operační systém MS WINOWS 7  

s 64-bitovou architekturou. Některé výpočty modelů rychlosti hoření směsi metanu  

se vzduchem, zvláště při nízkých stechiometriích s použitím multikomponentního modelu, 

probíhaly v řádech hodin a některá data se ani po cca dvaceti hodinách nepodařilo získat 

vůbec.  
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S vývojem detailních kinetických mechanismů pro složitější reakce budou růst 

nároky na rychlost použité výpočetní techniky, a proto by bylo vhodné zvážit možnosti 

využití superpočítačů. 

Modelování rychlosti laminárního hoření pomocí detailních kinetických mechanismů 

časem může nahradit většinu nákladných experimentů v této oblasti. Minimálně jako 

verifikační nástroj však experimentální metody zůstanou a jejich vývoj je tedy neméně 

důležitý jako vývoj v oblasti numerického modelování. 
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Příloha 1 Editace na grafickém rozhraní IDLE  Bc. Jaromír Piesch 

Modelování rychlosti laminárního hoření 

1 

 

# 
# ADIABATIC_FLAME - A freely-propagating, premixed methane/air flat 
#          flame with multicomponent transport properties 
# 
from Cantera import * 
from Cantera.OneD import * 
from Cantera.OneD.FreeFlame import FreeFlame 
 
################################################################ 
# 
# parameter values 
# 
p          =   OneAtm               # pressure 
tin        =   300.0                # unburned gas temperature 
mdot       =   0.04                 # kg/m^2/s 
 
comp       =  'CH4:0.037956, O2:0.075912, N2:0.286131, AR:0.6'  # premixed gas 
composition 
 
initial_grid = [0.0, 0.001, 0.01, 0.02, 0.029, 0.03] # m 
 
tol_ss    = [1.0e-5, 1.0e-12]        # [rtol atol] for steady-state 
                                    # problem 
tol_ts    = [1.0e-5, 1.0e-12]        # [rtol atol] for time stepping 
 
loglevel  = 1                       # amount of diagnostic output (0 
                                    # to 5) 
 
refine_grid = 1                     # 1 to enable refinement, 0 to 
                                    # disable 
 
 
 
gas = IdealGasMix ('zhao_nAH.cti') 
#gas = IdealGasMix ('2CMargon.cti') 
#gas = IdealGasMix ('c1c3_polimi.cti') 
#gas = GRI30('Mix') 
gas.addTransportModel('Multi') 
 
# set its state to that of the unburned gas 
gas.setState_TPX(tin, p, comp) 
 
f = FreeFlame(gas = gas, grid = initial_grid, tfix = 600.0) 
 
# set the upstream properties 
f.inlet.set(mole_fractions = comp, temperature = tin) 
 
f.set(tol = tol_ss, tol_time = tol_ts) 
f.showSolution() 
 
f.set(energy = 'off') 
f.setRefineCriteria(ratio = 10.0, slope = 1, curve = 1) 
f.setMaxJacAge(50, 50) 
f.setTimeStep(1.0e-5, [2, 5, 10, 20, 50]) 
 
f.solve(loglevel, refine_grid) 
f.save('ch4_adiabatic.xml','no_energy', 
       'solution with the energy equation disabled') 
 
f.set(energy = 'on') 
f.setRefineCriteria(ratio = 3.0, slope = 0.1, curve = 0.2) 
f.solve(loglevel, refine_grid) 
f.save('ch4_adiabatic.xml','energy', 
       'solution with the energy equation enabled') 
print 'mixture-averaged flamespeed = ',f.u()[0] 
 
gas.switchTransportModel('Multi') 
f.flame.setTransportModel(gas) 
f.solve(loglevel, refine_grid) 
f.save('ch4_adiabatic.xml','energy_multi', 
       'solution with the energy equation enabled and multicomponent transport') 
 
# write the velocity, temperature, density, and mole fractions to a CSV file 
z = f.flame.grid() 



Příloha 1 Editace na grafickém rozhraní IDLE  Bc. Jaromír Piesch 

Modelování rychlosti laminárního hoření 

2 

T = f.T() 
u = f.u() 
V = f.V() 
fcsv = open('adiabatic_flame.csv','w') 
writeCSV(fcsv, ['z (m)', 'u (m/s)', 'V (1/s)', 'T (K)', 'rho (kg/m3)'] 
         + list(gas.speciesNames())) 
for n in range(f.flame.nPoints()): 
    f.setGasState(n) 
    writeCSV(fcsv, [z[n], u[n], V[n], T[n], gas.density()] 
             +list(gas.moleFractions())) 
fcsv.close() 
 
print 'solution saved to adiabatic_flame.csv' 
print 'multicomponent flamespeed = ',u[0] 
f.showStats() 



Příloha 2 Příklad výstupního protokolu (*.txt)  Bc. Jaromír Piesch 

Modelování rychlosti laminárního hoření 

1 

Python 2.7.3 (default, Apr 10 2012, 23:24:47) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32 
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information. 
>>> ================================ RESTART ================================ 
>>>  
  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> burner <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
    Mass Flux:            0 kg/m^2/s  
    Temperature:        300 K  
    Mass Fractions:  
                      O2      0.2201  
                     CH4     0.05519  
                      N2      0.7247  
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flame <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
    Pressure:  1.013e+005 Pa  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z             u           V           T      lambda          H2  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z             H           O          O2          OH         H2O  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z           HO2        H2O2           C          CH         CH2  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z        CH2(S)         CH3         CH4          CO         CO2  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z           HCO        CH2O       CH2OH        CH3O       CH3OH  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z           C2H        C2H2        C2H3        C2H4        C2H5  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
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       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z          C2H6        HCCO       CH2CO       HCCOH           N  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z            NH         NH2         NH3         NNH          NO  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z           NO2         N2O         HNO          CN         HCN  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z          H2CN        HCNN        HCNO        HOCN        HNCO  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z           NCO          N2          AR        C3H7        C3H8  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0           0           0           0  
      0.001           0           0           0           0           0  
       0.01           0           0           0           0           0  
       0.02           0           0           0           0           0  
      0.029           0           0           0           0           0  
       0.03           0           0           0           0           0  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z        CH2CHO      CH3CHO  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0           0  
      0.001           0           0  
       0.01           0           0  
       0.02           0           0  
      0.029           0           0  
       0.03           0           0  
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> outlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
        z    outlet dummy  
------------------------------------------------------------------------------- 
          0           0  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
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Take 2 timesteps    1.125e-005      1.533  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 5 timesteps    4.271e-005        1.5  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 10 timesteps      0.001232      0.347  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [7] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 1 3  
    to resolve point 1 point 3  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [9] point grid(s). 
 
no new points needed in flame 
Solution saved to file ch4_adiabatic.xml as solution no_energy_2. 
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 2 timesteps     2.25e-005      5.706  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 5 timesteps    8.543e-005      5.547  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 10 timesteps      0.002463      4.628  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [9] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 0 1 2 3 4 5 6 7  
    to resolve C C2H2 C2H4 C2H5 C2H6 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O CH2OH CH3 
CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCN HCNO HCO HNCO HNO HO2 HOCN N N2 
N2O NCO NH NH2 NH3 NO NO2 O O2 OH T point 1 point 2 point 4 point 6 u  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 2 timesteps    2.165e-005      5.784  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 5 timesteps     8.22e-005      5.275  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
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.............................................................................. 
Take 10 timesteps    9.258e-006      6.442  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [17] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13  
    to resolve C C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O 
CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCN HCNO HCO HNCO HO2 
HOCN N N2 N2O NCO NH NH2 NH3 NO NO2 O O2 OH T point 13 point 2 point 5 point 8 u  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 2 timesteps    1.041e-005      6.193  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 5 timesteps    3.954e-005      5.503  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 10 timesteps    8.907e-006      6.213  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [28] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 24  
    to resolve C C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O 
CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO HNCO 
HO2 HOCN N N2 N2O NCO NH NH2 NO NO2 O O2 OH T point 14 point 24 point 9 u  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 2 timesteps    1.002e-005      6.381  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 5 timesteps    1.902e-005      6.425  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 10 timesteps    6.856e-005      5.702  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [39] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24  
    to resolve C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO 
CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO 
HNCO HO2 N N2 N2O NCO NH NH3 NO NO2 O O2 OH T point 12 point 21 u  
.............................................................................. 
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Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 2 timesteps    3.857e-005      6.465  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 5 timesteps     1.83e-005      6.148  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 10 timesteps    3.299e-005      6.346  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure.  
 
.............................................................................. 
Take 20 timesteps       0.03656      2.328  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [54] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 33 34  
    to resolve C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO 
CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO 
HNCO HO2 N N2 NCO NO NO2 O O2 OH T point 15 point 32 u  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [75] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 50 51  
    to resolve C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO 
CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 H H2 H2O H2O2 HCCO HCCOH HCO HO2 NO2 O point 
17 point 50  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [106] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 17 18 19 20 21 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
54 55 56 58 59 79  
    to resolve C C2H3 C2H5 C2H6 C3H8 CH CH2 CH2O CH3O CH3OH H2O2 HO2 NO2 point 20 
point 79  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [126] point grid(s). 
 
############################################################################## 
Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 20 21 22 23 24 49 74  
    to resolve C2H3 C3H8 CH2O CH3O CH3OH H2O2 HO2 NO2 point 24  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [133] point grid(s). 
 
############################################################################## 
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Refining grid in flame. 
    New points inserted after grid points 26 27 28 29  
    to resolve CH3O point 29  
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [137] point grid(s). 
 
no new points needed in flame 
Solution saved to file ch4_adiabatic.xml as solution energy_2. 
mixture-averaged flamespeed =  0.381279134923 
.............................................................................. 
 
Attempt Newton solution of steady-state problem...    success. 
 
Problem solved on [137] point grid(s). 
 
no new points needed in flame 
Solution saved to file ch4_adiabatic.xml as solution energy_multi_2. 
solution saved to adiabatic_flame.csv 
multicomponent flamespeed =  0.386029473946 
 
Statistics: 
 
 Grid   Functions   Time      Jacobians   Time  
    9     388       0.3290        9       0.3430  
   11      70       0.0460        2       0.1100  
   11     722       0.7980       11       0.5290  
   19     974       1.9740       25       2.7450  
   30    1272       4.5900       21       3.9470  
   41     880       4.4780       13       3.5270  
   56    1370       9.5560       25       9.6110  
   77      40       0.3890        1       0.5610  
  108      22       0.2790        1       0.8110  
  128      16       0.2490        1       0.9830  
  135      14       0.2350        1       1.0450  
  139      12       0.2040        1       1.0760  
  139     169      68.6840        5       5.4300  
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Tabulka 1   gri30 model rychlosti 

laminárního hoření 

gri30 model  (300K, 101325 Pa) 

rychlost laminárního hoření SU 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER 
model průměru 

směsi [cm/s] 
miltikomponentní 

model [cm/s] 

0,50 4,867   

0,60 11,460 11,791 

0,70 19,392 19,860 

0,80 27,362 27,925 

0,90 34,024 34,552 

1,00 38,128 38,603 

1,10 38,383 38,783 

1,20 33,630 33,953 

1,30 23,640 23,822 

1,40 14,052 13,938 

1,50 10,314 10,400 

 

Tabulka 2   c1c3 model rychlosti 

laminárního hoření 

c1c3_polimi model  (300K, 101325 Pa) 

rychlost laminárního hoření SU 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER model průměru 
směsi [cm/s] 

miltikomponentní 
model [cm/s] 

0,50 4,420 4,571 

0,60 11,384 11,720 

0,70 19,115 19,605 

0,80 26,368 27,010 

0,90 32,102 32,743 

1,00 35,417 36,058 

1,10 35,383 35,987 

1,20 31,096 31,600 

1,30 23,724 24,050 

1,40 17,309 17,532 

1,50 13,193 13,327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3   Zhao model rychlosti 

laminárního hoření 

Zhao model  (300K, 101325 Pa) 

rychlost laminárního hoření SU 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER model průměru 
směsi [cm/s] 

miltikomponentní 
model [cm/s] 

0,50 3,480 3,585 

0,60 10,147   

0,70 18,215 18,648 

0,80 25,943 26,478 

0,90 32,074 32,624 

1,00 35,488 35,997 

1,10 35,504 35,946 

1,20 31,322 31,641 

1,30 22,819 22,996 

1,40 14,452 14,536 

1,50 10,198 10,253 

 

Tabulka 4   2CM model rychlosti 

laminárního hoření 

2CM model  (300K, 101325 Pa) 

rychlost laminárního hoření SU 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER model průměru 
směsi [cm/s] 

miltikomponentní 
model [cm/s] 

0,50 7,835 8,084 

0,60 13,587 14,044 

0,70 20,311 21,045 

0,80 26,705 27,782 

0,90 32,844 34,393 

1,00 37,278 39,098 

1,10 40,187 42,150 

1,20 41,608 43,792 

1,30 42,494 44,573 

1,40 42,761 44,870 

1,50 42,799 44,983 

1,60 42,796 45,111 

1,70 42,339 44,708 

1,80 41,495 43,844 

1,90 40,790 43,182 

2,00 40,005 42,433 

2,50 35,486 37,848 

3,00 31,071 33,337 
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Tabulka 5   Porovnání modelů v multikomponentním transportním modelu 

rychlost laminárního hoření SU multikomponentní model  (300K, 101325 Pa) 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER 
GRI30 c1c3_polimi 2CM zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

0,50   4,571 8,084 3,585 

0,60 11,791 11,720 14,044   

0,70 19,860 19,605 21,045 18,648 

0,80 27,925 27,010 27,782 26,478 

0,90 34,552 32,743 34,393 32,624 

1,00 38,603 36,058 39,098 35,997 

1,10 38,783 35,987 42,150 35,946 

1,20 33,953 31,600 43,792 31,641 

1,30 23,822 24,050 44,573 22,996 

1,40 13,938 17,532 44,870 14,536 

1,50 10,400 13,327 44,983 10,253 

1,60     45,111   

1,70     44,708   

1,80     43,844   

1,90     43,182   

2,00     42,433   

2,50     37,848   

3,00     33,337   
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Tabulka 6   Porovnání modelů v transportním modelu průměru směsi 

rychlost laminárního hoření SU model průměru směsi  (300K, 101325 Pa) 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER 
GRI30 c1c3_polimi 2CM zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

0,50 4,867 4,420 7,835 3,480 

0,60 11,460 11,384 13,587 10,147 

0,70 19,392 19,115 20,311 18,215 

0,80 27,362 26,368 26,705 25,943 

0,90 34,024 32,102 32,844 32,074 

1,00 38,128 35,417 37,278 35,488 

1,10 38,383 35,383 40,187 35,504 

1,20 33,630 31,096 41,608 31,322 

1,30 23,640 23,724 42,494 22,819 

1,40 14,052 17,309 42,761 14,452 

1,50 10,314 13,193 42,799 10,198 

1,60   
 

42,796 
 1,70   

 
42,339 

 1,80   
 

41,495 
 1,90   

 
40,790 

 2,00   
 

40,005 
 2,50   

 
35,486 

 3,00   
 

31,071 
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Tabulka 7   Porovnání modelů rychlosti laminárního hoření stechiometrické směsi 

metanu se vzduchem ředěné argonem 

rychlost laminárního hoření SU  (300K, 101325 Pa)  

X(CH4) : X(O2) : X(N2) : X(Ar) = 1 : 2 : 7,52 : 0,01052 [Ar] = 1% 

%Ar 
2CM gri30 c1c3_polimi Zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

1 36,150 37,130 34,370 34,556 

2 35,451 36,368 33,622 33,840 

3 34,570 35,666 32,853 33,145 

4 33,849 35,014 32,177 32,427 

5 32,979 34,195 31,463 31,841 

6 32,219 33,549 30,730 31,106 

7 31,337 32,725 30,012 30,332 

8 30,631 31,929 29,237 29,626 

9 29,767 31,192 28,437 28,786 

10 29,058 30,480 27,668 28,109 

11 28,120 29,710 26,972 27,449 

12 27,262 28,928 26,261 26,726 

13 26,689 28,176 25,529 25,978 

14 25,686 27,420 24,829 25,319 

15 25,099 26,788 24,161 24,680 

16 24,205 26,171 23,461 23,996 

17 23,493 25,453 22,766 23,386 

18 22,693 24,607 22,129 22,692 

19 22,210 23,893 21,420 22,021 

20 21,585 23,170 20,767 21,352 

21 20,841 22,417 20,027 20,625 

22 20,185 21,642 19,360 19,922 

23 19,471 20,987 18,658 19,244 

24 18,619 20,293 18,012 18,631 

25 18,005 19,641 17,434 17,983 

26 17,363 18,861 16,756 17,279 

27 16,662 18,184 16,112 16,645 

28 15,950 17,562 15,500 16,015 

29 15,306 16,873 14,863 15,441 

30 14,697 16,180 14,220 14,821 

31 14,095 15,534 13,605 14,206 

32 13,533 14,884 13,018 13,599 

33 12,955 14,223 12,416 13,029 

34 12,333 13,555 11,796 12,416 

35 11,796 12,914 11,193 11,809 

36 11,248 12,263 10,614 11,222 

37 10,702 11,652 10,058 10,697 
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pokračování Tabulky 7 

rychlost laminárního hoření SU  (300K, 101325 Pa)  

X(CH4) : X(O2) : X(N2) : X(Ar) = 1 : 2 : 7,52 : 0,01052 [Ar] = 1% 

%Ar 
2CM gri30 c1c3_polimi Zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

38 10,200 11,052 9,500 10,141 

39 9,753 10,457 8,979 9,574 

40 9,269 9,870 8,483 9,051 

41 8,848 9,286 7,957 8,517 

42 8,340 8,717 7,459 8,004 

43 7,839 8,168 6,964 7,509 

44 7,352 7,620 6,494 7,016 

45 6,862 7,113 6,034 6,543 

46 6,464 6,601 5,582 6,090 

47 6,041 6,092 5,157 5,642 

48 5,654 5,618 4,730 5,210 

49 5,307 5,182 4,352 4,797 

50 4,912 4,713 3,936 4,384 

51 4,563 4,278 3,566 3,999 

52 4,232 3,867 3,215 3,622 

53 3,950 3,470 2,875 3,264 

54 3,629 3,093 2,562 2,915 

55 3,336 2,738 2,255 2,590 

 

  



Příloha 3 Tabulky   Bc. Jaromír Piesch 

Modelování rychlosti laminárního hoření 

6 

Tabulka 8   Porovnání modelů rychlosti laminárního hoření stechiometrické směsi 

metanu se vzduchem ředěné argonem při 393K 

rychlost laminárního hoření SU   (393K, 101325 Pa) 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) : X(Ar) = 1 : 2 : 7,52 : 0,01052 [Ar] = 1% 

%Ar 
2CM gri30 c1c3_polimi Zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

5 51,974 54,047 49,895 50,105 

10 46,329 48,800 44,681 45,057 

15 40,635 43,519 39,394 39,957 

20 35,529 37,997 34,218 35,009 

25 30,375 33,045 29,335 30,304 

30 25,127 27,940 24,640 25,513 

35 20,951 23,031 19,902 20,829 

40 16,445 18,259 15,620 16,568 

45 12,749 13,876 11,706 12,614 

50 9,264 9,798 8,179 9,013 

55 6,532 6,346 5,206 5,926 

60 4,324 3,528 2,836 3,331 

 

Tabulka 9   Porovnání modelů s publikovanými experimentálními daty (Gu a kol.) 

rychlost laminárního hoření SU   (300K, 101325 Pa) 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER 

Gu et al. 
"Spherical Flame" 

2cm gri30 c1c3_polimi Zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

0,50   8,084   4,571 3,585 

0,60 11,380 14,044 11,791 11,720   

0,70 20,072 21,045 19,860 19,605 18,648 

0,80 27,732 27,782 27,925 27,010 26,478 

0,90 34,150 34,393 34,552 32,743 32,624 

1,00 36,434 39,098 38,603 36,058 35,997 

1,10 36,548 42,150 38,783 35,987 35,946 

1,20 31,390 43,792 33,953 31,600 31,641 

1,30   44,573 23,822 24,050 22,996 

1,40   44,870 13,938 17,532 14,536 

1,50   44,983 10,400 13,327 10,253 
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Tabulka 10   Porovnání modelů s publikovanými experimentálními daty  

 (Rozenchan a kol.) 

rychlost laminárního hoření SU   (300K, 101325 Pa) 

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER 

Rozenchan et al. 
"Spherical Flame" 

2cm gri30 c1c3_polimi Zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

0,50   8,084   4,571 3,585 

0,60 7,349 14,044 11,791 11,720   

0,70 14,698 21,045 19,860 19,605 18,648 

0,80 24,734 27,782 27,925 27,010 26,478 

0,90 32,703 34,393 34,552 32,743 32,624 

1,00   39,097 38,603 36,058 35,997 

1,10 38,615 42,150 38,783 35,987 35,946 

1,20 34,801 43,792 33,953 31,600 31,641 

1,30 26,129 44,573 23,822 24,050 22,996 

1,40   44,870 13,938 17,532 14,536 

1,50   44,983 10,400 13,327 10,253 

 

Tabulka 11   Porovnání modelů s publikovanými experimentálními daty 

 (Park a kol.) 

rychlost laminárního hoření SU  

X(CH4) : X(O2) : X(N2) = 1 : 2 : 7,52 

ER 

Park et al. 
"Counterflow" 

2CM gri30 c1c3_polimi Zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

0,50   8,084   4,571 3,585 

0,60   14,044 11,791 11,720   

0,70 18,109 21,045 19,860 19,605 18,648 

0,80 25,872 27,782 27,925 27,010 26,478 

0,90 32,600 34,393 34,552 32,743 32,624 

1,00 35,917 39,098 38,603 36,058 35,997 

1,10   42,150 38,783 35,987 35,946 

1,20 32,321 43,792 33,953 31,600 31,641 

1,30   44,573 23,822 24,050 22,996 

1,40   44,870 13,938 17,532 14,536 

1,50   44,983 10,400 13,327 10,253 

 

 

  



Příloha 3 Tabulky   Bc. Jaromír Piesch 

Modelování rychlosti laminárního hoření 

8 

Tabulka 12   Porovnání modelů s publikovanými experimentálními daty 

 (Galmiche a kol.) 

rychlost laminárního hoření SU  

X(CH4) : X(O2) : X(N2) : X(Ar) = 1 : 2 : 7,52 : 0,01052 [Ar] = 1% 

%Ar 

Galmiche et al. 
"Spherical 

Flame" 
2CM gri30 c1c3_polimi Zhao 

[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] 

5 51,068 51,974 54,047 49,895 50,105 

10 45,049 46,329 48,800 44,681 45,057 

15 40,680 40,635 43,519 39,394 39,957 

20 34,854 35,529 37,997 34,218 35,009 

25 30,388 30,375 33,045 29,335 30,304 

30 25,437 25,127 27,940 24,640 25,513 

35 22,039 20,951 23,031 19,902 20,829 

40 16,505 16,445 18,259 15,620 16,568 

45   12,749 13,876 11,706 12,614 

50   9,264 9,798 8,179 9,013 

55   6,532 6,346 5,206 5,926 

60   4,324 3,528 2,836 3,331 
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Tabulka 13   Použité molární zlomky 

molární zlomky 

CH4 O2 N2 Ar 

0,094 0,188 0,708 0,01 

0,093 0,186 0,701 0,02 

0,092 0,184 0,694 0,03 

0,091 0,182 0,687 0,04 

0,090 0,180 0,680 0,05 

0,089 0,178 0,672 0,06 

0,088 0,176 0,665 0,07 

0,087 0,175 0,658 0,08 

0,086 0,173 0,651 0,09 

0,085 0,171 0,644 0,1 

0,084 0,169 0,637 0,11 

0,084 0,167 0,629 0,12 

0,083 0,165 0,622 0,13 

0,082 0,163 0,615 0,14 

0,081 0,161 0,608 0,15 

0,080 0,159 0,601 0,16 

0,079 0,158 0,594 0,17 

0,078 0,156 0,587 0,18 

0,077 0,154 0,579 0,19 

0,076 0,152 0,572 0,2 

0,075 0,150 0,565 0,21 

0,074 0,148 0,558 0,22 

0,073 0,146 0,551 0,23 

0,072 0,144 0,544 0,24 

0,071 0,142 0,536 0,25 

0,070 0,140 0,529 0,26 

0,069 0,139 0,522 0,27 

 

 

 

 

 

molární zlomky 

CH4 O2 N2 Ar 

0,068 0,137 0,515 0,28 

0,067 0,135 0,508 0,29 

0,066 0,133 0,501 0,3 

0,065 0,131 0,494 0,31 

0,065 0,129 0,486 0,32 

0,064 0,127 0,479 0,33 

0,063 0,125 0,472 0,34 

0,062 0,123 0,465 0,35 

0,061 0,121 0,458 0,36 

0,060 0,120 0,451 0,37 

0,059 0,118 0,444 0,38 

0,058 0,116 0,436 0,39 

0,057 0,114 0,429 0,4 

0,056 0,112 0,422 0,41 

0,055 0,110 0,415 0,42 

0,054 0,108 0,408 0,43 

0,053 0,106 0,401 0,44 

0,052 0,104 0,393 0,45 

0,051 0,102 0,386 0,46 

0,050 0,101 0,379 0,47 

0,049 0,099 0,372 0,48 

0,048 0,097 0,365 0,49 

0,047 0,095 0,358 0,5 

0,046 0,093 0,351 0,51 

0,046 0,091 0,343 0,52 

0,045 0,089 0,336 0,53 

0,044 0,087 0,329 0,54 

0,043 0,085 0,322 0,55 

 

 

 


