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Anotácia 

KAPITANČÍKOVÁ, E. Monitorovanie emisie sadzí v plameni. Bakalárska práca. Ostrava, 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2013. 33 strán. 

Táto bakalárska práca sa zaoberá sledovaním emisie sadzových častíc prostredníctvom 

snímkovania v infračervenej spektrálnej oblasti. V tejto práci sú zahrnuté poznatky o plameni 

a infračervenom snímkovaní, stručný popis procesu tvorby sadzí a prehľad o intenzite 

vyžarovania absolútne čierneho telesa. V rámci tejto práce boli navrhnuté a realizované 

laboratórne experimenty zamerané na stanovenie radiačných vlastností plameňa laboratórneho 

pohárikového horáka. Súčasťou práce je detailný popis postupu merania a  optimalizácie 

experimentálnej zostavy a taktiež interpretácia nameraných dát. 
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Úvod 

 Táto bakalárska práca je zameraná na pozorovanie vyžarovania sadzových častíc 

plameňa v laboratórnych podmienkach. Priebeh tohto monitorovania je zasadený 

do infračervenej spektrálnej oblasti. Infračervené snímkovanie je pomerne jednoduchý spôsob 

stanovenia štruktúry a tvarového usporiadania plameňa. 

Prvá časť práce má viac menej rešeršný charakter a poskytuje nutný teoretický základ, 

z ktorého vychádza časť experimentálna. V prvej kapitole sú zahrnuté poznatky o plameni, 

jeho všeobecnej klasifikácii a štruktúre. Ďalej nasleduje časť, v ktorej je popísaný proces 

tvorby sadzových častíc. Ďalšie kapitoly sú zamerané na intenzitu vyžarovania absolútne 

čierneho telesa a snímkovanie v infračervenej spektrálnej oblasti. Pretože nie je v súčasnosti 

dostupná ucelená publikácia zhrňujúca tieto témy v slovenskom, prípadne českom jazyku, 

obsah daných kapitol je čerpaný prevažne z bibliografických zdrojov v jazyku anglickom 

(uvedené v hornom indexe názvu príslušnej kapitoly). 

Cieľom experimentálnej časti realizovanej v laboratórnych podmienkach je návrh 

a realizácia experimentálnej zostavy určenej na monitorovanie emisie sadzí v plameni a nato 

vykonať sériu meraní vrátane ich vyhodnotenia. Praktická časť zároveň poskytuje informácie 

o použitých meracích prístrojoch a jednotlivých krokoch pri realizácii experimentu. 

1 Teoretická časť  

1.1 Plameň
[2] 

 Plameň môžeme definovať ako spaľovaciu reakciu, ktorá sa môže subsonicky šíriť 

v priestore. Tá je zvyčajne sprevádzaná emisiou viditeľného žiarenia, javom, ktorý 

nie je nevyhnutný pre túto definíciu.    

1.1.1 Všeobecná klasifikácia 

Plamene sa zvyčajne určujú podľa troch hlavných charakteristík. Prvá z nich závisí 

na tom, či sú reaktanty pred vstupom do reakčnej zóny predmiešané. Ak nie sú, výsledný 

plameň sa nazýva difúzny plameň, pretože zmiešanie paliva a okysličovadla musí byť 

vykonané pomocou difúzneho procesu. Pre ilustráciu tejto charakteristiky „zmiešanosti“ 

si predstavíme známy laboratórny Bunsenov horák. Pri normálnej prevádzke, vykurovací plyn 
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vstupujúci do spodnej časti strhuje vzduch cez bočné porty a dva reaktanty sa zmiešavajú 

počas výstupu do hornej časti. Kým opustia horák, sú homogénne zmiešané a výsledný 

plameň je predmiešaného typu. Ak sú však porty pre vstup vzduchu uzavreté, výstupom 

prejde len palivo, ktoré sa musí zmiešať s okolitým vzduchom difúziou za účelom spálenia. 

Horák tak dá difúzny plameň.  

Druhý spôsob klasifikácie sa týka druhu prietoku plynu reakčnou zónou v zmysle 

dynamiky tekutín, to znamená, či je laminárny alebo turbulentný. Laminárny tok znamená, 

že všetok transport a miešanie musí byť konané molekulárnymi procesmi, zatiaľ 

čo v turbulentnom toku tomuto napomáha makroskopické vírenie. Pridanie turbulencie 

plameňu komplikuje už tak nesmierne zložitú situáciu, a aj napriek značnému úsiliu sa takéto 

plamene nedajú kvantitatívne opísať.  

V neposlednom rade je treba uviesť počiatočný fyzický stav reaktantov – pevný, 

kvapalný alebo plynný stav. Z plameňov z pevných častíc sú pravdepodobne najlepšie 

znázornené tie z uhoľného prachu vo vzduchu. Spaľovanie kvapaliny je široko známe 

v bežných olejových horákoch, či v prúdových motoroch, zatiaľ čo plynové plamene sú čoraz 

bežnejšie.  

Okrem týchto zatriedení plameňa – predmiešané alebo difúzne, laminárne alebo 

turbulentné, a plynné, kvapalné alebo časticové – príklady možno nájsť takmer vo všetkých 

permutáciách rôznych typov. Ďalšie vlastnosti okrem týchto slúžia na odlíšenie plameňov, 

ale samozrejme, tie vyššie uvedené postačujú ako hlavné rozdelenie. Klasifikácia plameňa 

podľa jedného z týchto pododdielov má významný vplyv na jeho štruktúru.  

1.1.2 Faktory ovplyvňujúce štruktúru plameňa 

Či je plameň predmiešaného alebo difúzneho typu, má to zrejmý vplyv na jeho 

štruktúru, hoci rovnaké základné rovnice platia pre oba tieto typy. Ak sa východiskové látky 

musia miešať v tej istej oblasti, v ktorej reakcia prebieha, je to rozdielna situácia, než tá, 

pri ktorej sú predmiešané – aj keď difúzia transportu reaktantov, medziproduktov a výrobkov 

sa vyskytuje aj tu. Takéto rozdelenie závisí na dobe dostupnej na miešanie v porovnaní s tou 

pre reakciu, a tam je kontinuum medzistupňa medzi dokonale premiešanými a nemiešanými 

stavmi. Veľmi primitívnym kritériom, ktoré riadi túto ‚mieru zmiešania‘ môže byť pomer 

difúznej doby tD a doby zdržania tR. Ak sa palivo aj okysličovadlo oddelia zo separačnej steny 

rýchlosťou v, budú sa šíriť v spoločnej zóne s vhodne definovanou šírkou W so vzdialenosťou 

L pred začiatkom reakcie, pomer je daný   
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 ,                                                                 (1) 

kde D je binárny difúzny koeficient. Ak tD / tR << 1, plameň je predmiešaný, zatiaľ čo 

ak tD / tR >> 1, difúzny plameň by vyústil do oblasti miešania. Vzhľadom k tomu, 

ako sa D a L menia nepriamo úmerne s tlakom, tD / tR  je kvadratickou funkciou tlaku. Tak 

pôvodne nezmiešaný plameň sa môže priblížiť k tomu predmiešanému znížením buď 

vzdialenosti W alebo tlaku.  

Ak jedna zložka (väčšinou palivo) je aplikovaná ako sprej alebo kvapalina alebo 

vo forme jemných pevných častíc, reakčná zóna môže byť ovplyvnená. Najmä pre kvapaliny  

môže byť rýchlosť odparovania z povrchu určujúcim krokom v rýchlosti spaľovania. 

V prachovzdušných plameňoch sú reakcie pravdepodobne heterogénne, čo je nepochybne 

dôležité pre ich štruktúru.  

Ďalším faktorom je charakter toku, ktorý môže mať významný vplyv na štruktúru 

plameňa. Ak je prietok laminárny cez čelo plameňa, vytvorí sa úzka reakčná zóna. Avšak ak 

je prietok turbulentný, reakčná zóna je zahustená.  

Účinok turbulencie, ktorej škála je malá v porovnaní s hrúbkou čela plameňa 

je pridanie nového dopravného mechanizmu do systému. Toto je takzvaná „eddy difúzia“ 

tepla a hmoty. Rozsiahla turbulencia, na druhej strane, pôsobí najmä na zvlnenie laminárnej 

plamennej zóny bez vážneho ovplyvnenia detailnej štruktúry. 

Časovo závislé plamene môžu byť klasifikované ako oscilačné alebo neperiodické 

s dôsledkami na štruktúru plameňa v oboch prípadoch. Oscilačné plamene sú zvyčajne 

generované akustickými vlnami. Ak vezmeme do úvahy plamenný systém ako kruh 

so spätnou väzbou, porucha v neskoršom úseku plameňa je spojená s predchádzajúcou časťou 

a je následne zosilnená. Požiadavka na trvalú osciláciu je pozitívna spätná väzba akustickej 

energie a zosilnenie signálu plameňom má byť dostatočné na prekonanie strát. Sú tu dva 

režimy – jeden, v ktorom k spätnej väzbe dochádza pri rýchlosti zvuku a ďalší, v ktorom 

spätná väzba nastáva pri rýchlosti toku. Od momentu, kedy je rýchlosť zvuku vysoká 

( 10
5
 cm.s

-1
), budú frekvencie vysoké – obvykle nad počuteľný rozsah. Rýchlosti toku 

sú v rozsahu 10 až 1000 cm.s
-1

,
 
takže frekvencie sú v rozsahu niekoľko cyklov až niekoľko 

kilocyklov za sekundu. Mechanizmus akustického zosilnenia plameňom je zložitý, ale nie 

prekvapujúci, ak je k dispozícii dostatočné množstvo energie. Plameň môže tiež pôsobiť 

ako elektronický zosilňovač, ak sú k dispozícii vhodné elektródy.  
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K neperiodickým plameňom dochádza počas fázy prechodného zapaľovania, kedy 

rýchlosť šírenia monotónne rastie, až kým nedosiahne stabilného stavu. Plameň prechádzajúci 

do detonácie je tiež tohto typu.  

1.2 Fenomenológia tvorby sadzí
[14] 

Pri tvorbe sadzí sa môže vytvoriť celá rada produktov, ktoré sa navzájom líšia 

uhlíkovým a vodíkovým obsahom. Napriek svojej rozmanitosti môžu byť sadze často 

charakterizované rozdelením mólových hmotností jednotlivých vytvorených druhov.  

 Je zložité charakterizovať štruktúru sadzí. Nedochádza k čistej premene plynu 

na kvapalinu, alebo kvapaliny do pevného skupenstva. Práve vytvorené sadze sa skladajú 

z polycyklov s postrannými reťazcami, ktoré majú molárny H/C pomer približne 1. Starnutie 

spôsobené teplom vedie k zlúčeninám s vyšším obsahom uhlíka, podobne ako grafit. Tvorba 

sadzí je spojená s tvorbou vyšších uhľovodíkov.  

 Uvádza sa, že tvorba sadzí je kineticky riadený proces. Proces tvorby sa skladá 

z pyrolýzy paliva a oxidačných procesov, vytvorenia prvého benzénového jadra a následne 

polycyklyckých aromatických uhľovodíkov, vzniku prvých častíc, nárastu pevných častíc 

v dôsledku reakcií s druhmi plynnej fázy, koagulácie častíc, aglomerácie a oxidácie. Tento 

proces je zhruba načrtnutý na Obrázku 1. 

 

Obrázok 1: Schematické znázornenie procesu tvorby sadzí [4] 

 

 Sadze sa používajú v mnohých priemyselných procesoch, napríklad pri výrobe 

tlačiarenských farieb, alebo ako výplňový materiál v ‚gumových‘ pneumatikách (60% hmoty 

pneumatík tvoria sadze). V spaľovacích procesoch je sadza nežiaduci konečný produkt. 

Vyššie teploty a tlaky, ako v dieselových motoroch, vedú k zvýšeniu množstva sadze, 
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čo samotné môže byť karcinogénne, alebo absorbuje iné karcinogénne polycyklické 

aromatické uhľovodíky. Avšak, sadze sú oveľa žiaducejším medziproduktom v peciach, 

pretože prispievajú vo veľkej miere k prenosu tepla žiarením. Stratégiou je vytvoriť sadzu 

skôr v plameni, nechať ju vyžiariť, potom ju nechať oxidovať kým opustí pec. 

Ak je povolenej príliš veľa radiácie, sadza je príliš chladná (T < 1500 K) pre rapídnu oxidáciu, 

a tak sa objaví vo výfukových plynoch. Je to podchladenie, ktoré je zodpovedné za dymenie 

petrolejových lámp, ak je knôt nastavený príliš vysoko.   

1.3 Intenzita vyžarovania
[7]

  

Každé médium neustále emituje elektromagnetické žiarenie náhodne do všetkých 

smerov rýchlosťou závisiacou na miestnej teplote a na vlastnostiach materiálu. Tepelný tok 

emitovaný z povrchu sa nazýva intenzita vyžarovania, E. Rozlišujeme medzi celkovou 

a spektrálnou intenzitou vyžarovania (tj., tepelný tok emitovaný v celom spektre, alebo 

na danej frekvencii na jednotku frekvenčného intervalu), takže spektrálna intenzita 

vyžarovania, Ev   vyžarovaná energia/čas/plocha/frekvencia, celková intenzita vyžarovania, 

E   vyžarovaná energia/čas/plocha.  

Tu aj inde používame indexy  ,   alebo η (v závislosti na výbere spektrálnej 

premennej) na vyjadrenie spektrálneho množstva kedykoľvek je to potrebné pre objasnenie. 

Tepelné žiarenie o jednej frekvencii alebo vlnovej dĺžke je tiež niekedy nazývané 

monochromatické žiarenie (ľudské oko vníma elektromagnetické vlny ako majúce farby 

dúhy). Je jasné z ich definícií, že celková a spektrálna intenzita vyžarovania majú vzťah 

                                                            
 

 
.                                                   (2) 

1.3.1 Spektrum intenzity vyžarovania absolútne čierneho telesa
[7] 

Vedci sa snažili po mnoho rokov teoreticky predpovedať emisné spektrum slnka, 

o ktorom dnes vieme, že sa správa takmer ako absolútne čierne teleso pri približne 5777 K. 

Lord Rayleigh (1900) a Sir James Jeans (1905) nezávisle aplikovali princípy klasickej 

štatistiky s ekviparticitou energie pre predpovedanie slnečného spektra s neutešujúcim 

výsledkom. Wilhelm Wien (1896) použil niektoré termodynamické argumenty spolu 

s experimentálnymi dátami na návrh spektrálneho rozdelenia intenzity vyžarovania absolútne 

čierneho telesa, čo bolo veľmi presné pre veľkú časť spektra. Konečne v roku 1901 Max 

Planck publikoval svoju prácu o kvantovej štatistike: Za predpokladu, že molekula môže 

vyžarovať fotóny iba na rôznych energetických úrovniach, objavil spektrálnu distribúciu 
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intenzity vyžarovania absolútne čierneho telesa, teraz bežne známu ako Planckov zákon, 

pre čierny povrch ohraničený transparentným médiom s indexom lomu n, ako ν 

                                                 
       

  
           

 ,                                                    (3) 

kde k = 1,3807 x 10-23 JK-1 je známe ako Boltzmannova konštanta. Kým frekvencia 

ν sa zdá byť najlogickejšou spektrálnou premennou (pretože sa nemení, keď svetlo putuje 

z jedného média do druhého), spektrálne premenné vlnová dĺžka λ (predovšetkým pre 

povrchovú emisiu a absorpciu) vlnočet η (predovšetkým pre žiarenie v plynoch) sú tiež často 

(ak nie častejšie) využívané. Rovnica (3) môže byť bez problémov vyjadrená v podmienkach 

vlnovej dĺžky a vlnočet prostredníctvom vzťahov  

           
  

  
 

  

 
  ,            

  

      
 

 

  

  
    

  

 
   

 

 

  

  
   ,                 (4) 

a 

                                             
 

 
       

 

 

 

 
, (5) 

alebo 

                                                           . (6) 

Tu λ a η sú vlnová dĺžka a vlnočet pre elektromagnetické vlny v rámci média indexu 

lomu n (zatiaľ čo λ0 = nλ a η0 = η / n by boli vlnová dĺžka a vlnočet tej istej vlny 

prechádzajúcej cez vákuum). Rovnica (4) ukazuje, že rovnica (3) dáva vhodné vzťahy 

pre Ebλ a Ebη len ak index lomu je nezávislý na frekvencii (alebo vlnovej dĺžke, alebo vlnočte). 

Toto je určite prípad vákua (n = 1) a bežných plynov (n   1) a môže byť prijateľnou 

presnosťou pre niektoré semitransparentné médiá v rozsiahlych častiach spektra (napríklad 

pre kryštál 1,52 < 1,68 medzi vlnovými dĺžkami 0,2 a 2,4 μm). Tak, za predpokladu 

konštantného indexu lomu,  

                                             
     

 

                 
             (n = konšt.), (7) 

                                             
     

   

               
                (n = konšt.),  (8) 
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Obrázok 2: Spektrum intenzity vyžarovania absolútne čierneho telesa [7] 

 

Obrázok 2 je grafickým znázornením rovnice (7) pre číslo teplôt absolútne čierneho 

telesa. Ako môžeme vidieť, celková úroveň emisií sa zvyšuje s rastúcou teplotou 

(ako to hovorí druhý termodynamický zákon), zatiaľ čo vlnová dĺžka maximálnej emisie sa 

posunie smerom ku kratším vlnovým dĺžkam.  

 Je zvykom uvádzať skratky 

C1 =      
                   , 

C2 =                               , 

takže rovnica (7) môže byť pretvorená ako 

                                      
   

     
  

                   
                 (n = konšt.), (9) 

ktorá môže byť len funkciou (nλT). Tak je možné získať túto normalizovanú intenzitu 

vyžarovania samostatne narozdiel od súčinu vlnovej dĺžky vo vákuu (nλ) a teploty (T). 

Maximum krivky znázorňujúcej danú normalizovanú intenzitu vyžarovania je možné určiť 

diferenciálnou rovnicou (9),  

 

      
 

   

       ,  
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čo vedie k transcendentnej rovnici, ktorú možno riešiť numericky ako 

                                                          . (10) 

Rovnica (10) je známa ako Wienov posuvný zákon, pretože bola nezávisle vyvinutá 

Wilhelmom Wienom v roku 1891.  

1.3.2 Celková intenzita vyžarovania absolútne čierneho telesa
[7] 

Celková intenzita vyžarovania absolútne čierneho telesa môže byť určená z rovníc (5) 

a (7) ako 

                     
    

      

                   

 

 

 

 

 

                        =    
  

  
  

    

    

 

 
     ,                                    (n = konšt.). (11) 

Integrál v tomto výraze môže byť vyhodnotený komplexnou integráciou a je uvedený 

v mnohých kvalitných integrálových tabuľkách 

                                ,      
    

    
             

     , (12) 

kde σ je známe ako Stefan-Boltzmannova konštanta. Ak má byť použitá Wienova 

distribúcia, potom sa vynechá -1 v menovateli rovnice (11) a opravená Stefan-Boltzmannova 

konštanta by mala byť použitá, vyjadrená ako 

                                       
   

  
             

     ,  (13) 

čo znamená, že Wienova distribúcia predpovedá celkovú intenzitu vyžarovania okolo 7,5%.  

 Je často potrebné vypočítať intenzitu vyžarovania obsiahnutú v konečnom pásme 

vlnových dĺžok, povedzme medzi λ1 a λ2. Potom 

                                       
  

  
  

    

    
           

       

  

  
. (14) 

Nie je možné vyhodnotiť integrál v rovnici (14) analyticky. Preto je obvyklé vyjadriť 

rovnicu (14) v podmienkach frakcie intenzity vyžarovania absolútne čierneho telesa 

obsiahnutej v rozmedzí 0 až nλT, 

                  
      
 
 

      
 
 

   
   

      
   

 
       

  

   
    

    

 

      
 ,  (15) 

teda 
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. (16) 

 

1.4 Stanovenie emisivity plameňa použitím infračervenej termografie
[11] 

Za prvé je potrebné poznamenať, že ak je použitá infračervená kamera, hoci meria 

dopadajúce žiarenie, neudáva merané žiarenie ako experimentálnu hodnotu. Údaj získaný 

z analýzy termografických snímok je teplota, emisivita je buď pravdepodobná alebo známa. 

Navyše sa zistilo, že vzťah medzi získanou teplotou a emisivitou nie je striktne podľa   

Stefan-Boltzmannovho zákona (intenzita vyžarovania rastie so štvrtou mocninou 

termodynamickej teploty žiariaceho telesa).  

Použitím infračervenej kamery môže byť emisia vyjadrená dvomi spôsobmi: 

 Meraním teploty bodu plameňa pomocou termočlánku alebo iným kontaktným 

meracím systémom. Akonáhle je táto teplota známa, je možné merať teplotu 

v rovnakom bode s infračervenou kamerou a prispôsobiť emisivitu pokiaľ 

sa teplota zhoduje s meracím termočlánkom. 

 Stanovením transmisivity plameňa; ak sa odraz rovná nule, táto priepustnosť 

môže byť použitá k výpočtu emisivity meraného telesa.  

Nevýhodou prvého spôsobu je, že termočlánkové meranie je meraním bodovým, 

zatiaľčo meranie infračervenou kamerou je priemernou hodnotou povrchu s určitou hĺbkou. 

Preto, dve úplne odlišné merania teploty sa porovnávajú a v dôsledku toho táto metóda 

nie je platná.  

Pokiaľ ide o použitie druhej metódy, je potrebné vziať do úvahy nasledujúce 

obmedzenia:  

 Teploty jednotlivých prvkov zapojené do experimentálnej metodológie 

pre získanie emisivity (absolútne čierne teleso, plameň a plameň v kombinácii 

s absolútne čiernym telesom) sa stanovujú prostredníctvom analýzy 

termografických snímok v perióde ohňa, ktorá sa nazýva stacionárna. Hodnoty 

emisivity sú preto zástupcovia tejto stacionárnej periódy, lebo emisivita 

by mohla mať mierne odlišné hodnoty počas počiatočných a konečných 

prechodných periód ohňa. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mocnina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Termodynamick%C3%A1_teplota
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 Teplota je stanovená ako priemer pre oblasť známu ako trvalý plameň 

(až do 1/3 celkovej výšky plameňa). Preto získané hodnoty emisivity 

sú zástupcovia tejto zóny a môžu dosiahnuť úplne odlišné hodnoty v iných 

zónach (zóna prerušovaného plameňa). 

 A na záver, vzhľadom na to, že táto metóda vyžaduje meranie teploty z troch 

rôznych pozícií, existuje určité časové oneskorenie (približne 10 s) medzi 

snímaním rôznych obrazov. Vzhľadom k tomu sa predpokladá určité množstvo 

chýb, pretože hoci sa meria v stacionárnej perióde, oheň je viac či menej 

turbulentný jav. Teplota tak vykazuje určité množstvo variability.  

Infračervená kamera meria dopadajúce žiarenie, ale toto žiarenie premieňa 

do teplotných údajov; preto je nutné zaviesť nasledujúce parametre: vzdialenosť medzi 

kamerou a meraným telesom, atmosférická teplota – teplota atmosféry medzi kamerou 

a telesom, a relatívna vlhkosť, ktoré sa vzťahujú k prenosu žiarenia atmosférou, ktorá 

oddeľuje emitujúci objekt a merajúce zariadenie (infračervenú kameru). Všetky tieto 

parametre môžu byť upravené neskôr, keď sú termografické snímky analyzované použitím 

softvéru, čo nám umožňuje určiť emisivitu plameňa.  

 

 

Obrázok 3: Schéma usporiadania použitých prvkov a meradiel pre stanovenie emisivity 
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Avšak, v okamihu natáčania infračervenou kamerou existujú dva faktory, ktoré 

nemôžu byť následne zmenené úpravou snímok. Týmito faktormi sú zaostrovanie objektu, 

softvér nedokáže zlepšiť kvalitu snímky a rozsah teplôt vybraných počas natáčania. Kamera 

má celkový interval teplôt od 253 K do 1773 K, ale tento interval je rozdelený do troch 

rôznych rozpätí: nízka teplota (253 K – 393 K), stredná teplota (353 K-773 K) a vysoká 

teplota (623 K – 1773 K). Ak niektorý z týchto faktorov bol nesprávne nastavený v okamihu 

natáčania, údaje získané pomocou obrazovej analýzy budú taktiež nesprávne.  

Preto infračervená kamera umiestnená na pozícii 1 zhromažďuje infračervené žiarenie 

(Itotal) rovnajúce sa súčtu infračerveného žiarenia vychádzajúceho z plameňa (If) 

a infračerveného žiarenia vychádzajúceho z absolútne čierneho telesa, keď toto žiarenie 

prechádza plameňom (Ibf): 

                                                                .  (17) 

Infračervená kamera umiestnená na pozícii 2 zhromažďuje infračervené žiarenie 

vychádzajúce len z plameňa (If). Podľa Stefan-Boltzmannovho zákona, sa toto žiarenie rovná 

                                                          
    

  .  (18) 

Navyše, infračervené žiarenie vychádzajúce z absolútne čierneho telesa, 

keď prechádza plameňom, je ovplyvnené transmisivitou plameňa podľa rovnice 

                                                          
    

  .  (19) 

Teplota absolútne čierneho telesa (Tb) sa vypočíta pomocou infračervenej kamery 

umiestnenej na pozícii 3; v tomto prípade, známa celopásmová emisivita absolútne čierneho 

telesa (εb = 0,95), teplota je určená presne a okamžite.  

 Podľa Stefan-Boltzmannovho zákona, infračervené žiarenie zhromaždené 

infračervenou kamerou umiestnenou na pozícii 1 môže byť vyjadrené pomocou nasledujúcej 

rovnice: 

                                                          
    

  .  (20) 

Ďalej, ak odraz plameňa môžeme považovať za rovný nule: 

                                                            .  (21) 

Potom, zavedením rovníc (18) – (21) do rovnice (17), funkcia závislá na emisivite sa získa: 

                     
    

              
    

        
    

    .  (22) 
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Riešenie tejto rovnice vyžaduje znalosť dvoch parametrov, emisivita plameňa 

bez absolútne čierneho telesa (εf), meraná z pozície 2 a kombinovaná emisivita plameňa 

a absolútne čierneho telesa (εt), meraná z pozície 1, pretože ďalšie dve neznáme, teplota 

plameňa bez absolútne čierneho telesa (Tf) a teplota plameňa s absolútne čiernym telesom 

(Tt), závisia na emisivitách εf a εt.  

 Zvyšok parametrov, ktoré sa v rovnici objavujú (teplota okolia, emisivita absolútne 

čierneho telesa a teplota absolútne čierneho telesa), spolu s parametrami potrebnými 

pre infračervenú kameru (relatívna vlhkosť, atmosférická teplota a vzdialenosť medzi 

infračervenou kamerou a plameňom), sú všetky známe alebo sú experimentálne zistené.  

1.5 Infračervené spektrálne filtrované snímkovanie žiarenia sadzí
[8] 

V prípade použitia vhodného spektrálneho filtru je možné metódou infračerveného 

snímkovania sledovať selektívne príspevky emisie a absorpcie žiarenia jednotlivými časticami 

vyskytujúcimi sa v plameni. Spektrálne pásma vlnových dĺžok okolo 2,2 μm, resp. 3,9 μm 

(presnejšie 2,1 μm – 2,37 μm, resp. 3,69 μm – 4,12 μm podľa [6]), sa vyznačujú minimálnymi 

príspevkami CO2, CO a H2O a ďalších plynných častíc, vrátane nespálených uhľovodíkov. 

Tieto pásma sú zároveň tzv. atmosférickými oknami so zanedbateľným útlmom žiarenia 

na molekulách plynov prítomných vo vzduchu (τatm   1). Zásadnou časticou podieľajúcou 

sa v prenose tepelnej radiácie na týchto spektrálnych pásmach sú sadzové častice. Technikou 

spektrálne filtrovaného infračerveného snímkovania možno na týchto pásmach mapovať 

profily intenzít vyžarovania plameňa. Za predpokladu splnenia kritérií Rayleigho teórie 

rozptylu sú takto namerané intenzity úmerné emisne–absorpčným koeficientom sadzí. 

Kvantitatívne spracovanie obrazových snímok nepredmiešaného plameňa vyžaduje definovať 

systém rovníc popisujúcich prenos tepelnej radiácie.  

Pokiaľ uvažujeme plameň horizontálne rozdelený (v jednorozmernom usporiadaní) 

na konečný počet (M) čiastkových (m = 1 až M) segmentov s jednotnou dĺžkou, potom 

celková intenzita monochromatického žiarenia na optickej dráhe M je daná sumou 

intenzitných emisne-absorpčných príspevkov jednotlivých segmentov. Sivathanu a Gore [13] 

popisujú rovnicu prenosu žiarenia súborom nasledujúcich vzťahov. Pre (m = 1,2, ... až M) 

platí: 

                                                           .  (23) 
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 Absorpčný člen Aλ (m) je možné vyjadriť ako súčin trasmisivity τλ (m) m – tého 

segmentu a intenzity žiarenia Iλ (m-1) prichádzajúceho z predchádzajúceho segmentu:  

                                                            .  (24) 

 Emisný člen Jλ (m) v rovnici prenosu radiácie možno zapísať ako  

                                                             ,  (25) 

pričom ελ (m) je spektrálna emisivita segmentu (m), spektrálna intenzita vyžarovania 

Iλ,b (m) z daného segmentu s teplotou T (m), pričom index b symbolizuje žiarenie čierneho 

telesa. Pokiaľ v prvom priblížení zanedbáme absorpčný člen Aλ (m), teda uvažujeme 

aproximáciu opticky tenkého segmentu m, potom je možné uviesť  

                                                                (26) 

a teda analogicky 

                                                               .  (27) 

 Spektrálnu emisivitu možno definovať ako pomer spektrálnej intenzity žiarenia 

emitovaného prostredím Iλ (pri danej teplote) k spektrálnej intenzite žiarenia emitovaného 

dokonalým žiaričom Ib,λ, teda absolútne čiernym telesom (s totožnou teplotou). Pre žiarenie 

absolútne čierneho telesa platí Planckov vyžarovací zákon [12], tu vo forme 

                                              
     

  
 

 

         
 ,                                               (28) 

kde h = 6,626.10
-34

 J.s je Planckova konštanta, k = 1,3805.10
-23

 J.K
-1

 je Boltzmanova 

konštanta, Ib,λ udáva spektrálnu intenzitu žiarenia emitovaného z jednotkovej plochy čierneho 

telesa pri termodynamickej teplote T. Ako vyplýva z Kirchhoffovho teorému, schopnosť telies 

alebo prostredia vyžarovať elektromagnetické žiarenie (emisivita) je zhodná so schopnosťou 

toto žiarenie pohlcovať (absorbovať), preto 

                                                          ,                           (29) 

kde κλ je spektrálny absorpčný koeficient, Bs je proporčná konštanta, s je hrúbka vrstvy 

a fv je objemová koncentrácia častíc (objem častíc na jednotku prostredia).  

Po porovnaní rovníc (28), (29) a (26), resp. (27) je zrejmé, že lokálny intenzitný 

príspevok Iλ (m), resp. IΔλ (m), je za daných predpokladov funkciou (pravdepodobne 

nelineárnou) dvoch premenných, ktorými sú teplota T (m) a koncentrácia sadzových častíc 

fv (m) (Obrázok 4). 
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Obrázok 4: Vyjadrenie významu jednotlivých veličín prispievajúcich k signálu pri infračervenom 

snímkovaní plameňa 

 

 Ak predpokladáme linearitu odozvy detektoru, signál získaný optickým meraním 

v ohraničenom pásme vlnových dĺžok je možné pre každý pixel detektorového poľa 

všeobecne definovať integrálom  

                                                               
  

  
,  (30) 

 kde SΔλ je výstupný signál detektoru na spektrálnom pásme medzi λ1 a λ2, 

τopt,λ je spektrálna transmisivita atmosféry (za predpokladu merania v tzv. atmosférickom 

okne je τatm,λ  = 1, preto nefiguruje na Obrázku 4), Rλ je bezrozmerná spektrálna odozva 

detektoru a k je kalibračná konštanta súvisiaca s nastavením systému, resp. parametrami 

prevodu a spracovania signálu.  

Pokiaľ predpokladáme v pomerne úzkom pásme (danom predovšetkým rozsahom 

spektrálneho filtra) konštantnú hodnotu spektrálnej transmisivity τλ a spektrálnej odozvy 

detektora Rλ, je možné predchádzajúci vzťah preformulovať do diskrétnej podoby 

                                                              .  (31) 

 Tu CΔλ reprezentuje kalibračnú konštantu optického systému (zahŕňajúc faktory 

nastavenia, parametrov optických prvkov, apod.) pri meraní v danom experimentálnom 

usporiadaní. Výsledný signál je v tomto prípade priamo úmerný úhrnnej intenzite emisie 

a absorpcie sadzí IΔλ (M) na optickej dráhe snímanej detektorom v danom usporiadaní.  
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2 Experimentálna časť 

V experimentálnej časti tejto bakalárskej práce bola použitá metóda laboratórneho 

experimentu. Cieľom laboratórneho experimentu bolo vytvoriť experimentálnu zostavu 

pre monitorovanie emisie sadzových častíc v infračervenej spektrálnej oblasti a uskutočniť 

testovacie merania. 

2.1 Návrh experimentálnej zostavy 

Hlavnými prvkami experimentálnej zostavy sú modifikovaný pohárikový horák 

so systémom regulácie médií, infračervená kamera s doplňujúcimi optickými prvkami 

a príslušenstvom a SiC vlákno. Túto zostavu, vrátane systému prívodu, merania a regulácie 

prietokov médií, demonštruje Obrázok 5. Súčasťou experimentálnej zostavy je taktiež 

originálna procedúra zberu a spracovania obrazových údajov (infračervených snímok). 

 

 

 

Obrázok 5: Experimentálna zostava 
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2.1.1 Pohárikový horák a systém regulácie médií 

Konštrukcia laboratórneho pohárikového horáka je štandardizovaná normatívnymi 

predpismi ISO 14520-1 [3] a NFPA 2001 [10]. Horák, ktorý bol použitý pre tento experiment, 

bol koncepčne skonštruovaný podľa uvedených ISO a NFPA noriem a zahŕňal určité úpravy 

z dôvodu umožnenia snímania plameňa v infračervenej spektrálnej oblasti. Prevedené zmeny 

spočívajú v: 

1. prispôsobenie systému prívodu paliva, 

2. inovácia konštrukcie difúzoru,  

3. nahradenie skleneného (kremenného) valca obtokom dusíka. 

Prvá z uskutočnených zmien sa zakladá na doplnení možnosti použitia plynného 

paliva. Ako plynné palivo bol zvolený metán (CH4). Pre pokusné účely bolo potrebné 

zabezpečiť priestorovo rovnomerné a pokiaľ možno laminárne prúdenie vzduchu. Čiastkové 

modifikácie v konštrukčnom prevedení pohárikového horáka boli vykonané hlavne v spôsobe 

prevedenia difúzoru. V porovnaní s NFPA 2001 [10] bol vzduch do difúzoru privádzaný 

tromi vodorovnými vstupmi prostredníctvom mosadzných  hadicových spojok s vonkajším 

závitom s rozstupom 120° (Obrázok 6).  

 

Obrázok 6: Pohľad na prívod vzduchu do upraveného pohárikového horáka 

 

Difúzor s vnútorným priemerom 75 mm a výškou 100 mm bol vyplnený sklenenými 

guľôčkami s priemerom 6 mm položenými na vrstve drôteného sita z nerezovej ocele 

s veľkosťou oka 0,3 mm a následne bol priestor horáku nad drôteným sitom vyplnený 

plastovými slamkami s cieľom vytvoriť rovnomerný profil vzduchu obtekajúceho 

okolo plameňa (Obrázok 7).  
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Obrázok 7: Pohľady na umiestnenie drôteného sita a plastových slamiek v difúzore 

 

Vzduch z tlakovej fľaše je dodávaný do horáka tlakovými polyamidovými hadičkami 

s vnútorným priemerom 10 mm a vonkajším priemerom 12 mm. Na reguláciu prietoku 

vzduchu bolo použité meradlo hmotnostného prietoku F–202AV–M10–ABD–44V (Bronkhorst 

EL – FLOW) s funkciou regulácie a regulačne priamo ovládaným ventilom (MFC). 

Pred vstupom do difúzoru je prívodné vedenie vzduchu rozdelené polyetylénovými spojkami 

do troch vetiev PVC hadíc s vnútorným priemerom 10 mm a s vonkajším priemerom 12 mm.  

Prívod plynu (paliva) do horáka bol prevedený z tlakovej fľaše cez nerezový redukčný 

ventil (Concoa 302) s guľovým uzatváracím ventilom (Swagelok). Pre presné nastavenie 

prietoku paliva bolo použité meradlo hmotnostného prietoku F–201CV–1K0–ABD–33–V 

(Bronkhorst EL – FLOW) s funkciou regulácie a priamo ovládaným regulačným ventilom (MFC). 

K riadeniu a ovládaniu hmotnostného prietoku paliva bola použitá digitálna programovateľná 

elektronická napájacia a riadiaca jednotka E–7110–BB (Bronkhorst).  

Vedenie plynu je riešené tlakovými polyetylénovými hadičkami s vnútorným 

priemerom 4 mm a vonkajším priemerom 6 mm. Pre vzájomné prepojenie jednotlivých 

regulačných a meracích prvkov sú použité štandardizované spojky (Swagelok). Priechod 

paliva do tela horáku bol zaistený pomocou nerezovej priechodky inštalovanej vo vertikálnej 

osi zariadenia (Obrázok 8).  
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Obrázok 8: Pohľad na prívod paliva do upraveného pohárikového horáka [8] 

 

Prívod paliva do vymeniteľného pohárika bol uskutočnený stredovou rúrkou 

z nerezovej ocele, ktorá bola k poháriku utesnená teflónovou tesniacou páskou. 

Pre experiment bol použitý pohárik z nerezovej ocele. Kvôli zaisteniu rovnomerného 

(„top hat“) profilu toku plynu bol pohárik vyplnený sklenenými guľôčkami s priemerom 

3 mm z hornej strany prekrytými vrstvou drôteného sita z nerezovej ocele s veľkosťou oka 

0,4 mm. Na Obrázku 9 je znázornený spôsob realizácie prívodu a regulácie médií (vzduch, 

plynné palivo). 

 

Obrázok 9: Ilustratívna fotografia zapojenia hmotnostných prietokomerov a prívodov plynných médií do 

horáka 

 

Pre umožnenie sledovania vyžarovania plameňa v strednej infračervenej oblasti bolo 

potrebné nahradiť pôvodný kremenný valec odporúčaný normatívnym predpisom 

ISO 14 520-1 [3]. Preto bol k pohárikovému horáku pridaný obtok dusíka, ktorý možno vidieť 
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na  Obrázku 10. Vrchná časť tela horáka sa teda skladá z dvojice sústredných oceľových 

valcov s výškou 235 mm. Medzi valce (vnútorný valec s vonkajším priemerom 97 mm 

a vnútorným priemerom 91 mm; vonkajší valec s vnútorným priemerom 111 mm a vonkajším 

priemerom 119 mm) je z tlakovej fľaše cez rotameter (Omega) hadičkami z polyetylénu 

s vnútorným priemerom 4 mm privádzaný dusík vytvárajúci vzostupný inertný prúd okolo 

horáka.  

 

 

Obrázok 10: Horný pohľad na upravený pohárikový horák 

 

2.1.2 Infračervená kamera s doplňujúcimi optickými prvkami 

Snímkovanie SiC vlákna a plameňa pohárikového horáku bolo uskutočnené 

prostredníctvom infračervenej kamery Electrophysics PV320L2ZE.  

Táto kamera využíva pre snímanie infračerveného žiarenia pyroelektrický 

(Ba0,66Sr0,34TiO3) detektor pevného typu poľa (FPA – Focal Plane Array) delený 

na 240 x 320 pixelov. Pred detektorom rotuje ustálenou rýchlosťou otočný element (chopper), 

ktorý tepelne stabilizuje detektorové pole pri každej otáčke. Tento element umožňuje určiť 

mieru signálu pre každú snímku. Medzi detektorom a otočným elementom kamery je vrazené 

optické ZnSe okienko, ktoré umožňuje prenos žiarenia v pomerne širokom rozmedzí 

vlnových dĺžok (približne 0,7 – 20 μm). Keďže spektrálny rozsah žiarenia dopadajúci 

na detektor závisí predovšetkým na type použitého objektívu, bol pre meranie použitý 

35 mm objektív (rozsah 3 – 14 m) s integrovanou clonou, ktorá je manuálne nastaviteľná 

(Obrázok 11). 
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Tabuľka 1: Parametre infračervenej kamery 

 

Z dôvodu obmedzenia rozsahu spektrálnej citlivosti systému bol medzi clonu a krycie 

okienko detektoru umiestnený spektrálny pásmový filter pre umožnenie minimalizácie 

intenzitných príspevkov emisie a absorpcie plynných druhov v plameni. Použitím takejto 

zostavy bolo možné selektívne zachytávať intenzitné profily zodpovedajúce tepelnej radiácii 

vyžiarenej a pohltenej len SiC vláknom a sadzovými časticami. 

 

 

Obrázok 11: Infračervená kamera 
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Obrázok 12: Krivky spektrálnej priepustnosti jednotlivých optických prvkov experimentálnej zostavy [7] 

 

Obrázok 12 znázorňuje krivky spektrálnej priepustnosti jednotlivých optických 

prvkov. Spektrálnu odozvu jednotlivých elementov pyroelektrického detektoru tu možno 

považovať za konštantnú. V danom optickom usporiadaní (Obrázok 13) je tak spektrálna 

citlivosť obmedzená mierou transmisivity spektrálneho pásmového filtra, menšou 

než 5% mimo pásmo vlnových dĺžok 3,75 – 4,02 μm. V strede pásma dosahuje celková 

spektrálna priepustnosť τopt,λ hodnotu približne 70%. Spektrálny filter zoslabuje celkový 

signál dopadajúci na detektor, čo spôsobuje potlačenie menej intenzitných príspevkov žiarenia 

z okolia a vyrovnanie úrovne požadovaného signálu pozadia detektorového FPA poľa. 

Aby nedošlo k saturácii detektoru, bola vzdialenosť fopt  od SiC vlákna umiestneného v osi 

horáka volená s ohľadom na intenzitu signálu. 

2.1.3 SiC vlákno 

 Vlákno s dĺžkou 170 mm bolo uchytené ku konštrukcii a natiahnuté vodorovne 

cez plameň. Rám bol pripevnený k zvislému mikroposuvu (8MT175-100) ovládanému 

osobným počítačom cez rozhranie USB 2.0 a ovládaný softvérom SMCVieW. Tento 

vertikálny mikroposuv (s konštrukciou) bol upevnený na stojane. Vďaka posuvnému 
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komponentu bola zaistená možnosť manipulácie s vláknom v zvislom smere, čo umožnilo 

ideálne nastavenie výšky vlákna nad plameňom.  

 

 

Obrázok 13: Optické usporiadanie experimentu 

 

2.2 Postup merania a spracovania dát 

V tejto časti bakalárskej práce sa budem venovať popisu jednotlivých úkonov 

pri prevádzaní experimentálneho merania. 

 Pred samotným zahájením merania boli v laboratóriu odčítané hodnoty tlak vzduchu  

p = 977,2 kPa, teplota vzduchu T = 26,3 °C a  vlhkosť vzduchu 27,2 %. Je potrebné 

poznamenať, že okolité vplyvy majú zanedbateľný vplyv na kvalitu merania. 

 Snímkovanie plameňa bolo vykonané pomocou infračervenej kamery Electrophysics 

PV320L2ZE, ktorá je popísaná v kapitole 2.1.2. Pre meranie bol použitý 35 mm objektív 

s Ge šošovkou a integrovanou ručne nastaviteľnou clonou. Medzi clonu a detekčné okno 

bol vložený spektrálny pásmový filter, ktorý umožňuje obmedzenie rozsahu spektrálnej 

citlivosti systému, teda minimalizáciu intenzitných príspevkov emisie a absorpcie plynných 

častíc v plameni.  

V prvom kroku po zapnutí kamery bolo zahájené teplné ustálenie detektoru, ktoré 

trvalo približne 50 minút. Infračervená kamera bola sprvu pripojená na analógovú obrazovku 

BNC konektorom (Obrázok 14), avšak samotné  meranie bolo vykonané v digitálnom režime, 

pri ktorom boli obrazové dáta prevedené vnútorným A/D prevodníkom a cez rozhranie 

USB 2.0 do PC v 14-bitovej hĺbke. Obrazové dáta boli následne získané a podľa potreby 

zobrazené v užívateľskom prostredí Electrophysic software Velocity (verzia 2.2) 
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kompatibilnom s použitou infračervenou kamerou. Ďalším krokom bolo nastavenie 

jednotlivých parametrov infračervenej kamery. 

 

Obrázok 14: Pripojenie kamery k analógovej obrazovke 

 

Vyhovujúce úrovne nastavenia jasu a kontrastu použitej infračervenej kamery 

pre tento konkrétny experiment boli stanovené na hodnoty L = 60 a G = 40.  Veľkosť 

zobrazovanej oblasti bola 90 mm vo vertikálnom smere. Použitím daného usporiadania 

bolo docielené priestorové rozlíšenie 2,5 pixel/mm (0,4 mm/pixel). 

 Hodnota počtu snímok za sekundu bola nastavená na 60 FPS, avšak skutočný počet 

snímok za sekundu sa pohyboval okolo 50 FPS, v dôsledku premenlivej okamžitej frekvencie 

choppera. Časový rozdiel medzi zábermi Δτ ≈ 20 ms. Trvanie záznamu bolo nastavené 

na 5 sekúnd, takže v jednej sekvencii bolo 300 snímok. Pre zvýšenie pomeru signálu k šumu 

bolo využité priemerovanie každých 16 snímok. Použitím softwaru Velocity bola pre každý 

pixel digitalizovaná priemerná hodnota intenzitného signálu z 16 snímok, ktoré infračervená 

kamera zaobstaráva a analógovo prenáša do A/D prevodníka. Pri snímkovaní plameňa 

s objemovým prietokom metánu Q2 = 554 ml.min
-1 

nebolo priemerovanie použité. 

Vzdialenosť medzi šošovkou objektívu a plameňom bola zhruba 50 cm. 

Pri experimentálnom meraní bol použitý laminárny nepredmiešaný plameň metánu. 

Nominálna čistota daného metánu bola 99,5 %. Pri monitorovaní sadzových častíc tohto 

plameňa boli vykonané merania pri dvoch rozličných hodnotách objemového prietoku metánu 

pohárikom horáka: 
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1. Objemový prietok metánu Q1 = 369 ml.min
-1

 , tomuto objemovému prietoku 

zodpovedá výtoková rýchlosť metánu z pohárika v1 = 1 cm.s
-1

. 

2. Objemový prietok metánu Q2 = 554 ml.min
-1

 , tomuto objemovému prietoku 

zodpovedá výtoková rýchlosť metánu z pohárika v2 = 1,5 cm.s
-1

. 

 Regulácia prietoku bola vykonaná regulačnými ventilmi za redukčným ventilom 

tlakových fliaš a taktiež nastavením výstupného tlaku. Výstupné tlaky vzduchu aj paliva boli 

nastavené na p = 2 bar. Objemový prietok vzduchu bol u meradla hmotnostného prietoku 

Bronkhorst EL-FLOW F–202AV–M10–ABD–44V nastavený prostredníctvom riadiaceho 

a monitorovacieho panelu na Qvzduch = 40 l.min
-1

.  

Pri experimentálnom meraní s objemovým prietokom metánu Q1 = 369 ml.min
-1 

bolo do prostredia plameňa vo výške 3 cm umiestnené SiC vlákno uchytené ku konštrukcii 

s mikroposuvom (8MT175-100), ktorý bol ovládaný osobným počítačom cez rozhranie 

USB a riadený softvérom SMCVieW.  

2.2.1 Postup spracovania obrazových údajov 

Meranie bolo vykonané v digitálnom režime a obrazové dáta získané záznamom 

infračervených snímok boli prevádzané v hĺbke 14-bit interným  A/D prevodníkom 

infračervenej kamery a cez USB 2.0 rozhranie prenášané do počítača. Potom boli tieto údaje 

zobrazované a zaznamenávané v užívateľskom prostredí Electrophysics software Velocity. 

Následne boli získané obrazové dáta spracované v programe Spotlight-8 (verzia 2005.11.23). 

Tu boli najprv konvertované do stupňa šedi (Obrázok 15). Ďalej pomocou údajov 

z histogramu bola odčítaná snímka pozadia (Obrázok 16). Nakoniec bola vybraná konkrétna 

sledovaná oblasť a obraz bol invertovaný pomocou filtra (Obrázok 17). 
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Obrázok 15: Obraz konvertovaný do stupňa šedi 

 

 

 

Obrázok 16: Obraz po odčítaní snímky pozadia 



26 

 

 

Obrázok 17: Filtrovaný obraz 

 

2.3 Výsledky a diskusia 

Prvým pozorovaným plameňom bol nepredmiešaný plameň metánu s objemovým 

prietokom paliva  Q1 = 369 ml.min
-1

. Tomuto objemovému prietoku zodpovedá výtoková 

rýchlosť metánu z pohárika v1 = 1 cm.s
-1

. Objemový prietok vzduchu bol nastavený 

na Qvzduch = 40 l.min
-1

. Výstupné tlaky oboch médií boli nastavené na p = 2 bar. Vo výške 

30 mm nad horákom bolo uložené SiC vlákno. Generátor dusíka nebol nakoniec použitý 

a to z toho dôvodu, lebo nemal žiadny výrazný vplyv na štruktúru plameňa. V takýchto 

podmienkach bol získaný laminárny ustálený slabý plameň. Pomocou softvéru Velocity 

som získala údaje o relatívnej intenzite vyžarovania v infračervenej oblasti. Tento signál 

je ovplyvnený teplotou a koncentráciou sadzí. Ich vzájomná závislosť je vysvetlená v kapitole 

2.5. Na základe týchto údajov som spracovala graf v MS Excel, ktorý znázorňuje hodnoty 

signálu v jednotlivých výškach (0 – 90 mm) sledovaného plameňa (Obrázok 18).  

Použitím SiC vlákna s emisivitou εSiC   0,8 vloženého do plameňa vo výške 

3 cm a údajov o relatívnej intenzite som bola schopná približne stanoviť relatívnu emisivitu 

sadzových častíc εsadze v pozorovanom plameni. Ak vieme, že 

                                              
    

      
 

    

      
                            T = konšt.              (32)  
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Obrázok 18: Graf relatívnej intenzity vyžarovania plameňa a SiC vlákna 

 

kde       je relatívna intenzita SiC vlákna,        relatívna intenzita sadzových častíc, 

     relatívna emisivita SiC vlákna a        relatívna emisivita sadzových častíc.  

 Po dosadení získame 

 

                                        
             

    
 

          

 
  0,1             T = konšt.           (33) 

 Vzhľadom k saturácii signálu, ktorú možno pozorovať na grafe (Obrázok 18), vrchol 

intenzity sa môže nachádzať nad úrovňou 1, teda lokálna emisivita môže dosahovať nižšie 

hodnoty ako 0,1.  

 Tento postup je vylepšením metódy stanovenia emisivity plameňa popísanej v kapitole 

1.4 z hľadiska možnosti získania informácie o lokálnej emisivite sadzí bez príspevkov 

z plynných produktov (spektrálne diskrétna emisivita). Použitím Planasovej metódy možno 

dospieť len k emisivite sadzí globálnej, cez všetky vlnové dĺžky (integrálna emisivita). 

Ďalšou výhodou použitia vlákna bolo umožnenie prevedenia priestorovej kalibrácie. 

Vlákno bolo uložené na mikrometrickom s presnosťou na 0,095 mm. Tak som bola schopná 

vykonať relevantnú priestorovú kalibráciu snímok a zistiť priestorové rozlíšenie (vymedzuje 

priestor záujmovej oblasti na 90 mm). Nie je teda v tomto prípade nutné mať kalibračný zdroj, 

ktorý je drahý a zároveň z hľadiska optiky nemusí byť zaostrený, čím môžu vznikať rôzne 

neistoty. Postup s vláknom je z hľadiska kalibrácie ideálny. 
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 Druhý sledovaný nepredmiešaný plameň metánu mal objemový prietok paliva 

Q2 = 554 ml.min
-1

, ktorému zodpovedá výtoková rýchlosť metánu z pohárika  

v2 = 1,5 cm.s
-1

. Výstupné tlaky vzduchu a paliva boli aj v tomto prípade nastavené 

na p = 2 bar. Objemový prietok vzduchu bol nastavený na  Qvzduch = 40 l.min
-1

. V tomto 

nastavení, použitím vyššej rýchlosti prietoku paliva, som získala laminárny plameň, ktorý 

bol neustálený z dôvodu prúdenia a pôsobenia vznášivých síl. 

 Sekvencie infračervených snímok boli zaznamenávané v prostredí aplikácie Velocity 

a následne boli použitím softvéru Spotlight vytvorené a upravené okamžité snímky 

pozorovaného plameňa. Na okamžitých obrázkoch možno zachytiť jeho dynamické zmeny 

s časovým a priestorovým rozlíšením, teda informáciu o jeho nestabilitách.       

 

 

Obrázok 19: Reprezentatívna sekvencia okamžitých snímok plameňa metánu 

 

Obrazové dáta z tohto plameňa som porovnala s údajmi z plameňa pozorovaného 

v [9], u ktorého bol ako plynné palivo použitý etylén. Jednalo sa o plameň s rýchlosťou 
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prietoku vetylen = 2,7 m.s
-1

 a súčasne objemový prietok vzduchu bol nastavený na hodnotu 

30 l.min
-1

. Veľkosť sledovanej oblasti vo vertikálnom smere bola 80 mm. Obrazové 

sekvencie, ktoré boli zaznamenané v rámci predchádzajúcich meraní popísaných v prácach 

Nevrlého [9] a Bitaly et al. [1], som spracovala v prostredí aplikácie Spotlight. 

 

 

Obrázok 20: Reprezentatívna sekvencia okamžitých snímok plameňa etylénu 

 

Pri porovnaní oboch súborov snímok možno pozorovať, že štruktúra plameňa etylénu 

a metánu sa výrazne líši. Vplyv na tento rozdiel majú medzné podmienky (prívod paliva). 

Napriek tomu, že rýchlosť plameňa etylénu je takmer dvakrát vyššia než rýchlosť plameňa 

metánu, plameň etylénu neprechádza do pulzujúceho režimu a má tendenciu držať 

sa vertikálneho pohybu [1]. Katta et al. [5] preukázali súvislosť neochoty plameňa etylénu 

prechádzať do pulzujúceho režimu so vznikom sadzových častíc a tepelnou radiáciou. Ďalej 

sa tieto dva plamene odlišujú aj výškou plameňa. V plameni etylénu možno badať výrazne 

vyšší pomer signálu k šumu, čo súvisí s intenzitou vyžarovania. V prípade etylénového 
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plameňa vidieť krídlový („wing“) profil až nad oblasťou pulzácie, kde dochádza ku kontrakcii 

a expanzii reakčnej zóny. 

Záver 

 V rámci tejto bakalárskej práce bola v laboratórnych podmienkach navrhnutá 

experimentálna zostava a spôsob zberu a spracovania získaných údajov, ktoré slúžia 

ako účinný nástroj pre určenie žiarivých vlastností plameňa metódou monitorovania emisií 

sadzových častíc infračerveným snímkovaním. 

 Hoci je intenzita emisií sadzí v plameni metánu relatívne nízka, aj napriek tomu 

som dosiahla v danom experimentálnom usporiadaní interpretovateľné výsledky. 

To umožňuje kvalitatívne aj kvantitatívne porovnanie plameňa metánu a etylénu z hľadiska 

hydrodynamických nestabilít a charakteristík vyžarovania. Ako uvádzam v diskusii, 

je preukázané, že tieto dva javy spolu úzko súvisia. Skúmanie ich vzájomnej väzby 

je predmetom celkovo súčasného výskumu. Pri tom je dôležité využitie pokročilých metód 

numerických simulácií a ich kombinácie s experimentálnymi prístupmi.  

 V rámci tejto bakalárskej práce som overila adekvátnosť zvoleného metodického 

prístupu pre účely venované výskumu týchto javov. Rozbor ohľadne týchto javov 

už bol realizovaný [1], ja som ho doplnila o merania plameňa metánu a preukázala som, že 

touto metódou je možné tieto rozdiely interpretovať. Umožňuje to daný experimentálny 

prístup zahŕňajůci použité prístrojové vybavenie a zostavu pohárikového horáka. 

 Je možné konštatovať, že cieľ práce, ktorým bol návrh a realizácia pokusnej zostavy 

pre infračervené snímkovanie emisie sadzí v plameni, bol splnený.  
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