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Anotace 

Krčma, M. Měření koncentrace zplodin hoření 

Bakalářská práce VŠB – TU Ostrava, 2011. 40 s.  

 
 V této bakalářské práci je řešena problematika měření koncentrace zplodin. Práci jsem 

rozdělil na několik hlavních části. V první, teoretické části jsem nastínil vznik a sloţení kouře, 

následně jsem přiblíţil základní techniky pro měření koncentrace jednotlivých sloţek kouře. 

V další části jsem podrobně popsal zařízení, na kterých jsem svá měření prováděl.  

Do poslední části jsem zařadil detailní postupy a metodiku měření koncentrace zplodin hoření 

na praktických úlohách.  
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Annotation 

Krčma, M. Measurement of the Concentration of Combustion  

Bachelor thesis VŠB – TU Ostrava, 2011. 40 p.  

This bachelor thesis deals with problems of exhaust emission measurement. It is 

divided into several parts. The first, theoretical part outlines the origin of smoke and its 

composition, the next part concentrates on fundamental techniques used for individual smoke 

components concentration measurement. The follow-up part describes in detail the equipment 

which was used to carry out the measurements. The last part of the thesis includes detailed 

procedures and methods for measuring the concentration of burning emission using practical 

examples. 
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ÚVOD 

Nedílnou součástí poţáru bývá kouř a to spíše ve velkém neţli malém mnoţství.  

Tento kouř je velkým nebezpečím pro osoby nacházející se uvnitř objektu a také pro 

zasahující hasiče, kteří jsou sice vybaveni dýchacími přístroji, ale mohou ztratit orientaci  

či jim muţe dojít vzduch v tlakové láhvi. Kouřem se také dobře přenáší teplo, tím muţe dojít 

k rozsáhlým popáleninám těla. Vysoká teplota je jedna z hlavních příčin, při které stavební 

konstrukce ztrácí své vlastnosti, nejdůleţitější jsou stabilita a celistvost. Většina obětí poţáru 

neuhořela, nýbrţ se udusila nebo otrávila kouřem. Podle skladby hořícího materiálu můţeme 

usuzovat, jaké látky se mohou v kouři vyskytovat, zda bude nedýchatelný nebo dokonce 

toxický.  

Avšak stále jsou to jen odhady, co přesně se děje při tak sloţité chemické reakci jakou 

hoření bezpochyby je, proto se nedají přesně určit všechny jeho produkty. Většina odhadu 

pochází ze statistických údajů. Tyto data pochází z dlouholetých opakovaných laboratorních 

měření. 

A proto by tato bakalářská práce měla přiblíţit analyzační přístroje, kterými disponuje 

naše fakulta tj. Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB TU Ostrava. Jsou to: Testo 350 XL  

a Teledyne 7500. Tyto přístroje byly testovány v laboratoři LC 310 v poţárně technické 

komoře. Tato práce nastíní teorii jednotlivých nejpouţívanějších čidel v měření a analýze 

plynů, dále detailně popisuje jednotlivé přístroje a jejich součásti. Stěţejní částí bude stručný, 

ale důkladný metodický návod k postupu měření rozdělený do tří úseků podle toho jak na 

sebe jednotlivé úkony navazují.  
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REŠERŠE  

Problematikou měření koncentrace a analýzy plynů se podrobně zabývaly dvě práce  

a to bakalářská práce od Petra Halamky elektrochemické senzory pro kapaliny a plyny a také 

diplomová práce Tomáše Zimčíka elektrochemické senzory pro měření plynných směsí. 

V těchto dvou pracích je objasněn princip fungování nejběţnějších senzoru a čidel 

pouţívaných v analyzátorech plynů.  

Spousty důleţitých informací jsem také čerpal z diplomové práce Edity Bohuslavové 

měření fyzikálního modelu poţáru v poţárně technické komoře. Hlavním literárním zdrojem 

pro práci s analyzátory byly manuály a webové stránky od firem distribucích přístroje.  

 

Balog, K., Kvarčák, M: Dynamika poţáru. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI SPEKTRUM 

22, 1999, 118 s. ISBN 80-86111-44-X. 

 Publikace se zabývá problematikou rozvoje poţárů v uzavřeném i otevřeném 

prostranství. Definuje základní pojmy, jako je poţár a jevy s ním spojené. Dále se 

zabývá způsoby přerušení hoření. Závěrem je předloţen stručný přehled testů 

pouţívaných při poţárně technických zkouškách. 

Bohuslavová, E: Měření fyzikálního modelu požáru v požárně technické komoře. 

Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 2010.65 s. 

 Diplomová práce popisuje přístrojové vybavení poţárně technické komory na fakultě 

bezpečnostního inţenýrství a nastiňuje postupy při jeho pouţívání. Zaměřuje se také 

na dynamiku poţáru v prostotách zkušební komory. 

Zimčík, T.: Elektrochemické senzory pro měření sloţení plynů. Diplomová práce. UTB 

Zlín. 2008.89 s. 

 Tato diplomová práce se zabývá metodami pro měření sloţení a vlastností plynů. Dále 

také popisuje senzory, jejich sloţení a způsob fungování. Závěr této práce je věnován 

měření vlastností plynu NH3 

Halamka, P.: Elektrochemické senzory pro kapaliny a plyny. Bakalářská práce. UTB Zlín 

2010.74 s. 

 Bakalářská práce je zaměřená na vyuţití senzorů v kapalinách a plynných směsích. 

Klade důraz na principy činností a praktické pouţití. V poslední části je toto dílo 

zaměřené a na měření vlastností vody pocházejících z různých zdrojů. 
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Karlsson, B., Quintiere, J. G.: Enclosure Fire Dynamics. London: CRC Press LLC, 2000. 

ISBN 0-8493-1300-7. 

 Tato publikace popisuje chování poţáru v uzavřených prostorách a s tím spojenou 

problematiku. Závěr této knihy je věnován modelování poţáru pomocí různých 

počítačových programů a jejich přehledu. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Kouř 

Kouř se skládá ze směsi plynných zplodin hoření termického rozkladu, pevných částí  

a vzduchu. Můţeme ho charakterizovat chemickým sloţením, teplotou a hustotou. Pro 

samostatně hořící látky je kouř charakterizovatelný taky chutí, vůní a barvou. Sloţení kouře 

závisí na sloţení hořících látek a na podmínkách hoření.  

Při poţáru hoří nejčastěji textilie, dřevo, plasty, papír apod. to jsou látky s vysokým 

obsahem uhlíku, vodíky a kyslíku. Právě proto se v kouři nejčastěji vyskytují oxidy uhlíku, 

vodní pára a neshořené zbytky o velikosti 10-3 aţ 10-7m [13]. S rostoucí koncentrací zplodin 

hoření dochází k sniţování obsahu kyslíku.  Sniţováním obsahu kyslíku vzniká ohroţení osob 

nacházejících se v ohroţeném prostoru. Spousta zplodin hoření je toxických a tím pádem jsou 

nebezpečné pro lidi. Nejčastěji se vyskytující se zplodiny hoření jsou: oxid uhelnatý a oxid 

uhličitý dále pak oxid fosforečný, oxidy dusíku, kyseliny kyanovodíková a chlorovodíková, 

sirovodík fosgen a další [13]. Tyto toxické látky vznikají především při nedokonalém 

spalování a při hoření plastů, gum, syntetických a polymerních materiálů, textilu a spousty 

dalších. Některé z látek jsou extrémně jedovaté např. fosgen, ale v těchto podmínkách je 

nestály a chvíli po vzniku se rozkládá na jednodušší molekuly.  

Nejčastěji se vyskytující zplodinou hoření při poţáru je oxid uhličitý, který je sám  

o sobě bezbarvý plyn těţší neţ vzduch. Toxické účinky oxidu se projevují uţ od 2% obj.  

ve vzduchu, od 5% tělo nedokáţe plyn ventilovat ven a dochází k hromadění oxidu uhličitého 

v těle. Ten pak tlumí dýchací centrum a centrální nervovou soustavu. Příznaky otravy jsou 

nevolnost a bolesti hlavy [12].  

Při nedokonalém spalování materiálu obsahujícího uhlík nám vzniká oxid uhelnatý, je 

to plyn bez barvy a zápachu je o něco lehčí neţ vzduch a je hořlavý. Hoří modrým plamenem, 

jeho meze výbušnosti jsou 12,5 aţ 74,2% [13]. Tento plyn je nejen pro lidský organismus 

velice nebezpečný. Oxid uhelnatý vstřebáváme plícemi, váţe se na krevní barvivo 

(hemoglobin) za vzniku karboxyhemoglobinu. Tato vazba je přibliţně 220krát silnější neţli 

vazba s kyslíkem (oxyhemoglobin) [13]. Vazba je nezvratná, v tkáních se oxid uhličitý váţe 

na myoglobin a tím blokuje dýchací enzymy zvané citochromoxidasy, takţe dochází 

k buněčnému dušení. Příznaky lehké otravy jsou bolestí hlavy, závratě, bušení krve v hlavě, 

tlak na prsou. Dostavuje se celková nevolnost doprovázená zvracením a to vše kdyţ hladina 

karboxyhemoglobinu v krvi dosáhne 10% [13]. Těţší otravy oxidem uhelnatým se projevují 
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celkovou slabostí těla. Nejprve slábnou nohy, předměty se stávají být většími, neţ ve 

skutečnosti jsou. Tělesná teplota můţe dosahovat aţ 42 °C [13]. O lidský organismus se 

pokouší mdloby, při delším vystavení vlivům dochází aţ k bezvědomí. 

Při hoření dochází ke spotřebovávání kyslíku v okolí a dochází tak k jeho nedostatku. 

Při nízkém obsahu kyslíku v ovzduší dochází k hypoxemické hypoxii [19].  Krev nemůţe byt 

okysličena, protoţe neprojde skrz stěny plicních sklípků, díky nízkému parciálnímu tlaku 

kyslíku. Nedostatek kyslíku v těle má vliv na nervovou soustavu a mozek, nastávají poruchy 

krátkodobé paměti logického myšlení a smyslů zejména zraku. Dále poškozuje krevní 

oběhový systém, srdce reflexivně zvyšuje tepovou frekvenci, aby pokrylo nedostatek kyslíku 

[19]. Nedostatek kyslíku v těle má vliv i na dýchací systém, zvyšuje se frekvence nádechů, 

výdechů a dochází k prohloubení dechu. Nedostatkem kyslíku v těle dochází k ischemii, coţ 

je hromadění odpadních produktů v cévách a tím i jejich ucpání. 

1.2 Typy senzorů 

1.2.1 Tepelně-vodivostní senzory 

 Měření tepelné vodivosti plynů patří k nejstarším způsobům detekce plynů a hodí se 

pro zjišťování procentuelní objemové hladiny určitých binárních směsí. Teplotně-vodivostní 

senzory pracují na principu porovnávání tepelné vodivosti zkoumaného plynu s tepelnou 

vodivostí referenčního plynu (ve většině případu se jedná o vzduch). Zkoumaný plyn je 

nasáván konstantní rychlostí skrz měřící komoru a v ní ohříván za pomocí vlákna nebo 

korálku na teplotu 100 aţ 150 °C [6]. Dvě měřící a dvě referenční komory jsou zapojeny  

do Whetstoneova můstku.  Přenos tepla z komory na zkoumaný plyn závisí na tepelné 

vodivosti plynů a bude se projevovat změnou teploty a následně elektrického odporu 

elementu. 

 

1. Měřící komory 

2. Srovnávací komory 

3. Napájecí zdroj 

4. Zesilovač 

 

 

 
Obrázek 1.2-1: Schéma tepelně-vodivostního senzoru

[17] 
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Všechny čtyři měřící články jsou vytvořeny v jednom masivním kovovém bloku, aby 

se neprojevoval rušivě vliv kolísání okolní teploty. Tepelně-vodivostní detektory jsou citlivé 

pouze na rozdíl teplotní vodivosti plynů. Vzhledem k porovnávanému plynu, nejsou 

specifické pro ţádnou určitou látku, z toho plynou určitá omezení v pouţití. 

Plyn λ.10
7 

  λ plynu 

/ λ vzduchu 

Vodík 416 7,15 

Hélium  340 5,84 

Neon  110 1,85 

Metan 72 1,24 

Acetylén 71,8 1,23 

Kyslík  58,8 1,1 

Vzduch 58,3 1 

Dusík 58,1 0,99 

Oxid uhelnatý 56 0,96 

Oxid uhličitý 34 0,58 

Sirovodík 31 0,53 

Oxid siřičitý 20 0,34 

Tabulka 1.2-1: závislost tepelné vodivosti pro některé plyny
[4]

 

 

Detektory je vhodné poţívat pouze pro měření binárních směsi, jejichţ sloţky mají 

značně odlišné teplotní vodivosti. Nejčastěji se pouţívají na měření oxidu uhelnatého nebo 

argonu ve vzduchu. Plyny mohou být měřeny cca od 3% obj. [6], měření pod touto hladinou 

bývá značně nepřesné aţ na měření hélia a vodíku, jejichţ teplotní vodivost je veliká. 

Tepelně-vodivostní senzory mohou měřit do 100% bez poškození nebo výsledku za hranicí 

stupnice. Jsou náchylné k rušivým vlivům vodních par, které mají niţší tepelnou vodivost neţ 

vzduch. Tyto senzory jsou značně jednoduché, výrobce u nich udává ţivotnost 20 a více let 

[6]. 

1.2.2  Katalytické senzory 

Senzor katalytický téţ nazývaný termochemický se pouţívá na spalitelné plyny, jako 

jsou uhlovodíky a CO. Pracuje na principu změny teploty při řízeném spalování detekovaného 

plynu. Do měřící komory prochází skrz porézní stěnu měřený plyn. V komoře se nachází dva 
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pelistory, měřící a srovnávací. Pelistor je ţhavící drát s katalyzátorem v keramickém nosiči. 

Plyn se spálí a zvýší tím teplotu, zvýšením teploty se zvýší odpor pelistoru.  

Změnu odporu měříme, a ta je úměrná koncentraci měřeného plynu. Je důleţité, aby byl 

zajištěn konstantní průtok měřeného i oxidačního plynu (ve většině případů je to vzduch)  

a stálá teplota. Pro správné fungování katalytických senzorů je nutné, zajistit stálý přísun 

vzduchu. Pro spolehlivé měření je nutná hladina 10% kyslíku v ovzduší [6]. Pokud půjde 

koncentrace kyslíku pod tuto hladinu, je moţné, ţe navzdory vysoké koncentraci hořlavých 

plynů dostaneme nízkou výslednou hodnotu. Je to dané tím ţe senzor spotřebovává jak 

hořlavý plyn, tak i kyslík. Spodní hranice měření se pohybuje okolo 50 ppm, horní mez je 

100% LEL (dolní mez výbušnosti) [6]. Katalytické senzory nalezneme v analyzátorech plynu 

a monitorovacích systémech. 

 

 

1. Porézní stěna 

2. Měřící pelistor 

3. Porovnávací pelistor 

4. Měřený plyn 

5. Napájení 

6. Měřící obvod 

 

 

 

 

1.2.3 Polovodičové senzory 

Tento typ senzoru pracuje na principu změny odporu při adsorpci detekovaného plynu 

do povrchu polovodiče. Senzor se skládá z malého kousku polovodiče (nejčastěji na bázi 

oxidu cínu, ale můţeme pouţít oxidy zinku nebo ţeleza) na něj jsou umístěny elektrody. Celé 

je to omotané topnou spirálou z platiny. S rostoucí teplotou se sniţuje doba reakce na měřený 

plyn, zároveň však s rostoucí teplotou roste i náchylnost k poškození senzoru. Proto je nutné 

volit určitý kompromis a tím je teplota pohybující se v rozmezí 200 aţ 400 °C s dobou odezvy 

řádově vteřin [6]. Kdyţ se molekula plynu adsorbuje do polovodiče, tak reaguje s kyslíkem 

obsaţeným v oxidu a sniţuje tím odpor polovodiče. Tuto změnu monitorují elektrody. 

Obrázek 1.2-2: schéma katalytického senzoru[6] 
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Polovodiče jsou náchylné k poškození kyselými plyny, kyanidy, silikony a na sloučeniny 

obsahující síru nebo halogeny, přesto všechno jsou k těmto látkám odolnější neţ senzory 

katalytické.  

1.2.4 Elektrochemické senzory  

Elektrochemickou metodu analýzy plynů pouţívá řada senzorů, a to hlavně senzory 

ampérometrické a galvanometrické.  

Elektrochemické ampérometrické senzory 

Pouţívají se hlavně při měření koncentrace kyslíku a na měření nízkých koncentrací 

toxických látek. Senzor pracuje na principu měření proudu procházejícího elektrodami 

ponořenými do elektrolytu (vodný roztok KCl nebo KBr) [4]. Zdroj stejnosměrného napětí je 

zapojen do měřícího obvodu, hodnota napětí musí odpovídat limitnímu proudu určované 

sloţky v měřeném médiu. Velikost tohoto proudu je funkcí koncentrace měřené veličiny.  

Měřený plyn prostupuje přes 

polopropustnou membránu do elektrolytu a na 

katodě ze zlata se redukuje pomocí volných 

elektronů, které vznikly na rozhraní 

elektrolytu a anody, která je ze stříbra. 

Velikost proudu je tak přímo úměrná obsahu 

měřeného plynu. 

 

 

 

 

Elektrochemické galvanometrické senzory 

Jsou vhodné pro detekci a měření plynů, které jsou elektrolyticky přeměnitelné nebo 

oxidují na kovovém katalyzátoru (např. Pt, Au) [4]. Plyny, které lze tímto senzorem měřit 

jsou oxidy (CO, CO2, O2, NO, NO2) a H2S aldehydy, ketony a organické páry alkoholů [17]. 

Citlivost senzorů pracujících na principu elektrochemické galvanometrii je 3-30 ppm. 

Základem této technologie je vznik elektrického potenciálu na fázovém rozhraní (kov a kov, 

roztok a kov, roztok a roztok). Na těchto rozhraních vzniká tzv. potenciál fázového rozhraní. 

Tento potenciál je přímo úměrný koncentraci měřeného plynu. Senzor se skládá z olověné 

Obrázek1.2 -3: Elektrochemický amperometrický senzor[17] 
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anody a zlaté katody, které jsou ponořené do elektrolytu na bázi kyseliny octové [17]. Obvod 

je uzavřen zatěţovacím odporem, který převádí proud na úbytek napětí.  

1.2.5 Infračervené senzory 

Tato technologie je zaloţená na měření útlumu infračerveného paprsku po průchodu 

analyzovaným plynem. Senzory jsou vhodné pro detekci a měření všech plynů, které silně 

absorbují v infračerveném spektru záření. Jsou to metan a další uhlovodíkové plyny, CO, 

CO2, SO2. Molekuly, které jsou souměrné (O2, H2, N2) infračervené záření neabsorbují [4]. 

Plyny, které mohou být detekovány touto technologii, mají své specifické infračervené 

absorpční spektrum. Sloţení senzoru se můţe lišit dle potřeby a způsobu pouţití, ale základem 

je komora, kterou proháníme měřený plyn. Na jednom konci je zdroj infračerveného záření 

např. dioda emitující světlo (LED) a na konci druhém je pak na světlo citlivý prvek jako jsou 

např. fotonásobiče, fotodiody nebo fotoakustické detektory. Pro zlepšení kvality výsledků je 

moţné vyuţít zdvojení komor, s tím ţe druhou komorou, která bude porovnávací, prochází 

plyn, který neabsorbuje infračervené záření. Dále pak můţeme periodicky přerušovat zdroj 

infračerveného záření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Paramagnetické senzory  

Tento způsob lze vyuţít jen u paramagnetických plynů. Paramagnetické plyny jsou 

kyslík, oxid uhelnatý, a nepatrně paramagnetický je i oxid dusičitý. Nejčastější pouţití 

senzorů je pro měření koncentrací kyslíku. V základě jsou tři běţně pouţívané způsoby 

měření a to: Paulingův (činkový), termomagnetický (magnetický vír), a diferenční tlakový 

(Qinkeův) [6].  

Obrázek 1.2-4 Schéma jednoduchého infračerveného senzoru[6] 
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Paulingův paramagnetický senzor se skládá ze dvou propojených skleněných baněk 

naplněných dusíkem zavěšených v silném magnetickém poli. Na propojovacím drátku je 

umístěno zrcátko, na které je zaměřen světelný paprsek. Jestliţe se do magnetického prostoru 

dostane paramagnetický plyn, dojde ke změně magnetických sil a činka se začne otáčet. Úhel 

natočení je přímo úměrný koncentraci paramagnetického plynu. Tento úhel sledujeme pomocí 

zrcátka. Vylepšení této metody spočívá v tom, ţe činku umístíme na spirálu, kterou poteče 

elektrický proud, bránící rotaci činky. Velikost proudu bránícího v otáčení činky je úměrná 

koncentraci paramagnetického plynu.  

Termomagnetický paramagnetický senzor vyuţívá vlastnosti, ţe s rostoucí teplotou 

klesá vliv magnetického pole na paramagnetický plyn. Měřený plyn rozdělíme na dva proudy, 

jeden zahřejeme. Kdyţ tyto proudy následně spojíme dohromady a vystavíme je 

nestejnoměrnému magnetickému poli, poteče jeden plyn do druhého, vznikne tzv. magnetický 

vír. Velikost magnetického toku muţe být změněna, většinou jako chladící efekt na ohřívač. 

Tato změna je úměrná koncentraci paramagnetického plynu.  

Diferenční paramagnetické senzory vyuţívají srovnání zkoumaného paramagnetického 

plynu a plynu referenčního (většinou dusík) v pulzujícím magnetickém poli (vznikne za 

pomoci např. elektromagnetu). Koncentrace paramagnetického plynu je úměrná diferenci 

tlaku měřeného a referenčního plynu.   

Tyto analyzátory jsou schopné měřit v širokém rozsahu koncentrace, a to od cca  

100 ppm aţ do 100% objemu. Pro dosaţení co největší přesnosti je důleţité seřídit senzory  

na daný tlak, vlhkost a teplotu[6].  
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2.  POPIS ZAŘÍZENÍ 

2.1 Popis analyzačního systému pro měření CO CO2 a O2 ve spalinách  

Tento systém je určen do laboratoří pro analyzování a velmi přesné měření CO, CO2  

a O2 ze spalin. Skládá se z předúpravy vzorků, která je tvořena ‚Heated Filter Probe 32C‘ coţ 

je vyhřívaný filtr a ‚Thermo-electric cooler M325‘ je vymrazovací jednotka a samotným 

analyzátorem Teledyne 7500 umístěným v 19ti palcové analyzační skříní AR7500F [8]. 

Měření CO a CO2 pracuje na infračerveném principu, O2 čidlo na principu paramagnetickém. 

2.1.1 Předúprava vzorků: 

Před samotným měřením je důleţité vzorek řádně připravit. Touto přípravou je 

myšleno měřený plyn zbavit nečistot, jako jsou prachové částice a saze nebo vlhkost. Kdyby 

se tak nestalo, riskujeme zanesení trubic, ucpání ventilů, taky sníţení přesnosti přístroje  

a hlavně samotné zničení přístroje nebo jeho částí jako jsou senzory analyzovaných plynů. 

Plyn je nasáván odběrovou sondou, která je umístěná ve výšce 174,4 cm po levé straně 

v pohledu ode dveří do komory. 

 
Obrázek 2-1: Vstup kouře do předúpravy vzorků 
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2.1.2 Vyhřívaný filtr Heated Filter Probe 32C 

Hned za vstupem je umístěn vyhřívaný filtr ‚32C‘. Jeho primární funkcí je odstranění 

pevných částic z analyzovaného plynu v našem případě kouře a udrţet teplotu plynů nad 

teplotou rosného bodu. Filtr je vyhříván na teplotu 190°C [11]. Heated Filter Probe 32C je od 

americké firmy Baldwin filters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Vymrazovací jednotka Thermo-electric cooler M325 

Dále pak kouř zbavený prachových částic pokračuje do vymrazovací jednotky ‚M325‘ 

kde se plyn ochladí a dojde ke zkapalnění par. Chladnička plynů disponuje jednokanálovým 

systémem se dvěma výměníky tepla první pasivní je chlazen na teplotu okolí a druhý aktivní 

je ochlazen na teplotu 4°C. Vymrazovací jednotku dodala taktéţ firma Baldwin filters [8].  

 
Obrázek 2-3: Vymrazovací jednotka 

Obrázek 2-2: Vyhřívací filtr + pohled dovnitř 
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2.1.4 Peristaltické čerpadlo 

Kondenzát, který při chlazení vznikl, je odváděn pomocí dvou peristaltických čerpadel 

do odpadní nádoby. Čerpadlo vyuţívá principu paměti materiálu. Při otáčení rotoru se 

postupně deformuje hadice, při tom se izoluje nepatrné mnoţství tekutiny, které je posléze 

lopatkou vytlačeno z hadičky ve směru rotace lopatek [18].  

 
Obrázek 2-4: Peristaltické čerpadlo 

 

 
Obrázek 2-5: Schéma předúpravy vzorků  
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2.1.5 Úprava vzorků 

Na vstupu, v analyzační skříni, je umístěno výkonné čerpadlo. Čerpadlo je 

zodpovědné za nasávání a transport vzorku v celém analyzačním systému. 

 
Obrázek 2-6: Zapínání čerpadla v analyzační skříni 

2.1.6 Koalescenční filtr  

Za ním je instalován koalescenční filtr pro případné dočištění vzorku od prachových 

částic a zbytkové vlhkosti. Skládá se z nerezového těla, skleněného obalu a filtrační vloţky 

z borosilikátového skla s teflonem s absolutní porositou 1 μm. Filtr zachytává částice  

do velikosti 0,1 μm [14]. V koalescenčním reţimu filtr zachytává a odstraňuje kapičky  

o velikosti 0,1 μm s účinností přesahující 95%. Zachycená kapalina stéká po skleněné vloţce 

s teflonem ke dnu, kde je odváděná drénem. Filtr lze pouţít i jako nádobu na různé druhy 

sorbentů (např. pro odstranění amoniaku atd.). 

 
Obrázek 2-7: Koalescenční filtr[14] 
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2.1.7 Měření 

 Dále vzorek postupuje v analyzační skříní přes regulaci průtoku a následně pak  

na samotná čidla. 

2.1.8 Regulace průtoku jehlovým ventilem 

Pro sníţení doby odezvy je k analyzování dávána jen část vzorku, zbytek se vrací 

pomocí rozvětvení umístěného před jehlovým ventilem zpět do komínové části komory,  

ze které byl vzorek nasán. Vyfukování zbytků plynu je umístěno tak, aby nedocházelo k jeho 

opětovnému nasávání. 

 
Obrázek 2-8: Průtokový jehlový ventil 

2.1.9 Zobrazení výsledků měření 

Aktuální hodnoty lze vidět na displeji měřicího přístroje Teledyne 7500, přístroj 

zobrazuje výsledky v obj. %. Pro ukládání výsledku je Teledyne propojen analogovými 

vstupy s Měřící centrálou ALMEMO 5690-2. U centrály ovšem nastává problém, ţe měřené 

hodnoty se aktuálně zobrazují a ukládají v miliampérech, které ovšem pomoci jednoduchého 

vzorce můţeme přepočítat na obj. %. 

2.1.10 Popis Teledyne 7500 

Analyzátor Teledyne 7500 je uloţen v robustní 19‘‘ skříni, je vhodné jej umístit  

do vnitřních prostor, kde nehrozí nebezpečí výbuchu. Měření lze ovládat za pomocí 8 tlačítek. 
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2.1.11 Čelní panel 

Na čelním panelu jsou umístěny všechny ovládací prvky pro měření, nulování či kalibraci.  

 
Obrázek 2-9: Čelní ovládací panel[7] 

 

 

 

 

 

Označení Popis 

MODE Slouţí pro změnu nastavení 

 Pouţívá se při přesunu kurzoru na příslušném řádku či posun na následující 

číslici 

 Pouţívá se pro přesun na příslušný řádek dolů či sníţení numerické hodnoty 

 Pouţívá se pro přesun na příslušný řádek nahoru či zvýšení numerické hodnoty 

ESC Slouţí pro návrat na předchozí obrazovku nebo zrušení určitého procesu 

ENT Slouţí k potvrzení vybrané poloţky či hodnoty a k potvrzení provedené 

kalibrace 

ZERO Tlačítko nulování analyzátoru 

SPAN Tlačítko kalibrování analyzátoru 

Tabulka 2-1: Tlačítka na displeji a jejich popis[7] 
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2.1.12 Zadní panel 

Na zadním panelu se nachází všechny vstupy a výstupy: napájecí, komunikační, 

datové a plynové. 

 
Obrázek 2-10: Zadní panel[7] 

 

Napájecí zdířka Pro připojení napájecího kabelu 230V/50 Hz 

Připojení plynu Jeden vstup, výstup vzorku a vstup pro připojení proplachovacího plynu 

RS232 Vstup pro připojení digitální komunikace (standardní 9ti pinový DSUB 

konektor) 

Svorkovnice 1-5 Různé funkce jako např.: 

 - Analogové výstupy 

- Svorky pro vyvedení alarmu 

- Kalibrační svorky 

- Svorky identifikace rozsahu 

- Vstupy pro dálkovou změnu rozsahu 

- Svorky pro autokalibraci 

- Svorky pro připojení externího kyslíkového senzoru 

- Chybové hlášení 

- Ovládaní čerpadla 

  

Tabulka 2-2: Popis konektoru a svorkovnic na zadním panelu[7] 

 

           Za pomocí ventilu můţeme přepínat vstupy plynů a to z polohy vzorek do polohy 

kalibr. Je-li ventil v poloze vzorek, tak přístroj nasává kouř z poţárně-technické komory, 

pakliţe je ventil otočeny do polohy kalibr, tak plyn bereme z tlakové láhve nulovacího nebo 

kalibračního plynu. Jako nulovací plyn je pouţitý čistý dusík (99,99 %), tento plyn je pouţit  
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i k proplachu, lze však pouţít i jiný inertní plyn. Ke kalibraci se pouţívá směs plynů N2  

72,85 obj. % CO2 17,96 obj. % O2 4,63 obj. % a CO 4,56 obj. % [8]. Kalibrační plyn by měl 

být 90% z rozsahu pro kaţdý komponent. Láhve s kalibračním a nulovacím plynem jsou 

umístěný po levé straně analyzačního přístroje. Vepředu je umístěná láhev s dusíkem a za ní 

je láhev s kalibračním plynem. Obě láhve jsou vybaveny manometrem a průtokoměrem. 

Rozvod plynů je proveden 1/4“-mi hadicemi a trubkami. Plánovaná trasa pro přívod vzorků 

by měla být s co nejmenším počtem ohybů a zákrutů kvůli zrychlení odezvy.  

2.1.13 Provozní režimy 

Teledyne 7500 pracuje v těchto třech provozních reţimech: měřící, uţivatelský a kalibrační. 

Základním jiţ přednastaveným reţimem je měřící. Displej v měřícím módu ukazuje data  

o koncentracích, alarmové hlášení a další informace tykající se měření. V módu měření můţe 

zobrazit na jednou aţ 5 kanálů měření.  Pro zobrazení následujících kanálů je nutné stisknout 

tlačítko šipky dolů či nahoru. Pro nastavení parametru analyzátoru slouţí uţivatelský mód. 

Stisknutím tlačítka MODE se dostanete z reţimu měřícího do uţivatelského reţimu. 

V pravém horním rohu displeje se nachází nápověda pro práci s aktuálním oknem a v rohu 

horním levém jsou informace o aktuálním okně. Při kalibraci přístroje je pouţíván kalibrační 

reţim. Stisknutím tlačítka SPAN nebo ZERO vstoupíme do kalibračního módu. 

V kalibračním reţimu se kromě vlastní kalibrace a nulování provádí i nastavování  

a upravování kalibračních rozsahu a měnění parametrů automatické kalibrace.  
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2.2 Testo 350 XL 

Je analyzační a měřící systém vhodný do různorodých prostření od čisté laboratoře  

aţ po prašné průmyslové ovzduší. Nabízí širokou škálu měření. Měření mohou být 

krátkodobá i dlouhodobého charakteru. Systém Testo 350 XL se skládá z kontrolní jednotky, 

analyzačního boxu, logeru, boxu analogového výstupu, powerboxu a dalších komponent  

či sond. 

2.2.1 Kontrolní jednotka 

Kontrolní jednotka je robustní měřicí přístroj uřčený pro rychlá nebo kontrolní měření. Je 

to nejmenší samostatně provozovaná část systému. Je do ní integrován měřič diferenciálního 

tlaku. Jednotka disponuje konektorem pro připojení sondy, Dle potřeby můţeme vyuţít 

sondy: pro přesné měření teploty, vlhkosti, proudění, otáček, CO2, napětí a turbulence. Displej 

přístroje zobrazuje aţ 6 měřících kanálů na jednou, při sepnutí módu ZOOM dosáhneme 

zvětšení a zobrazení tří měřících kanálů najednou. Kontrolní jednotka je ovládaná přes 

klávesnici a menu, jehoţ forma se odvíjí od typu připojeného snímače. Ovládat jednotku lze 

za pomoci touchscreen (dotyková obrazovka). Nejčastěji poţívané funkce lze pouţívat přímo 

pomocí funkčních tlačítek, které jsou zobrazeny na funkční liště displeje. Doplňkové 

informace jako zobrazení provozu, systémová konfigurace, aktuální místo měření nalezneme 

v systémové liště. Při špatných světelných podmínkách je moţno vyuţít podsvícení displeje. 

Na jedno měření lze uloţit 250 000 naměřených hodnot [9]. Pomocí integrované tiskárny 

můţeme tisknout výsledky přímo na místě měření. 

 
1. Tiskárna 

2. Drţák na tuţku ovládání dotykové obrazovky 

3. Systémová lišta 

4. Zobrazení naměřených hodnot 

5. Funkční lišta 

6. Funkční tlačítka 

7. Klávesnice 

8. Konektor síťového zdroje 

9. PC rozhraní (RS 232) 

10. Testo databus 

11. Konektor libovolné sondy 

Obrázek 2-11: Ppopis kontrolní jednotky[9] 
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12. Integrovaná diferenční tlaková sonda 

Prvky obsluhy: 

Stisknutím tlačítka se přístroj zapne popř. vypne. 

Tlačítko Menu stisknutím tohoto tlačítka se přeruší zobrazování měřených hodnot a  

             přístroj najede do hlavního menu. Pokud jste v nabídkovém dialogu, po stisknutí  

             tohoto tlačítka uloţíte zadané hodnoty a vrátíte se zpět k zobrazení měřených  

             hodnot. 

 

Za pomocí tohoto tlačítka lze stornovat zvolené procesy nebo výběry a to bez  

             ukládání. ESC slouţí pro návrat o rovinu výše aţ po zobrazení měřených hodnot. 

Vypnout a zapnout osvětlení jde při stisknutí toho tlačítka. 

            Jedná se o tlačítko potvrzující výběr. Za pomocí OK se otvírá obsluhou zvolení  

            adresáře menu. Jestliţe máme na displeji zobrazeny měřené hodnoty a stláčíme OK  

            dostaneme se do aktuální konfigurace systému. Zobrazí se kontrolní jednotka a  

            všechny připojené systémové komponenty.  

            Šipkami směrujícími nahoru a dolů můţeme procházet zobrazené měřené hodnoty  

            nebo si volit body menu. 

                     Šipkami v levo a v pravo lze posouvat funkční lištu, ale pouze v tom případě  

                     jestli je navoleno více neţ 4 funkční tlačítka. 

Tabulka 2-3: Tlačítka kontrolní jednotky[9] 

 

Rychlé změny mezi funkcemi přístroje a kompletní ovládání měření to vše jde jen pomocí 

Funkčních tlačítek.  

Místo měření 

Místo měření můţeme vyvolat tak ţe mačkáme tlačítko OK a zároveň šipku do leva. 

Tím se zobrazí přehled uloţených míst a adresářů. Lze editovat adresáře a jednotlivá místa 

měření. 

2.2.2 Loger 

Slouţí k propojení aţ 8 analyzačních boxů spalin nebo lze propojit aţ 20 logerů [9]. 

Pomocí kontaktu BUS. Přístroj je schopný zaznamenávat a přijímat měřená data aniţ by byl 

připojen ke kontrolní jednotce. Loger disponuje čtveřicí konektoru (osmipólové 

Hirschmannovy konektory) pro různé typy sond. Po kaţdém spuštění logeru provede systém 
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test připojených sond. Můţeme pouţít tyto sondy: teplotní sondy, tlakové sondy, vlhkostní 

sondy, sondy pro snímání otáček a sondy pro měření CO a CO2.  

 

1. Konektory 2 

2. Značka pro správné sesazení s dalšími boxy 

3. Kontakty BUS 

4. LED dioda stavu 

5. Pojistka sesazených boxů 

6. Konektory 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Analyzační box spalin 

Jak uţ název napovídá přístroj je schopen zjistit a změřit všechny nejčastěji se vyskytující 

plynné zplodiny hoření, jako jsou O2, CO2, CO, NOX, SO2 atd. [9].  Analyzační box se skládá 

z těchto částí: senzory, pumpy měřeného a proplachovaného plynu, filtrů, zobrazovací  

a ukládací elektroniky, síťového zdroje a akumulátoru. Řízení boxu se provádí za pomocí 

kontrolní jednotky nebo přes počítač prostřednictvím softwaru ComSoft3. Pro jednotlivé 

analyzační boxy muţe být nastaven a spuštěn pouze jeden program. Po spuštění pumpy 

(manuálně nebo automaticky) se spaliny začnou přes odběrovou sondu nasávat do úpravny 

plynu, kde se ochladí na teplotu 4 aţ 8°C [9]. Tím zkapalní vodní pára obsaţená v kouři spolu 

s malým mnoţstvím NO2 a SO2. Kondenzát je odpouštěn do nádrţky tomu určené ve spodní 

straně přístroje. Suchý plyn dále pokračuje k částicovému filtru, který zároveň funguje jako 

vodní bariéra. Při moţném prosáknutí vody se póry filtru stáhnou a zabráni tím zničení 

pumpičky a senzorů. Tento proces je však nevratný. Potom je analyzovaný plyn veden skrz 

pumpu k plynovým senzorům. V analyzátorech Testo jsou pouţity nejčastěji elektrochemické 

senzory na principu iontově selektivní potenciometrie. Elektrické napětí, které je přivedeno na 

dvě (popř. tři – podle měřené sloţky) elektrody jsou ponořeny do roztoku elektrolytu, kterým 

Obrázek 2-12: Loger[9] 
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je naplněný senzor. S okolím jsou senzory spojeny pro plyny propustnou membránou. Zde se 

nepatrný objem plynu dostane za pomoci difůze přes membránu do senzorů, které vyšlou 

signál. Pak plyn odchází pryč z přístroje. Pro přímé měření koncentrace CO2 je zde pouţit 

bezrozkladový infračervený senzor vyvinutý firmou Testo. Tento senzor má měřicí rozsah 

0 aţ 50 % obj. CO2 [9]. Senzor pracuje jednokanálovou dvoupaprskovou metodou. Dva 

infračervené přijímače se dvěma před nimi umístěnými optickými filtry (měřící a referenční) 

jsou umístěny v maličkém pouzdře. Měřící filtr pohlcuje záření všech vlnových délek kromě 

vlnové délky 4,27 µm. tato vlnová délka je pohlcena molekulami CO2. Referenčním filtrem je 

propuštěno záření o vlnové délce 4,0 µm, které není absorbováno měřeným plynem. 

Porovnáním signálu je stanovena hodnota CO2 [9]. Senzor CO je vybaven proplachováním  

a obtokem, který můţe byt zapnut ručně nebo automaticky při překročení maximální hodnoty. 

Chceme-li rozšířit měřený rozsah, musíme kontrolovaně ředit pouze plyn příchozí do senzoru 

CO a to čerstvým vzduchem nebo dusíkem. Ředící plyn je nasáván odděleným vstupem 

pomocí pumpy. Kvůli ochraně před všudypřítomným prachem je zde vestavěn prachový filtr. 

Doporučuje se provést kalibraci s nastavenou konstantou ředění, kvůli odstranění chyby 

měření vzniklé nepřesným odměřováním ředicího plynu. Jestliţe ředící plyn obsahuje nějaké 

rušivé elementy, vyvedeme hadičku sání do čerstvé atmosféry. Pokud pouţijeme ředicí plyn 

z tlakové láhve, kontrolujeme si, aby tlak nepřesáhl 30 hPa. 

 
1. Kontakty BUS 

2. Statutární LED diody 

3. Částicový filtr (bílý) 

4. Čistící filtr 

5. Nádobka na kondenzát 

6. Integrovaná Peltierova úpravna   

            plynů 

7. Integrovaná diferenční tlaková  

            sonda 

  

Obrázek 2-13: Analyzační box spalin[9] 
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2.2.4 Box analogového výstup 

Uskutečňuje analogový výstup aţ z 6 kanálů[9]. Komponenty jsou propojeny kabelem 

BUS nebo přímo sesazeny kontakty BUS. Nastavování parametrů lze provádět za pomocí 

kontrolní jednotky nebo počítače prostřednictvím softwaru ComSoft3. Nelze provést 

analogový výstup naměřených hodnot z kontrolní jednotky. V systému BUS můţeme poţít aţ 

3 boxy analogového výstupu. Analogový výstup má proudovou charakteristiku. Kaţdému 

kanálu přiřadíme jeden měřící kanál, jehoţ výstupy odpovídají rozpětí proudu 4 aţ 20 mA, 

největší zátěţ pro kaţdý výstup je 500 Ω [9]. 

 

1. Konektory 1 

2. Značka pro správné sesazení s dalšími boxy 

3. Kontakty pro BUS 

4. Statutární LED 

5. Pojistka 

6. Konektory 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Powerbox 

K zásobení systému logerů Testo slouţí powerbox. Při jednoduchých systémech např. 

kontrolní jednotka a analyzační box, je powerbox určen pouze k prodlouţení provozní doby. 

Avšak u komplexnějších systémů má ještě několik dalších důleţitých funkcí. Komunikuje 

s galvanicky oddělenou měřicí technikou skrz elektrické zásobení databus. Zásobuje všechny 

součásti systému napojených před BUS. Za pomocí síťového zdroje je schopný dodat  

do systému proud aţ 3 A [9]. Při obsazení logerů energeticky náročnými sondami zajišťuje 

stabilitu systému. 

 

 

 

  

Obrázek 2-14:Box analogového výstupu[9] 
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3. POSTUP MĚŘENÍ 

 Měření se dá logicky rozdělit do několika na sebe navazujících částí. První úsek jsou 

přípravné práce, zde patří spuštění a nastavení všech systémů, příprava komory. Další díl je 

samotné měření, tzn. činnosti od zapálení aţ po zahasnutí plamene a vychladnutí zbytků. 

A v poslední neméně důleţité částí jsou činnosti po ukončení měření, jako je odvětrání  

a zpracování výsledků.  

3.1 Přípravné práce 

 Před započetím samotného měření je nutno provést několik přípravných úkonů.  

Do těchto procedur můţeme zařadit spuštění všech systémů, kalibraci popřípadě nulování. 

3.1.1 Zapnutí analyzátoru spalin Teledyne 7500 

 Prvním krokem po příchodu do laboratoře je spuštění analyzátoru Teledyne 7500  

a to minimálně 2 hodiny před započetím měření [8]. Důleţité to je proto, aby se ustálili  

a stabilizovali všechny měřící prvky a elementy analyzátoru. Tlačítko červené barvy  

pro spuštění analyzátoru se nachází nalevo od čelního ovládacího panelu. Ostatní systémy 

analyzátoru spalin stačí zapnout cca 10 minut před zahájením měření.  

3.1.2 Nastavení rozsahů analyzátoru 

 Nastavení měřícího rozsahu provádíme pro kaţdý měřený prvek zvlášť. Pro vstup  

do uţivatelského reţimu stiskneme tlačítko MODE [7]. Pomocí šipek přesuneme kurzor  

na pozici „changeover of Range“ (změna rozsahu) a potvrdíme stisknutím tlačítka ENT. Nově 

se nám objeví obrazovka „chanel selection“ (výběr kanálu), kde za pomocí šipek vybereme 

námi vybraný kanál a svou volbu potvrdíme stisknutím tlačítka ENT. Tím kurzor přemístíme 

doprava. V levém rohu obrazovky se nám objeví nápis „Range Change“ (změna rozsahu).  

Za pomocí šipek vybereme rozsah a opět naši volbu potvrdíme stisknutím klávesy ENT.  

3.1.3 Kalibrace a nulování 

 Nulování se doporučuje provádět po kaţdém měření, kdeţto kalibrace se provádí 

tehdy, kdyţ ústředna dává nesmyslné výsledky nebo po uplynutí předepsané doby od poslední 

kalibrace. Interval doporučený výrobcem je týdenní aţ dvoutýdenní, záleţí na intenzitě 

pouţívání [8]. Obecně platí, ţe čím častěji provádíme kalibraci, tím přesnější máme výsledky. 

Před samotnou kalibrací je nutné provést vţdy nulování. 
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Nulování 

 Vypneme čerpadlo vzorků za pomoci zeleného vypínače. Trojcestný ventil umístěný 

na panelu analyzátoru přepneme do polohy do polohy „KALIBR“. Otevřeme tlakovou láhev 

s nulovacím plynem, na regulaci nastavíme tlak v rozmezí O.5 aţ 1 bar. Do pozice „1“ 

přepneme ventil nadepsaný „NULOVACÍ PLYN“ a regulátorem průtoku umístěným pod 

příslušným ventilem nastavíme průtok plynu 1 l/min. Ventil u průtokoměru necháme 

v původní poloze, průtok regulujeme pouze regulátorem pro nulovací plyn. Nebude se pak 

muset seřizovat průtok vzorku. Po nastavení průtoku stiskneme na ovládacím panelu tlačítko 

„ZERO“. Zmáčknutím tlačítka se dostáváme do reţimu manuálního nulování. Nulování je 

nastaveno tak, ţe se provádí u všech kanálů zároveň. Stiskneme tlačítko ENT a čekáme aţ 

údaje na všech třech kanálech se ustálí. Ještě jedenkrát zmáčkneme tlačítko ENT a všechny 

kanály jsou vynulovány. Ventil nadepsaný jako „NULOVACÍ PLYN“ vrátíme do polohy „0“ 

a uzavřeme tlakovou láhev s nulovacím plynem.   

Kalibrace 

 Postup provádění kalibrace je obdobný jako při nulovaní. Opět máme vypnuté 

čerpadlo pro dopravu vzorků. Trojcestný ventil dáme do polohy „KALIBR“. Jelikoţ 

kalibrační plyn by měl obsahovat 90% měřených rozsahů, musíme změnit rozsah pro kanál 

kyslíku. Postup je popsaný v kapitole 3.1.2. Měřící rozsah nastavíme na 0-10 vol %. Po té 

otevřeme tlakovou láhev s kalibračním plynem. Na regulačním ventilu láhve s kalibračním 

plynem nastavíme tlak v mezích od 0,5 do 1 baru. Ventil nadepsaný jako „KALIBRAČNÍ 

PLYN“ přepneme do polohy „1“ a regulátorem průtoku umístěným pod příslušným ventilem 

nastavíme průtok plynu 1 l/min. Ventil u průtokoměru necháme v původní poloze, průtok 

regulujeme pouze regulátorem pro kalibrační plyn. Nebude se pak muset seřizovat průtok 

vzorku. Do reţimu manuální kalibrace se dostaneme za pomocí stisknutí tlačítka „SPAN“. 

Pro kaţdý kanál se provádí kalibrace samostatně, nelze to udělat hromadně jako při nulování. 

Kanál kde je prováděno nulovaní je označen tmavým kurzorem. Stiskneme tlačítko „ENT“  

a vyčkáme ustálení hodnot na displeji analyzátoru. Kurzor přeskočí doprava a k dané číselné 

hodnotě. Kalibraci kanálu potvrdíme ještě stisknutím tlačítka „ENT“, tímto se kanál 

kalibroval na hodnotu z kalibračního plynu. Po kalibraci všech kanálů přepneme ventil 

nadepsaný jako „KALBRAČNÍ PLYN“ do polohy „0“ a uzavřeme láhev s kalibračním 

plynem. Trojcestný ventil otočíme na polohu „VZOREK“. Kyslíkovému kanálu změníme 

měřící rozsah zpátky na 0 – 25 vol %. Je důleţité, abychom provedli kalibraci kyslíkového 

čidla ještě jednou vzduchem. Proto zapneme čerpadlo pro dopravu vzorků (zelený vypínač) 
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najedeme ještě jednou do manuálního kalibračního módu pomocí tlačítka „SPAN“ pomoci 

šipek vybereme kanál číslo 3 určený kyslíku. Stiskneme „ENT“ a zahájíme kalibraci. Čekáme 

na ustálení hodnot a ještě jednou potvrdíme zmáčknutím „ENT“, hodnota kyslíku se nám tím 

upraví na 20,94 obj. %. 

Změna nastavení pro nulování a kalibraci 

 Všechno potřebné pro kalibraci a nulováni je jiţ nastaveno, avšak chceme-li 

z nějakého důvodu změnit nebo poupravit jednotlivé parametry vyţaduje to drobné zásahy  

do nastavení za pomoci ovládacího panelu v menu přístroje.  

Moţnosti manuálního nulování 

 Analyzátor nabízí moţnost nulovat všechny kanály najednou nebo jednotlivě kaţdý 

zvlášť. Stiskneme tlačítko „MODE“ a dostaneme se tím do kalibračního reţimu. Pomocí 

šipek přesuneme kurzor na pozici „Setting about Calibration“ (volby tykající se kalibrace)  

a stisknutím „ENT“ otevřeme další úroveň menu. Za pomoci šipek přesuneme kurzor do 

pozice „about ZERO Calibration“ (kalibrace nuly). Stisknutím „ENT“ se dostaneme na výběr 

kanálů, u kterých chceme změnit způsob kalibrace, kanály vybíráme pomoci šipek. Zvoleny 

kanál potvrdíme stisknutím „ENT“, teď můţeme měnit pomocí šipek u námi zvoleného 

kanálu způsob nulování z moţnosti „At once“ (dohromady) na „Each“ (zvlášť). Námi zvolený 

parametr potvrdíme stisknutím „ENT“. Jestliţe kanál má více měřících rozsahů, tak námi 

zvolená volba nulování bude platit pro všechny měřící rozsahy kanálu. 

Zadání kalibračních hodnot 

 Po stisknutí „MODE“ se dostaneme do uţivatelského rozhraní. Šipkami najedeme 

nápis „Setting about Calibrattions“ (nastavení kalibračních parametrů) výběr stvrdíme 

stisknutím tlačítka „ENT“. Dostaneme se do další úrovně menu nadepsané „Cal. Settnigs“ kde 

za pomocí šipek vybereme pozici „Calibrations value“ (kalibrační hodnota) výběr stvrdíme 

stisknutím „ENT“. Šipkami provedeme výběr kanálu, kde chceme upravit kalibrační hodnotu. 

Naše rozhodnutí stvrdíme stisknutím tlačítka „ENT“. Kurzor se přemístí doprava, kde 

šipkami nahoru a dolu měníme hodnotu číslice a šipkou doprava posunujeme na další číslici. 

Úpravu hodnot stvrdíme stisknutím „ENT“.  

Moţnosti kalibrace 

 Analyzátor nabízí moţnost kalibrace jednotlivých kanálů samostatně.  Rovněţ 

můţeme samostatně kalibrovat jednotlivé rozsahy kanálů. Najedeme si do uţivatelského 

menu stisknutím tlačítka „MODE“, šipkami přesuneme kurzor na pozici „Setting about 

Calibrations“ (volby týkající se kalibrace) potvrdíme zmáčknutím tlačítka „ENT“. V další 
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úrovni menu zvolíme pomocí šipek „About Calibrations Range“ (kalibrační rozsah) opět 

potvrdíme pomocí tlačítka „ENT“. Na další straně pomocí šipek přesuneme kurzor na kanál, 

kde chceme provést změny a výběr potvrdíme stisknutím „ENT“. Na obrazovce nadepsané 

„Calibrations Selection“ můţeme za pomocí šipek vybrat volbu „Both“ (oba – tzn., ţe oba 

měřící rozsahy budou kalibrovány zároveň a jednou úrovní koncentrace kalibračního plynu) 

nebo volbu „Current“ (stávající – bude kalibrován rozsah který je nastaven jako měřící) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Spuštění předúpravy vzorků 

 Hlavní vypínač je umístěn na pravé straně od vyhřívaného filtru. S jeho pomocí něho 

zapínáme vyhřívaný filtr, vymrazovací jednotku a peristaltické čerpadlo. Cca do 5 minut se 

nám vyhřeje filtr na teplotu 190 °C, po té uţ bude termostatem udrţovaný na této konstantní 

teplotě. Po zapnutí je vymrazovací jednotka do 3 minut na teplotě okolo 10 °C, v tom 

okamţiku se rozsvítí zelená kontrolka „READY“ a za další 3 minuty jsme na poţadované 

teplotě 5 °C. Následně se přesvědčíme, zda je trojcestný 

ventil v poloze „VZOREK“. Na ovládacím panelu vpravo 

dole stiskneme zelený kolébkový vypínač, který nám zapne 

čerpadlo pro dopravu vzorků. Za pomocí jehlového ventilu 

na průtokoměru nastavíme průtok 1 l/min. V tuto chvíli je 

analyzační systém Teledyne 7500 připravený k měření. 

 

 

 

Obrázek 3-1: Ovládací panel Teledyne 7500 

Obrázek 3-2: Hlavní vypínač vyhřívaného filtru, vymrazovací jednotky a peristaltického čerpadla 
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3.1.5 Zapnutí a nastavení analyzátoru Testo 350 

 Na analyzační box spalin osadíme kontrolní jednotku a kyslíkové čidlo. Kontrolní 

jednotka je propojená s analyzační boxem spalin pomocí BUS sběrnice. Jelikoţ analyzátor má 

svou baterii, můţeme přístroj zapnout. Vzhledem k tomu, ţe se nacházíme v laboratoři, je 

vhodné brát energii přímo ze sítě. Po připojení do elektrické sítě se na obrazovce zobrazí 

informace o stavu baterie. Analyzační systém Testo uvedeme do provozu stisknutím  

tlačítka . Po zapnutí se automaticky spustí nulovací fáze, které trvá minutu. Během 

této minuty přístroj změří teplotu okolí (ts) a spojí se s externím čidlem kyslíku.  Automaticky 

najedou funkce analyzačního boxu. V případě ţe chceme pouţít funkce osazené na kontrolní 

jednotce, musíme stisknout tlačítko „OK“. Najede nám síťové rozhraní, kde z 003 LC310 

(analyzační box spalin) přemístíme kurzor šípkou na 001 LC310 (kontrolní jednotka)  

a potvrzení tlačítka „OK“ se přepneme do menu kontrolní jednotky.  

Programování 

 Jestliţe před posledním vypnutím analyzačního systému byl nahraný program, tak  

po zapnutí se program automaticky načte. Parametry programu můţeme zjistit v menu. 

Stisknutím tlačítka se otevře menu. Hned po otevření menu je na první pozici 

poloţka „Paměť“ stisknutím „OK“ ji otevřeme. Šipkou najedeme na poloţku „Program“ a 

potvrdíme stisknutím „OK“. Zobrazí se nám název měřícího programu. Po dalším stisknutí 

tlačítka „OK“ nám najedou všechny jeho parametry. 

 Pokud nám parametry aktuálního programu vyhovují, můţeme zahájit měření. Avšak 

chceme-li parametry jinačí neţ jsou u aktuálního programu, musíme jej první deaktivovat, 

protoţe analyzační systém v případě aktivního programu nedovolí jakoukoli změnu čí 

inovaci. Deaktivaci programu provedeme pomocí funkčního tlačítka pro rychlou volbu na 

kontrolní jednotce. Stiskneme tlačítko nadepsané „P.del“, analyzační systém se nás zeptá, 

jestli jsme si jistí zda chceme aktuální program vypnout, svou volbu potvrdíme stisknutím 

tlačítka „OK“. Nyní nám nic nebrání pozměnit program nebo si vytvořit svůj vlastní.  

 Stisknutím tlačítka se dostaneme do menu přístroje.  Na pozici „Paměť“ 

zmáčkneme „OK“. Šipkou přesuneme kurzor na pozici „Program“ a jeho menu otevřeme 

stisknutím tlačítka „OK“. V tomto menu můţeme pozměnit jíţ vytvořené programy, nebo si 

vytvořit program svůj vlastní. Vlastní program vytvoříme přesunutím kurzoru na volny kanál 

k vytvoření programu „meas. prog. 1,2,…“ po stisknutí tlačítka „OK“ nám najedou parametry 

programu, které můţeme zvolit. Prvním parametrem je „Start“ programu a ten můţe být 

buďto manuální (Tlačítko pro rychlou volbu nadepsané „START“) anebo si můţeme zadat 
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datum a přesný čas kdy se měření automaticky spustí. V našem případě je vhodnější manuální 

spuštění. Svou volbu potvrdíme stisknutím tlačítka „OK“ na obrazovce se automaticky objeví 

další parametr a tím je „nastavit krok“ tj. perioda, za jakou dobu bude měření opakováno  

a zapsáno do paměti. Na displeji se nám zobrazí numerická klávesnice, kde pomocí dotykové 

obrazovky nebo šipek a tlačítka „OK“ nastavíme časový údaj. Po potvrzení se nám zobrazí 

menu programu, kde si muţem vybrat, jakým způsobem lze ukončit měření. Nabízí se nám 

volby: „čas plynu“ coţ je vlastně doba měření, opět se nám na displeji zobrazí numerická 

klávesnice kde si zvolíme časový údaj, po kterém se měření automaticky vypne nebo si 

můţeme vybrat pomocí tlačítek šipek a „OK“ volbu“konec měření“ ve kterém se nám nabízí 

ještě další moţnosti. A to dosaţení plné paměti, počtu měření a datum/čas. Šipkami vybereme 

vhodný parametr. 

Aktivace programu 

 Aktivaci programu je moţné provést dvěma způsoby. Stiskneme tlačítko pro vstup  

do menu , vybereme poloţku „Paměť“ ,potvrdíme „OK“ a šipkami přesuneme 

kurzor na poloţku „Program“. Šipkami vybereme námi poţadovaný program. Zde se jiţ cesty 

nepatrně liší. První moţnost je, ţe přemístíme kurzor na poloţku „Paměť“ a stisknutím „OK“ 

potvrdíme naši volbu. Program se uloţí a načte. Druhou volbou je, ţe místo poloţky „Paměť“ 

zvolíme poloţku „Info“ zobrazí se nám přehled informací k danému programu a stisknutím 

„OK“ potvrdíme volbu. Program se opět uloţí a načte. 

3.1.6  Spuštění ostatních systémů a navážení vzorků 

 Zapneme měřící ústřednu ALMEMO 5690-2, která mimo jiné shromaţďuje data  

od analyzátoru spalin Teledyne nebo např. teplotu ve zkušební komoře. Dále pak spustíme 

váhu. Kvůli ochraně váhy před teplem vznikající při zkoušce je nezbytně nutné, abychom ji 

odstínili.  Odstínění se provádí v několika vrstvách. První vrstva je umístěná přímo na váze a 

tvoří ji ocelová mříţka na podstavci.  Druhou vrstvu tvoří buďto tepelně izolační deska  

na bázi sádrokartónu nebo šamotové cihly. Sádrokartónovou desku dáváme tedy, je-li 

hmotnost zkušebního vzorku do 2 kg, nad tuto hmotnost pouţijeme šamotové cihly. Poslední 

vrstvou je ocelový plech, kde se jiţ skládá zkušební vzorek.  

 Váhu zapneme stisknutím tlačítka . Před samotným skládáním dřevěných 

hranolků na váhu i nejdříve musíme vynulovat. Váhu nulujeme s osazeným tepelným 

stíněním i mističkou a podpalovačem v ní. Nulování provádíme tlačítkem. 

Nyní můţeme začít na váhu skládat do hranice dřevěný materiál připravený na zkoušku. 

Nesmíme zapomenout nechat si mezeru v dolní části hranice na zasunutí mističky 
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s podpalovačem. Chceme-li sledovat úbytek váhy v čase, zapneme počítač a na ploše 

dvojklikem spustíme program „evidence váţních dat“. 

3.2 Průběh měření 

3.2.1 kontrola  

 Řádné provedení kontroly minimalizuje riziko nepovedené zkoušky. Před samotným 

zapálením vzorku zkontrolujeme, zda jsou všechny přístroje zapnuté a připravené na měření. 

Zkontrolujeme, zdali z předešlého měření není náhodou zapnuté odsávání kouře.  

U analyzátoru spalin Teledyne 7500 kontrolujeme systém předúpravy vzorků tj. jestli 

je zapnutý vyhřívaný filtr, vymrazovací jednotka, peristaltické čerpadlo a zda je spuštěno 

čerpadlo pro dopravu vzorků. Dále zkontrolujeme rychlost proudění vzorku na průtokoměru 

1l/min a trojcestný ventil musí být v poloze „VZOREK“. Na displeji jsou zobrazeny měřící 

kanály, kyslík by měl ukazovat hodnotu kolem 20,94 obj.%, hodnota oxidu uhličitého by se 

měla pohybovat kolem 0,31 obj.% a hodnota pro oxid uhelnatý by se měla pohybovat kolem 

nuly.  

 U analyzátoru Testo 350 zkontrolujeme, zda je program aktivní. Můţeme pustit rychlé 

kontrolní měření bez ukládání naměřených hodnot. Toto měření spustíme pomocí funkčního 

tlačítka . Změřené hodnoty by se měly blíţit hodnotám naměřeným analyzátorem 

Teledyne.  

3.2.2 zapálení vzorku 

 Jako podpalovač pouţijeme technický líh. 7 ml líhu nabereme do injekční stříkačky  

a opatrně jej vstříkneme do porcelánové mističky určené k zapalování. Mističku s lihem pak 

zasuneme do skuliny, kterou jsme si udělali při tvorbě hranice ze dřeva. Máme-li zasunutou 

mističku pod dřevěnou hranicí, zapálíme líh pomocí krbového zapalovače.  

3.2.3 spuštění měření 

 Je vhodné provádět měření ve dvojici, abychom mohli v okamţiku zapálení 

zkušebního vzorku dát signál kolegovi, který spustí všechny potřebné měřící přístroje  

a programy. Jako první spouštíme měřící ústřednu ALMEMO na kterou jsou zapojeny 

všechny termočlánky a hlavně sbírá data z analyzátoru spalin Teledyne a následně pak 

analyzátor Testo a to pomocí funkčního  tlačítka , které spustí měření  

i s ukládáním. Dáváme si pozor abychom  nestiskni omylem podobné funkční tlačítko 

to sice taky spustí měření, ale neukládá ho.  
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 Hlavní fázi zkoušky pozorujeme skrz průzor v okně a zároveň kontrolujeme stav  

na měřicích přístrojích.  

3.3 Následné činnosti 

 Zkouška končí v době, kdy jiţ nejsou pozorovány ţádné ţhavé uhlíky. Po té můţeme 

ukončit měření. Vypneme měřící ústřednu ALMEMO a funkčním tlačítkem vypneme 

analyzátor Testo. Spustíme ventilaci, která odvětrá komoru a prostor před dveřmi do komory. 

Ventilace je třístupňová a pro správný chod i měření je důleţité, aby byly klapky pro odvod a 

přívod vzduchu zcela otevřené. Ovládání ventilace v komoře je umístěno nalevo od vstupu do 

komory a odsávání prostoru před dveřmi je po pravé straně dveří. Do zkušební komory však 

smíme vstoupit aţ kdyţ koncentrace CO klesne pod 0,01 obj. % a CO2 pod 0,5 obj. %.  

Za dobu neţ se odvětrá zkušební komora pomoci nucené ventilace, dojde i k ochlazení 

větraného prostoru na přípustnou hodnotu. Nyní jiţ můţeme bez problému vstoupit do měřící 

komory. Odstraníme popel a všechny neshořené části po zkušebním ohni z váhy a jejího 

okolí. Všechny zbytky umístíme do speciální nádoby pro to určené. Je to červená urna 

s víkem umístěná nalevo vedle vstupu z chodby do laboratoře. Nyní můţeme zpracovat 

výsledky. Výsledky analyzátoru Teledyne jsou uloţeny na paměťové kartě, kterou připojíme 

k počítači a data stáhneme a upravíme jej v tabulkovém editoru. Výsledky z analyzátoru Testo 

můţeme buď vytisknout přímo z kontrolní jednotky, nebo propojit s počítačem a data do něj 

stáhnout za pomoci softwaru. 

3.4 Zpracování výsledků 

 Neexistuje metoda měření ani přístroj, který by byl absolutně přesné. Při měření 

dochází k chybám. Tyto chyby dělíme dle působení na chyby systematické, náhodné a hrubé. 

Chyby můţeme ještě rozdělit podle zdroje na chyby přístroje, metody, pozorování  

a vyhodnocení. Chybu můţeme matematicky vyjádřit jak rozdíl hodnoty naměřené a hodnoty 

skutečné. V tomto případě se jedná o chybu absolutní [16]. 

Chyba absolutní:     ∆𝑥= 𝑥𝑚 − 𝑥𝑠  

Rozdíl naměřené a skutečné hodnoty podělený skutečnou hodnotou je chyba relativní. 

Chyba relativní:     𝛿𝑥 =
∆𝑥

𝑥𝑠
=

𝑥𝑚−𝑥𝑠

𝑥𝑠
  

Systematické chyby: jsou způsobeny nesprávně zvolenou metodou nebo měřicím 

přístrojem, systematickou chybu muţe udělat i obsluha. Jsou-li měření prováděná za stejných 

podmínek, tak i výsledky měření jsou zkreslovány stejně. Chybu odhalíme např. pouţitím jiné 

měřící metody nebo pouţitím jiného přesnějšího měřicího přístroje. Chybu lze eliminovat 

(3.1) 

(3.2) 
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pomocí korekcí [16]. Ne vţdy však lze chybu úplně odstranit, proto je nutné vţdy provádět 

odhad systematických chyb pomocí vzorce 3.1 

Náhodné chyby: jsou to chyby, které nelze předvídat, jejich výskyt je zcela nahodilý. 

Lze ji zjistit statistickými metodami pomocí opakování měření. Výsledkem měření je 

aritmetický průměr [16] hodnot 𝑥  vzorec 3.4. Chybu můţeme vyjádřit jako směrodatnou 

odchylku měřeného souboru s (xi) vzorec 3.6 nebo jako směrodatnou odchylku aritmetického 

průměru 3.5. 

Hrubé chyby: bývají zcela nevyzpytatelné. Změřené hodnoty se zcela liší od ostatních 

měření a předpokladů. Vyskytne-li se taková to chyba, tak se vyřadí z dalšího zpracování 

výsledku. Tyto chyby vznikají při nedodrţení postupu a podmínek měření a taky nepozorností 

obsluhy.  

Chyby metody: jsou dány nedokonalostí či zjednodušením pouţité měřící metody 

(např. zanedbáním některých členů měřícího obvodu) 

Chyby pozorovací: jsou osobními chybami pozorovatele [16], jeho nepozorností  

a nedokonalostí jeho smyslů. 

Chyby výpočtové jsou dány aplikací zjednodušených vztahů, uţitím linearizace, 

interpolace, extrapolace, zaokrouhlováním a nedostatečným vyčíslováním konstant [16]. 

Výsledná chyba měření: je dána součtem chyb systematických a chyb náhodných [16]. 

∆𝑥= 𝑒 + 𝜖  

Standardní nejistota typu A 

Spočítá aritmetický průměr z opakovaného měření prováděného za stejných 

podmínek. Poţaduje se minimálně 10 měření [16]. 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  

Standardní nejistota typu A je rovna výběrové směrodatné odchylce aritmetického 

průměru [16]. 

𝑢𝐴 𝑥  = 𝑠 𝑥  =
𝑠(𝑥𝑖)

 𝑛
=  

 (𝑥𝑖− 𝑥  2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛−1)
  

Kde s(xi ) je směrodatná odchylka měřeného souboru daná vztahem [16]. 

𝑠(𝑥𝑖) ==  
 (𝑥𝑖− 𝑥  2𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)
  

 

 

 

 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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Standardní nejistota typu B 
 Nejistoty typu B jednotlivých zdrojů Zj se určí jako výběrová směrodatná odchylka 

aritmetického průměru zdroje [16].  

𝑢𝐵𝑗 =
∆𝑍𝑗

Θ
  

Kde ∆𝑍𝑗  představuje maximální dovolenou chybu zdroje a parametr Θ má hodnotu 

podle zvoleného pravděpodobnostního rozdělení [16]. 

Součtem kvadrátů všech zdrojů nejistot typu B se dostane kvadrát standardní nejistoty 

typu B veličiny x [16].  

𝒖𝑩 𝒙 =   𝒖𝑩𝒋
𝟐

𝒊   

 Sumací kvadrátů standardních nejistot typu A a B se dostane kvadrát kombinované 

standardní nejistoty u [16]. 

𝒖 =  𝒖𝑨
𝟐 − 𝒖𝑩

𝟐   

Konečný výsledek se udává se s rozšířenou nejistotou U, která je dána vztahem: 

𝑈 = 𝑘𝑢𝑢  

kde ku je koeficient rozšíření [16].  

  

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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4. schéma metodického postupu měření  
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ZÁVĚR 

 Náplní této bakalářské práce bylo zpracovat a vytvořit metodický postup pro práci 

s analyzátory plynu: Teledyne 7500 a Testo 350 XL. V teoretické části byl uţivatel seznámen 

se vznikem kouře a účinky jeho sloţek na lidský organismus. Do teorie byly zahrnuty i 

základní principy fungování měřících přístrojů a analyzátorů. V další kapitole se nachází 

podrobný popis jednotlivých částí zařízení. V závěrečné části jsou rozepsány postupy a 

metodiky pro práci s jednotlivými analyzátory. Jelikoţ tyto texty jsou určeny do rukou 

studentům a obsluze, kteří přijdou do styku s přístroji poprvé je metodika přehledná, 

jednoduchá a přesto podrobná.  

Samotné postupy byly rozděleny do tří na sebe navazujících celků. Rozdělení bylo 

uděláno tak, aby byly souběţné s jednotlivými fázemi měřícího procesu. 

V prvním, přípravném celku byly popsány činnosti před započetím měření. A to od 

samotného zapnutí přes seřízení, kalibraci a nulování aţ po navršení hranice dřeva na váhu ve 

zkušební komoře. 

Začátek druhé fáze procesu je věnovaný důkladné kontrole přípravných prací. Na 

kontrolu těchto činnosti je kladen obzvlášť veliký důraz, protoţe při zanedbání přípravy se to 

můţe projevit ve výsledcích měření. Dále je zde přiblíţen průběh samotného měření.  

V třetím bloku byly načrtnuty činnosti po ukončení měření. Úkony popsané v této 

metodice byly v průběhu tvorby odzkoušeny a upraveny. Tato práce by mohla poslouţit jako 

návod pro následující měření v poţárně technické komoře.  

Do budoucna by další měření mohly být zaměřeny na zkoumání zplodin hoření 

v různých výškových hladinách. Jako další alternativou by bylo i měření a porovnáváni 

koncentrací produktů v jedné výškové hladině avšak v různých vzdálenostech od zkušebního 

poţáru.  
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