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ANOTACE 

HLOUŠKOVÁ, Lenka. Detekce plynů jako prvek technické bezpečnosti osob a majetku. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2016. 46 s. Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. 

Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou detekce plynů v České 

republice, jejím řešením z pohledu právních předpisů a norem. Další kapitola uvádí nejčastěji 

užívané detektory, u každého je popsán princip jeho funkce a specifikováno jeho využití, 

s výhodami a nevýhodami dané metody. Hlavním cílem práce je návrh a konstrukce sestavy 

pro vytváření směsí o definované koncentraci, které jsou uvedeny na začátku praktické části. 

Dále tato část obsahuje výsledky úvodního měření s tímto systémem, které bylo provedeno 

s fluoridem sírovým. Jako detekční princip byla použita fotoakustická laserová spektroskopie. 

Závěr práce vyhodnocuje průběh a výsledky tohoto měření.   

Klíčová slova: detekce plynů, sestava pro vytváření směsí, fluorid sírový, fotoakustická  

  laserová spektroskopie, měření 

 

ANNOTATION 

HLOUŠKOVÁ, Lenka. Detection of gases as element of engineering safety of persons and 

property. Ostrava: VŠB – Technical university Ostrava, Faculty of Safety engineering, 2016. 

46 s. Supervisor prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. 

This thesis deals with issues of detection of gases in Czech Republic in theoretical part, from 

the perspective of law and standards. Next chapter names most commonly used detectors. 

Principle of operation, utilization, pros and cons are listed for each method. Design and 

construction of device for forming a mixture of a defined concentration is the main aim of this 

thesis, which is in introduction of experimental part. Furthermore, there are results of initial 

measurements with sulphur hexafluoride.  Photoacoustic laser spectroscopy was used as 

detection principle. Process and results of these measurements are evaluated in conclusion of 

this thesis.   

Key words: detection of gases, mixing system, sulphur hexafluoride, photoacoustic laser  

         spectroscopy, measuring 
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Úvod  

Člověk se v běžném životě setkává s plyny každý den. Jako první nelze nezmínit 

vzduch, kterým je obklopen. Tato směs plynů tvořící atmosféru planety Země se skládá 

z dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého a malého množství vzácných plynů. Jednotlivé prvky 

jsou pro člověka důležité i bez následného zpracování. Na kyslíku je život člověka zcela 

závislý, dusík je základním stavebním kamenem všech živých organismů a oxid uhličitý je 

předpokladem vyššího života, jelikož umožňuje růst rostlin. Ty jsou základem výživy 

živočichů, včetně člověka.  

Modifikací těchto základních prvků získáváme technické plyny, které jsou využívány 

v různých odvětvích průmyslu a jsou součástí procesů každodenní potřeby. Mezi typické 

uživatele lze zařadit potravinářský průmysl, stavební průmysl, automobilový průmysl, 

metalurgický průmysl, farmaceutický průmysl, chemický průmysl, zemědělství, ale  

i výrobu skla a keramiky nebo energetiku. Zemní plyn a propan butan se uplatňují jako 

palivo v domácnostech, vodík je testován jako palivo do automobilů. Další plyny 

používáme jako náplně do ledniček. Auta, komíny elektráren nebo průmyslových podniků 

vytváří velké množství zplodin. Plyny nás tedy doslova obklopují. 

Některé plyny ztrácí pozitivní vlastnosti až ve větším množství, jiné jsou pro člověka 

svými vlastnostmi nebezpečné vždy. Mohou snižovat obsah kyslíku ve vzduchu, být 

toxické, hořlavé nebo způsobovat chemické popáleniny. Většina plynů je málo viditelná  

a pro člověka je proto nutné předejít případnému úniku, nebo se následně nějak bránit. Aby 

toto riziko snížil, vyvíjí neustále nové metody a analyzátory, které umožňují plyny 

detekovat, měřit a kontrolovat jejich koncentraci, nebo zjišťovat jejich složení. 

Cílem této práce je v teoretické části uvést přehled využívaných metod detekce 

plynů.  V práci jsou dále diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých metod. Závěr práce 

se zabývá návrhem a konstrukcí sestavy, jejímž účelem je vytváření směsí plynů o dané 

koncentraci. Součástí je i zhodnocení výsledků úvodních měření s mísícím systémem. 
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1 Definice základních pojmů 

Ve smyslu níže diskutované problematiky detekce plynů budou jednotlivé pojmy 

použité v textu chápány v kontextu následujícího významu:  

Adsorpce  

Vytvoření vrstvy plynu na povrchu pevné látky účinkem přitažlivých sil. 

Bolometr  

Funkce tohoto neselektivního odporového snímače elektromagnetického záření 

spočívá v tom, že absorpcí záření dochází ke změně teploty odporového článku, čímž se 

mění i odpor. Materiálem senzoru může být kov (platina, nikl), polovodič 

(monokrystalický křemík) nebo supravodič [15]. 

Cantilever 

Mikromechanický prvek s volným koncem, nejčastěji vyrobený z křemíku, nitridu 

křemičitého, grafenu, nebo dalších polymerů, má velice nízkou konstantu pružnosti  

a široký dynamický rozsah. Jeho výhodou je nižší tlumení kmitání oproti ostatním 

membránám [29].  

Citlivost  

Udává koncentraci určité směsi plynů, kterou lze analyzátorem zjistit. Závisí na 

intenzitě záření, použitém detektoru, zesilovači a měřicím přístroji [18]. 

Fotolitografie  

Fotolitografie je technologický proces pro úpravu polovodičových součástek sloužící 

k ohraničení oblastí určených k následnému vyleptání, atp. Na polovodičovou destičku je 

nanesen fotorezist (světlocitlivý lak), který je ozářen halogenovou výbojkou (λ = 365 nm). 

V případě použití pozitivního laku oblasti zakryté fotorezistem na desce zůstanou, ostatní 

se odplaví [30].  

Homogenní magnetické pole  

Idealizované magnetické pole, jehož indukční čáry jsou rovnoběžné. Všechna reálná 

magnetická pole jsou proto nehomogenní, jelikož jejich čáry přestávají být rovnoběžné na 

okrajích pole [9].  
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Kalibrace  

Seřízení měřidla, určení a označení míry. 

MOSFET tranzistor 

Jedná se o tranzistor řízený elektrickým polem. Tato elektronická součástka se 

využívá v CHEMFET detektorech a skládá se ze čtyř vývodů – hradlo, kolektor, emitor  

a substrát. Substrát je obvykle v pouzdru propojen s emitorem, který přivádí volné nosiče 

do kanálu - polovodiče, odkud jsou následně odvedeny kolektorem zpět do vnějšího 

obvodu. Proud nosičů je řízen napětím na hradle oddělených od polovodiče vrstvou oxidu 

[27]. 

Piezoelektrický jev 

Zakládá se na schopnosti některých krystalů generovat elektrické napětí v důsledku 

deformace, popř. deformovat se v elektrickém napětí. Tuto vlastnost mají pouze krystaly 

bez středu symetrie [25].  

Selektivnost  

Neboli rozlišovací schopnost analyzátoru není konstantní, je ovlivňována přítomností 

rušících plynů, koncentrací plynu, délkou absorpční dráhy… Pro zvýšení lze zařadit filtry, 

avšak na úkor snížení citlivosti měření [18].  

Wheatstoneův můstek  

Elektrický obvod užívaný pro měření odporů a jejich malých změn, pracuje na 

podobném principu jako potenciometr. Nejčastěji se skládá ze dvou větví (každá se dvěma 

rezistory) napojených na zdroj stejnosměrného napětí. Pokud je můstek vyvážený, 

neprochází obvodem elektrický proud a mezi uzly je nulový rozdíl potenciálů. Pokud 

můstek není vyvážený, obvodem prochází elektrický proud úměrný změně napětí [9].  
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2 Detekce plynů v České republice 

S rozvojem průmyslu úzce souvisí nárůst výrobních jednotek a zavádění nových 

technologií, které mohou vytvářet zvýšené riziko úniku nebezpečných látek. V případě 

havárie nevznikají pouze hmotné škody, ale jsou ohroženy i zdraví a životy lidí, nebo 

životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou kladeny vyšší požadavky na předcházení vzniku 

havárií, tedy zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Největší riziko skýtá chemický 

a petrochemický průmysl, který ohrožuje nejen možností úniku toxické či hořlavé látky, 

ale i požárem popř. výbuchem. S nebezpečnými plyny se ovšem lze setkat i v běžných 

domácnostech. Může se jednat např. o zemní plyn, který je používán k úpravě jídla, 

vytápění, nebo jako pohonná hmota v automobilech, ale i o CO vznikající při nedokonalém 

spalovaní [3].  

V souvislosti se stoupajícím rizikem teroristických útoků v Evropě je posilována  

i ochrana letišť, která se nově vybavují detektory plynů výbušnin. Požadavky jsou kladeny 

především ze strany Evropské unie.  

Nebezpečnost úniku hořlavých a toxických plynů je následující. Hořlavé se smísí se 

vzduchem a vytvářejí směsi o různých koncentracích, zpravidla pod dolní hranicí 

výbušnosti. K iniciaci následně dochází buď přímo u zdroje úniku, nebo na okraji 

vzniklého oblaku. Únik toxických plynů je výrazně nebezpečnější u těžkých plynů, které se 

po smísení se vzduchem „drží při zemi“, a v případě rozšíření oblaku do obydlených 

oblastí je riziko několikanásobně větší [3]. 

Možností, jak předcházet vzniku této mimořádné události, je nespočet. Jedním 

řešením je kontrola přítomnosti nebezpečných látek, ať již toxických nebo hořlavých, 

v atmosféře pomocí jednoúčelových analyzátorů. Může se jednat o automatické stabilní 

analyzátory, které mohou zjišťovat koncentraci sledované látky kontinuálně nebo 

periodicky ve stanovených intervalech. Druhou variantou jsou přenosné přístroje, se 

kterými manipuluje obsluha. Pomocí analyzátorů lze zajistit včasnou detekci úniku  

a připojením dalších vhodných zařízení do systému lze zajistit varování, nebo dodávku 

dýchatelného vzduchu do kritických prostředí [3]. 
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2.1 Zákony a prováděcí předpisy  

Provádění detekce a analýzy plynů je v určitých oblastech v České republice nepřímo 

stanovena zákonem, nebo prováděcím předpisem.  

2.1.1 Zákon č.  224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

Tento zákon rozhoduje na základě množství nebezpečných látek v objektu  

o ne/zařazení objektu do skupiny A/B. V závislosti na skupině zařazení jsou pak na 

provozovatele kladeny další požadavky na zpracování bezpečnostní dokumentace  

a havarijních plánů. S tím je úzce spjato řešení bezpečnosti provozu proti havárii  

i zabezpečení objektu [31]. 

2.1.2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon upravuje pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Mimo jiné zaručuje zaměstnanci právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tzn. 

přijímání příslušných opatření předcházejících rizikům [31]. 

2.1.3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Tento předpis stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci a nařizuje zaměstnavateli 

zejména včasnou detekci látek karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci 

v případě mimořádné události [31].  

2.1.4 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 

Nařízení vlády kladoucí bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu klasifikuje prostory s nebezpečím výbuchu do 

daných zón a definuje potřebná opatření k ochraně před výbuchy. Zaměstnavatel musí 

zajistit pravidelnou kontrolu přítomnosti výbušné atmosféry (minimálně jednou za měsíc)  

a pro případ předvídatelného úniku hořlavého plynu/páry musí tento únik usměrnit nebo 

odvést do bezpečného prostoru, kde nedojde k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

[31]. 
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2.1.5 Vyhláška č. 6/2003 Sb. 

Předpis stanovuje hygienické limity vnitřních prostředí pobytových místností 

některých staveb (školy, ubytovny, shromažďovací prostory…). Jsou zde uvedeny limitní 

hodinové koncentrace chemických ukazatelů - vybraných plynů (NO2, CO, NH3…)  

a prachu [31]. 

2.2 Normy  

Požadavky na provedení jednotlivých způsobů detekce jsou upraveny pouze 

normami. Tato kapitola uvádí pouze některé platné normy a popisuje ve stručnosti jejich 

obsahové zaměření. 

2.2.1 ČSN EN 45544 (833635) 

Obsažené směrnice se základními informacemi a pokyny pro volbu, instalaci, použití 

a údržbu elektrických přístrojů používaných pro přímou detekci a přímé měření 

koncentrace toxických plynů a par v ovzduší na pracovišti jsou hlavním obsahem této 

normy. Primárním účelem zařízení je indikace přítomnosti a koncentrace nebezpečné látky 

a následné varování při toxickém nebezpečí pro zaměstnance a spuštění ochranných 

opatření. Pro volbu metody je uveden přehled používaných principů včetně typického 

použití, měřících rozsahů a možných omezení použitelnosti [22].  

2.2.2 ČSN EN 50104 (378330) 

Norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukci, zkušební metody a požadavky 

na provedení pro přenosná, přemístitelná i stabilní elektrická zařízení pro měření 

koncentrace kyslíku v plynných směsích. Tato zařízení mohou být určena pro použití 

v prostorech s nebezpečím výbuchu a v dolech s výskytem metanu. Vztahuje se i na 

zařízení, která jsou určena pro zajištění bezpečnosti v komerčních a průmyslových 

aplikacích např. za účelem poskytnutí výstrahy před možným nebezpečím (výstražná 

signalizace), nebo spuštění ochranné činnosti. Nejčastěji se jedná o snímače 

paramagnetické, elektrochemické a laditelné absorpční spektroskopické snímače 

s laserovou diodou [22]. 
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2.2.3 ČSN EN 50194-1 (378370) 

Standard uvádí všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti 

elektrických zařízení pro detekci hořlavých plynů, určených pro trvalý provoz v pevných 

instalacích v obytných budovách. Zařízení reagují na únik svítiplynu, zemního plynu nebo 

zkapalněných uhlovodíkových plynů výstražnou signalizací a mohou ovládat další 

pomocná zařízení. Neplatí pro detekci jedovatých plynů (např. CO) a nevztahuje se na 

zařízení pro průmyslové a komerční instalace [22].  

2.2.4 ČSN EN 50244 (378371) 

Předpis poskytuje návod pro instalaci detektorů hořlavých plynů v obytných 

budovách. Zaměřuje se i na jejich výběr, použití a údržbu [22]. 

2.2.5 ČSN EN 50270 (378360) 

Evropská norma stanovuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu pro 

elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů, nebo kyslíku, pro 

které platí funkční zkoušky na zařízení pro detekci plynů. Zařízení mohou být použita 

v prostorách obytných, obchodních i průmyslových i v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Zařízení mají výrobcem specifikovanou bezpečnostní funkci. Norma stanovuje požadavky 

na zkoušky odolnosti proti trvalým a přechodovým jevům, rušení po vedení  

a vyzařovanému rušení, včetně elektrostatických výbojů a rovněž na zkoušky vyzařování 

[22]. 

2.2.6 ČSN EN 50291-1 (378372) 

Norma se věnuje všeobecným požadavkům pro konstrukci, zkoušení a funkční 

vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý 

provoz v pevných instalacích v obytných prostorách a prázdninových karavanových 

domech. Tato zařízení jsou určena pro výstražnou signalizaci při hromadění CO tak, aby 

obyvatelé mohli reagovat dříve, než budou vystaveni nebezpečí. Norma se nevztahuje na 

měření CO pro účely detekce kouře a požáru [22]. 
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2.2.7 ČSN EN 50292 (378373) 

Standard je návodem pro výběr, instalaci, použití a údržbu elektrických zařízení pro 

detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a lodích. Neplatí pro detekci 

hořlavých plynů a pro zařízení v průmyslových a komerčních budovách [22]. 

2.2.8 ČSN EN 50379 (378390) 

Úzus platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů a jiných parametrů spalování, 

které se používají při instalaci a údržbě topných zařízení. Zařízení mohou být používána 

montážní organizací, údržbáři nebo inspektory. Stanovuje požadavky na konstrukci, 

funkční požadavky a zkoušení zařízení určených pro obytné domy a komerční prostory, 

která používají běžně dostupná paliva [22].  

2.2.9 ČSN EN 50543 (378391) 

Norma definuje požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti 

elektrických přenosných a přemístitelných zařízení pro detekci a měření CO2 a/nebo CO 

ve vzduchu ve vnitřních prostorách. Platí pro obytné, komerční, veřejné i průmyslové 

budovy s větracími systémy. Norma zahrnuje i zařízení pro kontrolu kvality vzduchu [22]. 

2.2.10 ČSN EN 60079-29-1 (332320) 

Předpis klade požadavky na konstrukci, zkoušení a funkci přenosných, 

přemístitelných i stabilních zařízení pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů 

nebo par ze vzduchu. Zařízení jsou určena pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu  

a zajišťují výstrahu o možném nebezpečí výbuchu, popř. spouští ochranná opatření [22].   
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3 Metody detekce plynů a par  

Během různých technologických procesů v průmyslu jsou pro dodržení 

předepsaného průběhu, dodržení jakosti surovin a výrobků a dodržení bezpečnosti provozu 

používány různé analyzátory. Tato měřící zařízení udávají složení analyzované látky 

(okolního ovzduší, vyráběné suroviny,…) kontinuálně nebo v pravidelných intervalech.  

Volba druhu analyzátoru se odvíjí především od druhu určované složky, účelu 

použití a potřebné přesnosti. Dalšími rozhodujícími činiteli jsou vlivy pracovního 

prostředí, druh a množství doprovázejících složek, cena a požadavky na údržbu zařízení.  

Princip měření je naznačen na Obr. 1. Měřená veličina vstupuje do čidla měřicího 

přístroje, jenž reaguje na změny měřené veličiny. Převáděcí člen následně upraví výstupní 

signál čidla na vhodnou veličinu a odešle tento signál vyhodnocovacímu zařízení, které 

převede signál na analogový výstup [18]. 

 

Obr. 1 - Princip měření senzorů 

Následující odstavce jsou věnovány nejčastěji využívaným metodám detekce plynů. 

Popisují stručně postup měření, výhody a nevýhody dané metody a možné využití.  

3.1 Tepelně vodivostní analyzátory 

Vedení tepla je charakterizováno koeficientem tepelné vodivosti λ a lze jej použít 

pouze při analýze plynných směsí. Na základě kinetické teorie plynů lze říci, že tepelná 

vodivost je nepřímo úměrná průměru molekuly a přímo úměrná teplotě a molární tepelné 

kapacitě plynu. Podle Fourierova zákona platí pro množství tepla, které vystupuje  

z povrchu drátku dS kolmého ke směru šíření tepla, rovnice (1). 

𝑑𝑄 =  𝜆 ∙ 𝑑𝑆 ∙  
𝑑𝜗

𝑑𝑟
 , 

kde 
𝑑𝜗

𝑑𝑟
 je změna teploty ve směru kolmém k ose vodiče tzn. teplotní spád, 

      dQ je tepelný tok  

      a dS je plocha vodiče [28]. 

(1) 
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Tepelně vodivostní analyzátory pracují na základě rozdílné vodivosti různých plynů. 

V případě analýzy tepelné vodivosti neznámé směsi se známým referenčním plynem tak 

můžeme získat údaje o jeho množství v dané směsi. Tepelnou vodivost takové směsi lze 

stanovit podle směšovacího pravidla znázorněného rovnicí (2). 

𝜆 =  ∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

kde mi je molový zlomek složky. 

Samotný senzor (Obr. 2) se skládá z kovového bloku, v němž jsou umístěny dvě 

nebo čtyři komůrky válcového tvaru, které jsou udržovány na konstantní teplotě, aby byl 

snížen vliv teploty okolí na měření. Hlavním nositelem tepla je plyn, provedení komůrek 

s napnutým platinovým drátkem je naznačeno na Obr. 3. Vlákna jsou zapojena do 

Wheatstoneova můstku, který je napájen stejnosměrným proudem, jehož hodnota je 

nastavena pomocí potenciometru tak, aby se teplota drátku pohybovala mezi 50 až 150 °C 

v závislosti na měřeném plynu. Analyzovaný plyn prochází dvěma měrnými komůrkami. 

Pokud směs plynů v měrné komůrce má odlišnou tepelnou vodivost oproti referenčnímu 

plynu uzavřenému ve srovnávacích komůrkách, dojde k ochlazení popř. ohřátí drátku  

a změně jeho odporu. Tato změna poruší rovnováhu můstku a galvanometrem začne 

procházet proud, jehož velikost je úměrná koncentraci plynu [5].  

 

Obr. 2 - Tepelně vodivostní detektor 

(2) 
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Mezi přednosti těchto analyzátorů patří spolehlivost, 

jednoduchost a nenáročnost na obsluhu. Minimální měřící rozsah 

je stanoven pro vodík na 0,5 % a na 3 % pro ostatní plyny ve 

směsi. Nedostatkem je nepoužitelnost pro vícesložkové směsi 

plynů a zejména vliv změny okolní teploty. Tyto analyzátory se 

uplatňují v těžké chemii, energetice, využívány jsou i pro 

kontrolu kouřových plynů, nebo jako detektory v plynových 

chromatografech [17].   

3.2 Termokatalytické  analyzátory 

U tohoto typu senzorů je sledována změna teploty soustavy v důsledku katalytického 

spalování. Existuje řada realizací termokatalytických detektorů, ale nejvíce aplikovanými 

jsou pelistory. Vyhřívaný platinový drátek je uvnitř keramické „perličky“, na jejímž 

povrchu je nanesen katalyzátor reagující s detekovaným plynem. Během reakce dochází 

k nárůstu teploty, který je úměrný koncentraci plynu, a následně ke změně odporu 

spalovacího vlákna a výstupního napětí. Koncentrace plynu je měřena na základě množství 

uvolněného tepla a vyžaduje atmosféru obsahující alespoň 10 % kyslíku [17]. 

Provedení pelistoru je znázorněno na Obr. 4.  Žáruvzdorná perlička je vyhotovena z 

materiálu na bázi oxidu hlinitého a pokrývá ji vrstvička katalyzátoru, nejčastěji platiny. 

Měřící pelistor, kterým prochází analyzovaná směs plynů, je spolu s referenčním zapojen 

do Wheatstoneova můstku, aby byl potlačen vliv teploty, vlhkosti a tepelné vodivosti 

okolí. Referenční pelistor funguje jako kompenzační prvek, jelikož je bez katalytické 

vrstvy, nedochází na něm 

k zapálení a uvolnění reakčního 

tepla. Povrch může být ještě 

potažen vrstvičkou skla. Avšak 

materiálové vlastnosti měřícího  

i referenčního prvku by měly být 

totožné, aby byly chyby měření 

potlačeny na minimum [5].  

  

Obr. 3 - Měřící komůrka 

Obr. 4 - Pelistor 
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Mezi hlavní výhody patří jednoduchá konstrukce, nízká cena, dlouhá životnost, 

spolehlivost a citlivost. Nevýhodou je možnost pasivace katalyzátoru působením inhibitorů 

(např. halogeny, oxid siřičitý) nebo katalytických jedů (např. sirovodík H2S) a snížení 

citlivosti senzoru. Toto negativum lze omezit nanesením vrstvičky zeolitu, která brání 

přístupu katalytického jedu k aktivnímu povrchu snímače. Pelistory se využívají 

k zabezpečovacím účelům - pro měření koncentrace hořlavých a výbušných plynů [23]. 

3.3 Elektrochemické analyzátory 

Tato metoda detekce je založena na chemické reakci měřené látky s elektrolytem 

v průtokové cele čidla. Mezi nejvíce využívané patří detektory ampérometrické, které jsou 

založeny na elektrolytické metodě, kdy elektrochemický článek je v termodynamicky 

kinetickém stavu, tzn., že článkem protéká proud a probíhá elektrolýza. K reakci pak 

dochází na elektrodách s vloženým pracovním napětím a vyhodnocována je změna 

velikosti proudu, odpovídající koncentraci plynu [8].  

Realizace je naznačena na Obr. 5. Čidlo se velice podobá klasickému elektrickému 

monočlánku – dvě elektrody ponořené do elektrolytu, který je od okolí oddělen 

membránou, jsou napojeny na zdroj stejnosměrného napětí. Elektrolytem může být 

kapalina, gel, nebo porézní hmota. Permeabilní membrána je vyrobena nejčastěji 

z kaučuku, teflonu nebo 

polypropylenu, aby byla propustná 

pouze pro plyny. Detekovaný plyn 

prochází membránou do elektrolytu. 

Dochází mezi nimi k reakci a vzniku 

iontů. Tyto částice se pohybují 

k elektrodám, kde dochází  

k oxidaci/redukci, a obvodem tak 

prochází elektrický proud úměrný 

koncentraci měřeného plynu. Proud je 

následně zesílen a elektricky 

zpracován ve vyhodnocovacím 

zařízení [6].  

Obr. 5 - Elektrochemický detektor 
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Elektrolyt a materiál elektrod a membrány je určen podle druhu detekovaného plynu. 

Pro přesnější měření se obvykle přidává třetí, referenční elektroda, která je určena ke 

stabilizaci potenciálu elektrody pracovní a elektrochemických dějů se neúčastní.  Senzor se 

využívá především pro detekci toxických plynů (CO, H2S, …), nebo kyslíku. Nevýhodou 

je omezená životnost v důsledku opotřebovávání elektrod a elektrolytu. Na druhou stranu 

se jedná o velice selektivní a citlivá čidla (3 – 30 ppm) [6].  

3.4 Polovodičové analyzátory 

Polovodičové čidlo s povrchovou detekcí na Obr. 6 sestává z izolátoru - křemíkové 

destičky, trubičky, nebo válečku - s tenkou vrstvou polovodiče (oxid zinečnatý, zirkoničitý 

nebo cíničitý), která je vyhřívána spirálkou z platiny, wolframu nebo oxidu rutheničitého 

na teplotu kolem 200 °C pro rychlejší průběh reakce. Plyn difunduje do vrstvy polovodiče, 

čímž je zahájena katalytická oxidace. Důsledkem je změna vodivosti, která je zesílena  

a porovnávána s limitní hodnotou [5].  

Tento druh detektorů se používá v provozech  

a domácnostech, kde není potřeba velká přesnost. 

Vhodné jsou pro detekci a určování malých 

koncentrací par uhlovodíků, alkoholů, esterů, 

amoniaku, CO, nebo kyanovodíku. Mezi klady lze 

zařadit nízkou cenu, rychlou odezvu a přijatelnou 

citlivost (20 – 100 ppm). Jejich rozšíření brání 

zejména nepřesnost, velká závislost na vlhkosti  

a teplotě okolí, potřeba přítomnosti kyslíku v měřené 

atmosféře a složitý proces kalibrace [6]. 

CHEMFET senzor využívá MOSFET tranzistorů s  elektrodami z katalyticky 

aktivních materiálů (nejčastěji palladium). Aby bylo možné zařízení aplikovat i za vyšších 

teplot (až kolem 800 °C), je základem karbid křemíku. Tento detektor je běžně citlivý na 

uhlovodíky, CO, NO2 i O2. Citlivost na CO, butan a další nasycené uhlovodíky lineárně 

narůstá, pokud je elektroda fotolitograficky upravena – je změněna její pórovitost [5]. 

  

Obr. 6 - Senzor s povrchovou detekcí 
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Mezi hradlem a substrátem je běžný potenciál vytvořen napětím přivedeným na řídící 

elektrodu. Substrátem je již zmíněný karbid křemíku a hradlo, řídící elektroda vyrobená 

z palladia, je od kolektoru a emitoru izolována vrstvou kovových oxidů. Měřený plyn má 

přístup k hradlu, kde dochází k rozkladu a adsorpci. Pomocí difuze se disociované atomy 

dostávají až na hranici hradlo (kov) – izolant (oxid), kde vytvoří dipólovou vrstvu a změní 

se tak potenciál i vodivost. Schéma detektoru je na Obr. 7 [5]. 

 

Obr. 7 - CHEMFET senzor 

3.5 Magnetické analyzátory 

Plyny se v magnetickém poli chovají odlišně. Toto chování závisí na jejich 

magnetické susceptibilitě χ, podle které dělíme plyny na paramagnetické a diamagnetické. 

Paramagnetické látky mají v molekule nepárový elektron a díky tomu jsou do 

magnetického pole vtahovány. Magnetická susceptibilita těchto látek je ovlivňována 

teplotou podle Curieovy rovnice (3) a tlakem. Většina plynů je diamagnetických a je 

z magnetického pole vypuzována, proto se v magnetických detektorech využívá 

výjimečného postavení kyslíku, oxidů dusíku atp. k jejich selektivnímu stanovení ve směsi. 

χ =  
𝐶

𝑇
  

kde C je Curieova konstanta 

       T termodynamická teplota [28].  

U analyzátorů rozlišujeme statické metody, které měří sílu magnetického pole na 

určitý objem plynu. Druhou variantou jsou dynamické metody měřící proudění vzniklé tzv. 

termomagnetickou konvekcí [28].  

(3) 
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3.5.1 Termomagnetické přístroje  

V tomto typu detektoru jsou molekuly kyslíku vtahovány do magnetického pole 

senzoru, kde jsou zahřány nad teplotu Curieova bodu. Kyslík tak ztrácí své paramagnetické 

vlastnosti a je vypuzován silou, způsobující tzv. magnetický vítr. Velikost této síly je 

úměrná koncentraci kyslíku. Tohoto principu využívají např. přístroje s kruhovou 

komorou. Jejich základem je kovová prstencová komora s příčnou tenkostěnnou skleněnou 

trubicí, která je ovinuta platinovým drátkem. Drátek je vyhříván na teplotu kolem 80 °C  

a tvoří 2 odpory Wheatstoneova můstku, z nichž jeden je umístěn mezi póly 

permanentního magnetu, viz Obr. 8. Kyslík je vtahován do magnetického pole v trubici, 

kde je ohříván nad teplotu Curieova bodu, čímž se stává diamagnetickým. Nově příchozí 

kyslík s vyšší susceptibilitou jej vytlačuje, takže vzniká zmiňovaný „magnetický vítr“ 

ochlazující odpory. Porušením rovnováhy můstku z důvodu rozdílné teploty na odporech 

vzniká výchylka úměrná koncentraci kyslíku. U této metody se projevuje vliv tlaku, 

hustoty, tepelné kapacity a viskozity analyzované směsi na citlivost [28]. 

Kyslík na těchto analyzátorech lze měřit v rozsahu 0 až 100% s relativní odchylkou 

kolem 2 % z rozsahu [32].  

 

Obr. 8 - Detektor s kruhovou komorou 
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3.5.2 Magnetomechanické přístroje 

Během této statické metody je měřena síla působící na tělísko v nehomogenním 

magnetickém poli. Na Obr. 9 je závěsný systém, skládající se z dvou křemenných tělísek 

naplněných dusíkem a torzního vlákna, umístěn do okolí permanentního magnetu. 

Vyskytne-li se zde kyslík, tělíska s dusíkem mají menší susceptibilitu a jsou tak 

vytlačovány. Na závěsný aparát působí krouticí moment, který je kompenzován 

momentem vytvářeným magnetickým polem, jež způsobí výchylku o úhel úměrný 

kompenzaci. Při malých rozměrech celého senzoru je i otáčivý moment velice malý,  

a proto se pro sledování výchylky využívají optické prostředky – světelný paprsek ze 

zdroje se odráží od zrcátka, umístěného na závěsu, ke stupnici, jež je kalibrována 

v objemových procentech [5].  

 

Obr. 9 - Magnetomechanický přístroj 

Magnetické analyzátory nachází uplatnění především v chemickém průmyslu, 

teplárnách nebo hutnictví pro kontrolu spalovacích a oxidačních procesů. Při měření 

koncentrací O2 vyšších než 1 % jsou nepostradatelné. Magnetomechanické přístroje 

vykazují minimální závislost na stavových podmínkách a vlastnostech nosného plynu. 

Termomagnetické analyzátory jsou velmi odolné a nemají žádné pohyblivé součásti, jejich 

výsledky jsou však ovlivňovány tepelnou vodivostí měřeného vzorku [23]. 
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3.6 Optické analyzátory 

Optické analyzátory pracují na principu absorpce, lomu, rozptylu, nebo otáčení 

roviny polarizovaného záření ve viditelné, ultrafialové i infračervené oblasti. Pro analýzu 

plynů je nejvyužívanější absorpce v infračervené oblasti (dále jen IR), jelikož je vhodná 

pro kontinuální kontrolu a měření malých i velkých koncentrací [5]. 

Při určování koncentrace látek se vychází z Lambert-Beerova zákona (4), který 

vyjadřuje lineární závislost absorpce na koncentraci a tloušťce absorbující vrstvy. 

Absorpce záření mimo jiné závisí i na tlaku, při poklesu tlaku se snižuje míra absorpce, 

proto jsou kyvety plněny plynem za vyššího tlaku. Extinkční koeficient ε závisí na vlnové 

délce, proto, aby tento zákon platil, se musí jednat o monochromatické záření. 

𝐼 =  𝐼0 ∙ 𝑒−𝜀∙𝑐∙𝑙, 

kde I je zářivý tok vystupující z kyvety, 

       I0 zářivý tok vstupující do kyvety, 

        e Eulerovo číslo, základ přirozeného logaritmu, 

       ε extinkční koeficient dané látky, 

       c molární koncentrace, 

       l tloušťka vrstvy [5]. 

Možnosti uspořádání infračervených analyzátorů jsou různorodé, avšak vždy 

obsahují následující základní konstrukční prvky: 

 Zdroj záření 

Kovová vlákna nebo pásky jsou elektricky žhaveny na teplotu 600 – 800 °C a jsou 

chráněny před prouděním okolního vzduchu. Výhodnější jsou nižší pracovní teploty, kdy 

je rozdělení vln rovnoměrnější. Nejčastěji jsou vyráběny z chromniklu, který dosahuje 

vysoké životnosti. 

 Kyveta 

Délka se pohybuje mezi 300 – 500 mm podle fáze a koncentrace složky. Záření 

jimi prochází přímo (usměrněně) nebo mnohonásobným odrazem. Materiál je pak volen 

podle druhu analyzované látky, především podle tlaku a korozívnosti směsi a délky kyvety. 

Pro korozivní prostředí a vyšší tlaky se zpravidla jedná o nerezavějící ocel, která je 

(4) 
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odolnější, avšak má menší reflexní schopnost. U delších kyvet a při nepatrných tlacích je 

použito chemicky odolných materiálů - skla nebo hliníkových slitin. Pro dosažení větší 

reflexní schopnosti je jejich vnitřní povrch vyleštěn nebo potažen tenkou vrstvou kovu 

s vysokou odrazivostí (např. zlato). 

 Optický materiál 

Pod tímto termínem se skrývají okénka a filtry. Okénka jsou vyrobena z materiálu 

propouštějícího IR záření v daných vlnových délkách (např. slída, křemen, safír…). Volba 

závisí na propustnosti, odolnosti proti vlhkosti, změně teploty, ceně… Filtry se používají 

pro odstranění nebo zmenšení vlivu frekvence rušícího plynu a může se jednat o tuhé nebo 

plynné látky. 

 Detektory  

Slouží k měření záření, využívají se tepelné nebo fotoelektrické. První zmíněné 

absorbují záření, čímž dojde ke zvýšení teploty. Tato změna je úměrná koncentraci plynu. 

Druhá kategorie přeměňuje záření ze zdroje na elektrický proud [1]. 

Nejjednodušším uspořádáním je jednopaprskový fotometr, viz Obr. 10. Zdroj vysílá 

spojité IR záření, jež prochází filtrem a měrnou kyvetou. Zbylé záření je pohlceno 

detektorem, na který dopadá méně záření, čím větší je koncentrace analyzovaného plynu. 

Tento typ je neselektivní, projevuje se vliv kolísání intenzity zdroje a změna citlivosti 

detektoru, proto se více uplatňují tyto varianty: 

 Se selektivním zdrojem záření, 

 pozitivní filtrace - se selektivním detektorem 

 a negativní filtrace - s neselektivním detektorem [18].  

 

Obr. 10 - Jednopaprskový fotometr 
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3.6.1 Disperzní infračervené analyzátory 

Dvoupaprskový fotometr (Obr. 11) funguje na principu srovnávání intenzity dvou 

paprsků. Záření vychází ze společného zdroje a je přerušováno pomocí optického 

přepínače. Mezi konstrukční prvky patří i optický hranol, mřížka nebo interferenční filtr, 

které mají za úkol rozklad světla. Po průchodu kyvetami jsou paprsky směřovány do 

společného detektoru, čímž je odstraněno rušení nestejnými změnami citlivosti dvou 

detektorů [28]. 

 

Obr. 11 - Dvoupaprskový fotometr 

3.6.2 Bezdisperzní infračervené analyzátory  

Pracují bez rozkladu světla, a tudíž zahrnuje jejich spektrum širokou oblast (vlnová 

délka λ = 0,7 až 10 mm). Z tohoto důvodu jsou však méně selektivní. Na druhou stranu 

mají i svá pozitiva, kterými jsou jednodušší obsluha, vyšší mechanická odolnost a nižší 

cena. Při absorpci záření se využívá energie pohlceného fotonu na zvýšení energie atomu. 

V IR oblasti dochází ke změně vibračních a rotačních stavů, avšak pouze u plynů 

složených nejméně ze dvou druhů atomů. Např. molekuly H2, O2 a  N2 jsou souměrné, 

proto IR záření neabsorbují a neprojevují se jako rušivé plyny [1].  
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Pozitivní filtrace 

Zdroj spojitého záření vysílá paprsky do srovnávací kyvety naplněné plynem, který 

neabsorbuje IR záření, i měrné kyvety se zkoumanou směsí. Měřený plyn absorbuje 

charakteristické vlnové délky a zbylé nepohlcené záření dopadá na selektivní detektor. 

Záření procházející srovnávací kyvetou dopadá na detektor v celém rozsahu spektra. 

Následně je zjištěná energie porovnána. Selektivnost je zajištěna tak, že detektory jsou 

naplněny plynem, jehož koncentrace má být určena, tzn., že nereagují na frekvence odlišné 

od frekvence absorbované plynem [28]. 

Příkladem užívaného analyzátoru s pozitivní filtrací je Luftův analyzátor URAS na 

Obr. 12. Záření z chromniklových žhavených drátů je přerušováno modulační clonou 

poháněnou synchronním motorkem. Paprsky prochází měrnou a srovnávací kyvetou do 

detektoru se dvěma komorami oddělenými membránou. Membránový kondenzátor tvoří 

pevná kovová deska a hliníková folie napnutá v kroužku.  Plynová náplň v detektoru se 

v důsledku pohlcení energie ohřívá a dochází k nárůstu tlaku. Změna tlaku způsobí změnu 

vychýlení membrány a změnu napětí, která je zesílena, usměrněna a změřena. Amplituda 

kmitů membrány je úměrná rozdílu zářivých toků mezi kyvetami a tím i koncentraci 

měřené složky. Měřící rozsah se pohybuje mezi 0 - 0,02 % pro CO a 0 - 0,005 % pro CO2 

[18].  

 

Obr. 12 - Luftův analyzátor URAS 
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Negativní filtrace 

Záření ze zdroje nejprve prochází měrnou kyvetou, která je naplněna analyzovanou 

směsí. Následně paprsky proudí do selektivní kyvety s plynem, jehož koncentrace má být 

určena, a srovnávací kyvety s plynem neabsorbujícím IR záření. Detektory zachycují 

veškeré záření, jež na ně dopadne. Selektivita je zajištěna tím, že v selektivní kyvetě je 

zachyceno veškeré záření daného absorpčního pásma, zatímco srovnávací kyvetou projdou 

všechny vlnové délky nerušeně. Míra koncentrace je pak dána rozdílem energií detektorů. 

Pro případ, že by se ve směsi vyskytovaly rušivé plyny (překrývání absorpčních pásem)  

a mohlo by tak docházet k určení nesprávné koncentrace zkoumaného plynu, jsou do 

optické soustavy analyzátoru vřazovány selektivní filtry, které pohlcují záření vlnových 

délek příslušících interferujícímu plynu [18].  

Bairdův analyzátor s bolometry (Obr. 13) využívá jako zdroj vlákno z chromniklu 

umístěné v ohnisku parabolického zrcadla. Dva odražené paprsky proudí filtrační a měrnou 

kyvetou, následně skrz selektivní a srovnávací kyvetu do bolometrů, které jsou s odpory 

zapojeny do Wheatstoneova můstku. Porušením jeho rovnováhy vzniká střídavé napětí, 

vedené na zesilovač. Napětí napájí balanční motorek, který ovládá jezdec potenciometru 

ukazující koncentraci složky na stupnici. Měřící rozsah tohoto analyzátoru je pro CO  

0 - 0,18 % a 0 - 0,06 % pro CO2 [28]. 

 

Obr. 13 - Analyzátor s bolometry 
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3.6.3 Chemiluminiscenční analyzátory 

Do měřící komory na Obr. 14 je přiváděn ozon a oxid dusnatý. Ozon je získáván ze 

vzdušného kyslíku zavedením do elektrického pole, nebo vystavením UV záření, NO je 

vyráběn redukcí NO2. Tyto sloučeniny reagují za vzniku molekuly v excitovaném stavu 

podle rovnice (5): 

𝑁𝑂 +  𝑂3 →  𝑁𝑂2
∗ + 02.              (5) 

Molekula má větší energii, a proto vyzáří foton s energií blízkou IR oblasti, jak je 

demonstrováno rovnicí (6) : 

𝑁𝑂2
∗ →  𝑁𝑂2 + ℎ ∙  𝜈.     (6) 

Každá taková reakce je doprovázena světelným zábleskem, foton dopadá na 

fotodetektor, který bývá chlazen pro minimalizaci jeho elektrického šumu. Pokud je ozon 

přiváděn v přebytku, intenzita záření je úměrná množství NO [2].   

 

Obr. 14 - Chemiluminiscenční detektor 

Největší předností infračervených analyzátorů je měřící rozsah od desítek ppm až po 

100% objemové koncentrace. Dalším pozitivem je vysoká selektivita. Využívají se 

zejména ke sledování CO a jiných látek ve vzduchu na hranici toxicity či okolo hranice 

předepsané hygienickými normami. Pro měření nízkých koncentrací se hodí 

chemiluminiscenční detektory [28].  
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3.7 Fotoakustická laserová spektroskopie 

Tento typ detektoru byl použit v rámci praktické části diplomové práce, podrobnější 

informace, schémata a obrazový materiál, viz kapitola 4.2. Tato analytická metoda slouží 

zejména k detekci stopových množství látek v plynném skupenství. Princip je založen na 

snímání akustických vln uvolněných v důsledku absorpce modulovaného 

elektromagnetického záření měřeným vzorkem, tzn. na fotoakustickém jevu [29].  

Absorpcí elektromagnetického záření přechází molekula do vyšších excitovaných 

hladin. Tento stav je pouze přechodný a molekula se brzy vrací do základního stavu, 

přičemž dochází k nezářivé relaxaci energie – rozvibrování molekuly a kolizím s okolními 

částicemi.  Ozářená oblast se v důsledku tohoto pohybu zahřívá a expanduje. Uvnitř látky 

jsou ovšem i inertní efekty, které zapříčiňují roztahování a stlačování ozářené oblasti  

a generování akustické vlny [25]. 

K detekci tohoto signálu se používají akustické mikrofony, snímače kontinuálního 

laserového paprsku, nebo piezoelektrická čidla, která jsou založena na piezoelektrickém 

jevu. Citlivost mikrofonů je vyšší než u piezoelektrických detektorů a jsou proto mnohem 

výhodnější pro snímání tlakových vln v plynu [25].  

Mezi vědci je tato metoda používána pouze jako doplňkový nástroj, jelikož nabízí 

informace o kinetickém (kvantové výtěžky, doby formování excitovaných stavů,…)  

a energetickém stavu látek v důsledku absorpce záření, avšak v porovnání s optickými 

metodami založenými UV záření jsou méně citlivé. Fotoakustická spektroskopie je 

výhodnější pro neprůhledné či opticky nečisté vzorky. V praxi se metoda uplatňuje 

zejména při detekci stopových prvků (metan, oxid dusný) v atmosféře [29]. 

Na jejím základě jsou založeny další metody: Fotoakustická mikroskopie, jež je 

v podstatě totožná se spektroskopií, avšak v mikroměřítku, a fotoakustická tomografie 

využívaná v biomedicíně k zobrazování vzorků rozličných velikostí [29].  
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3.8 Chromatografie  

Plynová chromatografie je fyzikální proces, při kterém je plyn rozdělen na jednotlivé 

komponenty. Přesná dávka analyzovaného média se vnese na začátek chromatografické 

kolony, kde dochází k dělení na složky, jež se podle svého charakteru pohybují různou 

rychlostí. Koncentrace významnějších složek je následně určena pomocí detektorů [5]. 

 

Obr. 15 - Plynový chromatograf 

Plynový chromatograf, schematicky naznačený na Obr. 15, se od běžného 

analyzátoru liší tím, že před vstupem do detektoru je plyn na složky dělen v koloně, která 

je společně s detektorem a odměrnou kapilárou umístěna ve vytápěné komoře. V zařízení 

musí být udržována konstantní teplota i tlak, za tímto účelem je instalován redukční ventil. 

Důležitou úlohu plní nosný plyn, který transportuje vzorek analyzované látky ve směru 

toku. Svou přítomností nesmí nijak ovlivňovat proces analýzy, proto se zpravidla jedná  

o inertní plyny (vodík, dusík, vzduch…) [16].  

Výstupem je chromatogram 

(Obr. 16), kde jsou jednotlivé složky 

rozlišeny píky. Podle velikosti 

plochy/výšky píku je stanoveno 

množství. Kvalita je 

charakterizována tzv. elučním 

časem, tj. doba od nástřiku vzorku 

po dosažení vrcholu píku. Nejčastěji 

jsou využívány detektory tepelně-

vodivostní a plamenový ionizační 

[28]. 

Obr. 16 - Chromatogram 
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První zmíněné detektory reagují na změnu odporu v důsledku změny teploty a jsou 

podobné tepelně vodivostním analyzátorům zmíněným v kapitole 3.1. 

Plamenový ionizační detektor (dále FID) využívá procesu ionizace během 

spalování organických látek ve vodíkovém plameni. Na elektrody (platinová dýza a síťka 

kolektoru) umístěné v plameni je přiváděno stejnosměrné napětí, takže mezi nimi protéká 

iontový proud, jehož velikost je úměrná počtu uhlíkových atomů procházejících plamenem 

za časovou jednotku. FID schematicky znázorněný na Obr. 17 je ovlivňován chemickou 

vazbou uhlíku, průtokovou rychlostí nosného plynu, napětím a přítomností kyslíku, dusíku 

nebo halogenů. Pro vyhodnocení výsledku je pozitivní, že při spalování samotného vodíku 

mezi elektrodami proud téměř neprochází, poněvadž nevznikají ionizované molekuly. 

Tento typ detektoru je vhodný pro měření koncentrace uhlovodíků od jednotek ppm až po 

desítky procent, a proto se uplatňuje při měření emisí z automobilů, kontrole znečištění 

ovzduší, provozní průmyslové kontrole atp. [5].  

 

Obr. 17 - Plamenový ionizační detektor 
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4 Praktická část 

Tato část je věnována směšovacímu systému a provedeným úvodním měřením 

koncentrační závislosti. Nejprve je popsán samotný návrh a vysvětlen princip jeho funkce, 

ve stručnosti jsou uvedeny vlastnosti použitých plynů. Během měření byla aplikována 

různá detekční zařízení, jejichž konstrukce a princip jsou také popsány v jedné 

z podkapitol. Výsledky jednotlivých měření jsou diskutovány.  

4.1 Sestava pro vytváření definovaných směsí 

Tato sestava byla navržena v rámci výzkumu podporovaného Grantovou agenturou 

České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které je 

financováno z programu COST (Evropská spolupráce ve vědě a technice). Hlavním 

zamýšleným využitím této sestavy na Obr. 18 je možnost namíchat směsi definovaných 

koncentrací a díky tomu určit měřící rozsah jednotlivých detekčních zařízení.  

 

  

Obr. 18 – Navržená sestava 
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4.1.1 Použité prvky 

Od firmy Bronkhorst High-Tech bylo použito sedm průtokoměrů Low-Δp-flow   

o různých průtocích - 25 ml/min, 500 ml/min a 1000 ml/min vzduchu. Pro plyny o jiné 

hustotě je nezbytné skutečný průtok dopočítat podle konverzního faktoru, viz dále. 

Základem je senzor, který se skládá z kapiláry a odporového teploměru. Část plynu 

laminárně proudí přes tento prvek a je zahřívána. Současně jsou měřeny dvě teploty, 

jejichž rozdíl je přímo úměrný průtoku. Všechny části, kterými proudí tekutiny, jsou 

vyrobeny z nerezové oceli, možná je i varianta použití niklových slitin (Hastelloy, Monel). 

Průtokoměry umožňují měření průtoků s malými rozdíly tlaku, integrovaný 

elektromagnetický kontrolní ventil mění regulační charakteristiky velice rychle a přímo 

[4].  

Součástí jedné větve systému je i mixážní komůrka od stejného výrobce, která 

zaručuje vytvoření homogenní plynné směsi o jakékoliv koncentraci. Obr. 19 zachycuje 

správné zapojení tohoto prvku do sestavy [4]. 

 

Obr. 19 - Schéma zapojení mixážní komůrky 

Za ní je umístěn regulátor tlaku, který pracuje s velkou přesností, spolehlivě, může 

být používán opakovaně a je vybaven piezoelektrickým můstkem na povrchu silikonové 

destičky, do které je z rubové strany vyvrtán otvor. Ten je vyplněn membránou, jejíž 

tloušťka určuje měřící rozsah regulátoru. Pokud na destičku působí tlak, membrána se 

ohýbá a odpor se mění úměrně změně tlaku. Měřící komůrka je od okolního tlaku oddělena 

tenkou membránou z nerezavějící oceli [4]. 
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Posledním použitým prvkem od této firmy byl 

zdroj ze série E-7000, který umožňuje napájení  

a programování jednotlivých zařízení [4]. 

Všechny plyny se mísí v navržené směšovací 

komoře (Obr. 20), která byla vyrobena na zakázku 

podle výkresů v Příloze A. Homogennost vytvořené 

směsi byla zajištěna pomocí vrstvy skleněných 

kuliček a dvou nerezových sítek o průměru 56 mm. 

K propojení prvků systému byly použity 

standardizované spojky „Swagelok“. 

V Příloze B jsou ofoceny kalibrační certifikáty 

průtokoměrů a regulátoru tlaku. V listech jsou 

uvedeny kalibrační standardy a podmínky, kalibrační a konverzní podmínky a graf 

naměřené odchylky. 

4.2 Detekční zařízení 

K detekci byla během měření použita laserová fotoakustická absorpční spektroskopie 

(PAS), která slouží zejména k analýze stopových množství látek v plynném skupenství. 

Citlivost této metody, jejíž schéma je na Obr. 21, je vysoká, v některých případech bylo 

dosaženo citlivosti v řádech desítek ppb (parts per bilion). V praxi se PAS nejčastěji 

využívá k měření atmosférické koncentrace metanu a oxidu dusného, nebo k určení 

lokálního optického absorpčního světla zkoumané látky [20].  

Princip metody se zakládá na pozorování tlakových změn v důsledku absorpce 

modulovaného elektromagnetického záření vzorkem. Frekvence signálu je totožná 

s modulační. Fotoakustický jev vzniká, pokud během působení modulovaného světelného 

záření na vzorek dochází k periodické modulaci teploty vzorku na stejné modulační 

frekvenci. Je-li vlnová délka působícího světla shodná s rozdílem energií ustáleného  

a excitovaného stavu molekul vzorku, dojde pravděpodobně k jeho excitaci. Po nějaké 

době nastane deexcitace a energie může být uvolněna ve formě tepla, světélkování nebo 

fotochemické reakce. Pokud se uvolňuje ve formě tepla, v okolním plynu se mění tlak  

a vzniká akustický signál [29].   

Obr. 20 - Směšovací komora 



29 
 
 

 

Obr. 21 – Schéma fotoakustické laserové spektroskopie 

Použitá fotoakustická sestava je primárně určena k měření koncentrací plynů, lze ji 

však použít i ke sledování mechanických vlastností materiálů a zhodnocení možnosti jejich 

využití při detekci akustických projevů. Samostatně laditelný CO2 laser (vlnová délka  

9 - 11 μm) poskytuje monochromatické IR záření s dostatečnou intenzitou. Paprsek 

prochází přes modulátor záření (chopper), umístěný před okénkem, do absorpční cely, kde 

je absorbován molekulami, což vede k zahřívání a rozpínání plynu a následné generaci 

akustických efektů. Fotoakustická kyveta na Obr. 22 je tvořena trubicí s okénky na 

koncích, přičemž v polovině její délky je na stěně umístěn mikrofon. Díky chopperu 

vznikají tlakové vlny, které umožňují detekci plynu mikrofonem, během měření byl použit 

vysoce citlivý kondenzátorový mikrofon (EK 23024, Farnell). V kyvetě je dále umístěn 

cantilever (viz kapitola 1), jehož pohyb byl snímán pomocí paprsku He-Ne laseru 

odraženého na citlivý detektor (fotodioda SD 085-23-21-021) [35].  

         

Obr. 22 – Fotoakustická kyveta a fázově citlivé zesilovače 
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Po celou dobu měření byly signály z mikrofonu i fotodiody snímány osciloskopem 

(LeCroy 9361). Signál byl demodulován pomocí dvou fázově citlivých (lock-in) 

zesilovačů Stanford Research Systems SR530 (Obr. 22) zapojených do obvodu [35].  

Během pokusů byly k měření použity obě metody, avšak v případě cantileveru 

docházelo k častým problémům s odlaďováním, a výsledky proto nebudou do této práce 

zahrnuty. 

4.3 Fluorid sírový 

           Tab. 1 – Vlastnosti fluoridu sírového 

Fluorid sírový SF6, nebo také 

hexafluorid sírový, je za normálních 

podmínek bezbarvý plyn, bez chuti  

a zápachu. Tento velice stabilní, 

nehořlavý, netoxický a téměř 

nereaktivní plyn je přibližně pětkrát 

těžší než vzduch a je ve vodě 

nerozpustný. Jeho nejdůležitější 

fyzikální vlastnosti dokládá Tab. 1.  

 

V přírodě se běžně nevyskytuje, jedná se tedy o syntetický plyn, vyráběný člověkem 

přímou syntézou síry a plynného fluoru (reakce podobná spalování). K jeho únikům tak 

může docházet především v souvislosti s lidskou činností. Přepravuje se zkapalněný 

v tlakových lahvích [11]. 

Pro analýzu tohoto plynu se v současnosti používá zejména plynový chromatograf, 

který může být kombinován s hmotnostním spektrometrem. Druhou metodou je optická 

spektrometrie [11]. 

Hexafluorid se v praxi využívá jako leptadlo při výrobě polovodičů, jako izolant ve 

vrstvených oknech, nebo izolátor v silnoproudých zařízeních. Nízká rychlost difúze SF6  

s pryží a plasty a malá hodnota viskozity dávají prostor najít uplatnění při plnění 

pneumatik letadel nebo závodních automobilů. Dále je i náplní golfových či tenisových 

míčků. Jako inertní plyn se užívá pro sledování rozptylu znečištění v ovzduší, nebo 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Molekulová hmotnost - 146,06 

Molární objem cm3. mol-1 54,4 

Hustota kg. m3 6,256 

Viskozita 10-6 Pa. s 13,8 

Kritická teplota K 318,7 

Teplota trojného bodu K 223,6 

Teplota sublimace K 204,9 

Tepelná vodivost mW. m-1. K-1 11,63 
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sledování proudění. V medicíně se uplatňuje při operacích očí a k zlepšení kvality 

ultrazvukového zobrazování [12].  

Člověk je vystaven jeho působení především vdechováním. Následkem je dočasná 

změna hlasu směrem k hlubším tónům. Při nadměrné expozici může člověk pociťovat 

dušnost, kašel, ale dochází i k plicnímu edému, nebo poškození centrální nervové soustavy. 

Navíc se při dlouhodobém působení fluorid ukládá v kostech [12]. 

Pro životní prostředí je nebezpečný zejména kvůli svému potenciálu zesilování 

skleníkového efektu, protože má velikou schopnost absorbovat unikající infračervené 

záření zemského povrchu. V porovnání s dalším skleníkovým plynem, oxidem uhličitým, 

je jeho potenciál přibližně 22 000 krát vyšší a díky své inertnosti má velmi dlouhou 

životnost v atmosféře [12]. 

Tento plyn byl vybrán především pro schopnost absorbovat infračervené záření 

konkrétní vlnové délky v rozsahu výkonu laseru detektoru. Jak dokládá Obr. 23, SF6 má 

výrazný pík na vlnové délce λ = 10, 58 μm. 

 

Obr. 23 - Infračervené spektrum fluoridu sírového [26] 
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4.4 Dusík                     

Tab. 2 - Vlastnosti dusíku 

Dusík byl objeven již v roce 1772 

Danielem Rutherfordem, svého názvu 

se však dočkal až o 18 let později, kdy 

jej Antoine-Laurent de Lavoisier také 

izoloval. Plyn, zcela běžně vyskytující 

v přírodě, tvoří 78 % zemské 

atmosféry, byl zjištěn v sopečných 

plynech a minerálních vodách (soli)  

a dále v nerostech. Jelikož se jedná  

o biogenní prvek, je součástí živých organismů jako stavební jednotka bílkovin. Přes 

vysokou dostupnost z atmosféry je dusík vyráběn i průmyslově – frakční destilací 

kapalného vzduchu [7]. 

Za normálních podmínek je dusík bezbarvý, nejedovatý, diamagnetický, 

dvouatomový plyn, bez chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch. Molekuly jsou vázány 

trojnou vazbou, ta je příčinou jeho malé reaktivity a může se tak využívat jako inertní plyn, 

viz dále. Atomový dusík je naopak silně reaktivní. Fyzikální vlastnosti shrnuje Tab. 2 [7]. 

Tento plyn nachází široké uplatnění v různých odvětvích. Používá se k výrobě 

dalších chemických látek (NH3, HNO3,…) či hnojiv, jako chladící médium, nebo ochranná 

atmosféra, nosný plyn při chromatografii. Setkáváme se s ním v elektrochemickém 

průmyslu a zdravotnictví (ochrana biologických vzorků), nebo při balení potravin a léků. 

Pneumatiky plněné dusíkem dosahují vyšší životnosti [7]. 

Dusík byl zvolen zejména pro svou inertnost, čímž bylo možno vyloučit jeho vliv na 

detekci fluoridu sírového. 

  

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Molekulová hmotnost - 28,013 

Molární objem cm3. mol-1 13,54 

Hustota kg . m-3 1,185 

Viskozita 10-6 Pa . s 16,63 

Kritická teplota K 126 

Teplota trojného bodu K 63 

Tepelná vodivost mW. m-1. K-1 24,01 
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4.5 Úvodní měření koncentrační závislosti 

V rámci této diplomové práce bylo provedeno několik sérií měření s popsanou 

sestavou, která je schematicky znázorněna na Obr. 24, a detekčním zařízením (laserová 

fotoakustická absorpční spektroskopie) pro vybrané koncentrace fluoridu sírového ve směsi 

s dusíkem. Nejprve byly vypočteny průtoky jednotlivými průtokoměry pro dosažení 

zvolených koncentrací, které se pohybovaly v řádu desítek ppm. Několika procentní směs 

hexafluoridu s dusíkem (průtokoměry 2 a 3) vytvořená pomocí mixážní komůrky od firmy 

Bronkhorst (průtokoměr 4) byla následně mísena ve směšovací komůrce s dalším dusíkem 

(průtokoměr 7) pro dosažení cílené koncentrace.  Hodnoty, které určují množství látek na 

jednotlivých průtokoměrech a koncentraci hexafluoridu v dané směsi, jsou pak uvedeny  

v Tab. 3 a Tab. 4. 

 

 

Obr. 24 - Schéma sestavy pro mísení plynů 
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Tab. 3 – Množství mísených látek při daných koncentracích 

 Průtokoměr Látka  Množství [ml]  Nastavená hodnota [ml] Koncentrace  

0,1 ppm 

2 N2 249,75  
0,1% 

3 SF6 0,25 0,87 

4 N2+SF6 2,5 2,502 
1% 

7 N2 247,5  

1 ppm 

2 N2 249,75  
0,1% 

3 SF6 0,25 0,87 

4 N2+SF6 25 25,02 
10% 

7 N2 225  

2 ppm 

2 N2 396   
1% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 5 5,03 
2% 

7 N2 245   

4 ppm 

2 N2 396   
1% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 10 10,06 
4% 

7 N2 240   

6 ppm 

2 N2 396  
1% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 15 15,07 
6% 

7 N2 235   

8 ppm 

2 N2 396   
1% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 20 20,10 
8% 

7 N2 230   

10 ppm 

2 N2 316   
1,25% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 20 20,13 
8% 

7 N2 230   

15 ppm 

2 N2 156  
2,5% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 15 15,2 
6% 

7 N2 235  

20 ppm 

2 N2 156   
2,5% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 20 20,26 
8% 

7 N2 230   

25 ppm 

2 N2 76  
5% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 12,5 12,83 
5% 

7 N2 237,5  

30 ppm 

2 N2 76  
5% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 15 15,4 
6% 

7 N2 235   
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Tab. 4 – Množství mísených látek při daných koncentracích 

 Průtokoměr Látka  Množství [ml]  Nastavená hodnota [ml] Koncentrace  

35 ppm 

2 N2 76  
5% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 17,5 17,95 
7% 

7 N2 232,5  

40 ppm 

2 N2 76  
5% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 20 20,52 
8% 

7 N2 230  

45 ppm 

2 N2 47,5  
5% 

3 SF6 2,5 8,68 

4 N2+SF6 22,13 25 
9% 

7 N2 225  

50 ppm 

2 N2 60  
6,25% 

3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 20 20,66 
8% 

7 N2 230  

60 ppm 

 

2 N2 36  10% 

 3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 15 15,82 6% 

 7 N2 235  

65 ppm 

 

2 N2 30,5  8,5% 

 3 SF6 2,5 8,68 

4 N2+SF6 20,88 25 7,65% 

 7 N2 225  

70 ppm 

 

2 N2 36  10% 

 3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 17,5 18,45 7% 

 7 N2 232,5  

80 ppm 

 

2 N2 36  10% 

 3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 20 21,09 8% 

 7 N2 230  

90 ppm 

 

2 N2 31,56  11,25% 

 3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 20 21,25 8% 

 7 N2 230  

100 ppm 

 

2 N2 28  12,5% 

 3 SF6 4 14,43 

4 N2+SF6 20 21,39 8% 

 7 N2 230  
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Hustota dusíku je velmi málo odlišná od hustoty vzduchu, tudíž nebylo nutné použít 

přepočtu průtoku pomocí konverzního faktoru. Jiná situace nastala v případě fluoridu 

sírového, jehož hustota je přibližně pětkrát větší. Zde byla vždy uvažovaná hodnota, která 

byla nutná k dosažení zvolené koncentrace, přepočtena pomocí webu fluidat.com na 

hodnotu průtoku vzduchu, jež byla následně nastavena v programu FlowView ovládajícím 

průtokoměry. Na Obr. 25 je demonstrován příklad přepočtu s konverzním faktorem na 

uvedených internetových stránkách. Na základě tohoto obrázku lze říci, že pokud je 

programem nastavena hodnota průtoku 14,43 mln/min vzduchu, zařízením ve skutečnosti 

prochází 4 mln/min SF6. 

 

Obr. 25 – Výpočet konverzního faktoru plynu [10] 

4.5.1 Použitý software  

K ovládání průtokoměrů a regulátoru tlaku byl použit software dodávaný samotnou 

firmou Bronkhorst. Prvním důležitým nástrojem je FlowDDE, který propojuje aplikace 

operačního systému Windows s jednotlivými zařízeními a umožňuje výměnu dat. Uživatel 

si může přizpůsobit prostředí pro účinnou a rychlou komunikaci a nepotřebuje rozsáhlé 

znalosti o protokolu, ani systému [4].  

http://www.fluidat.com/
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Pro monitorování a optimalizaci parametrů jednotlivých zařízení byl použit program 

FlowPlot. Díky němu lze lépe pochopit dynamické chování měřidel a regulátorů, 

upravovat jejich nastavení a zjišťovat několik proměnných zároveň např. průtok, tlak, 

teplotu, hustotu podle parametrů daného zařízení [4].  

Hodnoty na jednotlivých 

průtokoměrech byly nastavovány  

a kontrolovány pomocí programu FlowView, 

jehož záznam měření lze vidět na Obr. 26. 

Program nám umožňuje nastavit 

požadovanou hodnotu průtoku, sledovat 

aktuální hodnotu a procentuální využití 

měřícího rozsahu průtokoměru [4]. 

Data byla zpracována v programu 

OriginPro 8, který nabízí různé nástroje pro 

analýzu v oblasti statistiky, zpracování 

signálu atd. Obsahem práce jsou pouze 

vypočtené střední hodnoty jednotlivých měření, dílčí výsledky jsou uvedeny v Příloze C. 

4.5.2 Měření fluoridu sírového 

Během prvního měření byl zvolen rozsah od 0,1 ppm do 65 ppm, aby byla zjištěna 

možná nejmenší měřitelná koncentrace a přibližný průběh závislosti intenzity signálu na 

koncentraci. V tomto případě bylo pro každou zvolenou koncentraci provedeno jedno 

měření, jelikož výsledky v Tab. 5 měly sloužit pouze jako vstupní podklady pro další 

měření. Na jejich základě pak byly zvoleny podmínky dalších pokusů.  K tabulce byl 

vytvořen Graf 1, jehož lineární spojnice trendu vykazuje velice nízkou hodnotu 

spolehlivosti. 

Tab. 5 - Výsledky prvního měření 

Koncentrace [ppm] 0,1 1 15 25 45 65 

Maximum 2,11969 3,32414 3,8807 3,53979 4,11417 4,24624 

Minimum 1,91712 3,30474 3,79602 3,53717 4,10721 4,21863 

Střední hodnota 2,018405 3,31444 3,83836 3,53848 4,11069 4,232435 

Rozptyl 0,01026 0,00009 0,00179 0,00000 0,00001 0,00019 

Směrodatná odchylka 0,10129 0,00970 0,04234 0,00131 0,00348 0,01381 

Obr. 26 - Program FlowView 
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Graf 1 - Závislost signálu na koncentraci u prvního měření 

Následující měření již bylo prováděno jinak a pro jednu koncentraci trvalo celkem  

40 minut. V první, desetiminutové, části se nechávalo proudění ustálit. V následujících pěti 

šestiminutových úsecích byly naměřeny potřebné údaje, přičemž ke zpracování bylo 

použito dat naměřených v posledních dvou minutách úseku.  

Na Obr. 27 je celý záznam z měření pro koncentraci 50 ppm, se zkonstruovanými 

křivkami, které nejlépe odpovídají naměřeným hodnotám a které byly použity pro další 

vyhodnocení. Je zde i detail jedné této křivky vytvořené fitováním v programu OriginPro. 

Pro ní byla vždy určena minimální a maximální hodnota a z nich byla následně vypočtena 

střední hodnota, směrodatná odchylka a rozptyl. Druhým způsobem pro zjištění těchto 

veličin bylo nalezení minima a maxima v souboru všech naměřených hodnot daného 

časového úseku.   

 

Obr. 27 -  Výstup měření z programu OriginPro 8 
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Tab. 6 a Graf 2 jsou věnovány vyhodnocení měření s určením minima a maxima 

v celém souboru dat, Tab. 7 a Graf 3 využily určení pomocí fitování programem.  

Tab. 6 - Hodnoty 2. měření (min a max) 

             Koncentrace 
Měření č. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 3,605 3,863 4,013 3,942 3,803 3,757 3,429 3,682 3,629 3,430 

2 3,672 3,835 4,229 3,739 3,774 3,838 3,437 3,668 3,566 3,436 

3 3,595 3,889 4,211 3,944 3,812 3,786 3,478 3,672 3,419 3,454 

4 3,554 3,875 4,217 3,838 3,784 3,710 3,541 3,675 3,471 3,420 

5 3,506 3,873 3,447 3,783 3,815 3,656 3,593 3,702 3,458 3,389 

Střední hodnota 3,586 3,867 4,023 3,849 3,798 3,749 3,496 3,680 3,509 3,426 

Rozptyl 0,003 0,000 0,090 0,007 0,000 0,004 0,004 0,000 0,006 0,000 

Směrodatná 
odchylka 

0,055 0,018 0,299 0,083 0,016 0,062 0,063 0,012 0,077 0,021 

 

 

Graf 2 - Závislost signálu na koncentraci při 2. měření (min a max) 

Pokud porovnáme hodnoty spolehlivosti u grafů, rozdíl ve způsobu vyhodnocování 

má na výsledek vcelku zanedbatelný vliv, liší se pouze o setiny. Navzdory očekávání však 

s rostoucí koncentrací signál klesal, a při dalších pokusech byl proto rozsah měření zúžen 

pouze do koncentrace 60 ppm. Během měření bylo zjištěno mírné odladění laseru 

z nastavené vlnové délky a tím došlo i k občasnému poklesu výkonu. Při dalších měřeních 

byl proto měřen i výkon, aby mohl být zohledněn v grafu a výsledcích dalších měření. 
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Tab. 7 - Hodnoty 2. měření (spojnice trendu) 

             Koncentrace 
Měření č. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 3,562 3,862 4,017 3,946 3,791 3,748 3,432 3,675 3,627 3,429 

2 3,666 3,830 4,231 3,733 3,773 3,844 3,435 3,670 3,568 3,436 

3 3,594 3,889 4,207 3,946 3,816 3,787 3,468 3,669 3,510 3,450 

4 3,554 3,887 4,217 3,836 3,789 3,712 3,534 3,678 3,473 3,417 

5 3,510 3,877 3,445 3,778 3,817 3,658 3,580 3,702 3,456 3,390 

Střední hodnota 3,577 3,869 4,023 3,848 3,797 3,750 3,490 3,679 3,527 3,424 

Rozptyl 0,003 0,000 0,090 0,008 0,000 0,004 0,003 0,000 0,004 0,000 

Směrodatná 
odchylka 

0,052 0,022 0,300 0,087 0,017 0,063 0,058 0,012 0,063 0,020 
 

 

Graf 3 - Závislost signálu na koncentraci při druhém měření (spojnice trendu) 

Při dalším měření bylo tedy měřeno i kolísání výkonu laseru, které bylo následně 

zohledněno při vytváření grafu a vyhodnocování naměřených hodnot. Rozdíl mezi grafy 

bez a se zohledněním kolísání výkonu demonstruje Obr. 28. Rozptyl hodnot grafu, který 

zohledňuje proměnlivý výkon (vpravo), je podstatně menší a výsledky měření přesnější. 

 

Obr. 28 – Naměřené hodnoty v grafu bez a se zohledněním kolísání výkonu 
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Postup měření byl shodný s předešlým, avšak šestiminutové úseky byly tentokrát již 

pouze dva. Výsledky tohoto experimentu shrnují Tab. 8, Tab. 9, Graf 4 a Graf 5.  

Tab. 8 - Výsledky měření bez zohlednění kolísání výkonu 

 10 20 30 40 50 60 

1 4,23312 4,38623 4,54404 4,45845 4,43185 4,38841 

2 4,12113 4,410915 4,50823 4,45578 4,39411 4,41975 

Střední hodnota 4,17712 4,39857 4,52613 4,45712 4,41298 4,40408 

Rozptyl 0,0031 0,0002 0,0003 0,0000 0,0004 0,0002 

Směrodatná odchylka 0,0560 0,0123 0,0179 0,0013 0,0189 0,0157 

 

 

Graf 4 - Závislost signálu na koncentraci bez zohlednění kolísání výkonu 

Během tohoto měření bylo dosaženo podstatně lepší hodnoty spolehlivosti (v případě 

zohlednění proměnlivosti výkonu dosahovala téměř jedné), avšak graf stále neodpovídal 

očekávání, že s vyšší koncentrací měřeného fluoridu sírového signál z detekčního zařízení 

roste.  

Tab. 9 - Výsledky měření se zohledněním kolísání výkonu 

 10 20 30 40 50 60 

1 4,40072 4,78502 4,77799 4,79043 4,76432 4,66222 

2 4,31019 4,47398 4,76051 4,76528 4,74353 4,66136 

Střední hodnota 4,35545 4,62950 4,76925 4,77785 4,75392 4,66179 

Rozptyl 0,0020 0,0242 0,0001 0,0002 0,0001 0,0000 

Směrodatná odchylka 0,0453 0,1555 0,0087 0,0126 0,0104 0,0004 
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Graf 5 - Závislost signálu na koncentraci při zohlednění kolísání výkonu 

V posledním měření byl proto zvolen rozsah pouze do 40 ppm. Při této koncentraci 

docházelo k poklesu signálu oproti předešlé hodnotě a cílem bylo najít bližší hodnotu 

tohoto zlomu a pokusit se zdůvodnit proč k tomu dochází. Následující Tab. 10 a Graf 6 

nabízí výsledky bez zohlednění proměnlivosti výkonu. 

Tab. 10 - Výsledky posledního měření bez zohlednění kolísání výkonu 

                                   
Měření č. 

6 8 10 15 20 25 30 35 40 

1 4,1716 4,3423 4,3967 4,7479 4,7803 4,8583 4,8829 4,9102 4,8514 

2 4,1426 4,3587 4,4170 4,7292 4,7746 4,8562 4,8793 4,9260 4,8811 

Střední hodnota 4,1571 4,3505 4,4068 4,7385 4,7774 4,8572 4,8811 4,9181 4,8662 

Rozptyl 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 

Směrodatná 
odchylka 

0,0145 0,0082 0,0102 0,0093 0,0029 0,0010 0,0018 0,0079 0,0148 

 

 

Graf 6 - Závislost signálu na koncentraci posledního měření bez zohlednění kolísání výkonu 

Koncentrace 
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K poklesu během tohoto měření došlo opět při koncentraci 40 ppm, avšak podařilo se 

nám zúžit interval, ve kterém se zlomová hodnota může nacházet na (35, 40) ppm. Tab. 11 

a Graf 7 zohledňující proměnlivost výkonu dosahují nepatrně vyšší hodnoty spolehlivosti  

a dokládají výsledky tohoto měření.  

Tab. 11 - Výsledky posledního měření se zohledněním kolísání výkonu 

                                   
Měření č. 

6 8 10 15 20 25 30 35 40 

1 4,0053 4,2117 4,4348 4,6001 4,7097 4,7662 4,8079 4,7670 4,7848 

2 4,1079 4,1985 4,3871 4,6315 4,6623 4,7644 4,7679 4,8696 4,7722 

Střední hodnota 4,0566 4,2051 4,4109 4,6158 4,6860 4,7653 4,7879 4,8183 4,7785 

Rozptyl 0,0026 0,0000 0,0006 0,0002 0,0006 0,0000 0,0004 0,0026 0,0000 

Směrodatná 
odchylka 

0,0513 0,0066 0,0239 0,0157 0,0237 0,0009 0,0200 0,0513 0,0063 

 

 
Graf 7 - Závislost signálu na koncentraci posledního měření se zohledněním kolísání výkonu 

  

Koncentrace 
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4.6 Diskuze 

Provedenými úvodními měřeními byla ověřena funkčnost navržené sestavy pro 

vytváření směsí o dané koncentraci. Mísenými látkami byl fluorid sírový a dusík. Systém 

pracoval správně a odezva na zadání ze softwaru byla okamžitá.  

Následně byla sledována a vyhodnocena závislost síly signálu z detekčního zařízení 

na koncentraci sledované látky. K detekci byla použita fotoakustická spektroskopie  

a vyhodnocovacími prvky byly mikrofon a cantilever. Hodnocením statistického souboru 

dat, naměřeného mikrofonem, vykazují výsledky vcelku malou variabilitu (rozptyl se 

pohybuje v řádu tisícin až desetitisícin, směrodatná odchylka má zanedbatelný vliv na 

střední hodnotu), a tento soubor hodnot tak lze pokládat za reprezentativní. Druhá metoda 

je velice citlivá, avšak během měření docházelo k prohýbání cantileveru a odchýlení 

odraženého laserového svazku z detektoru, data proto nebylo možné relevantně vyhodnotit. 

Důvodem by mohla být vysoká koncentrace detekované látky, v jejímž důsledku docházelo 

k vychylování grafénové destičky. 

Vytvořená křivka měla oproti předpokladům stoupající tendenci pouze do 40 ppm. 

První uvažovanou příčinou mohl být laser, u něhož docházelo ke kolísání výkonu, proto 

byla tato veličina při dalších pokusech kontrolována a zahrnuta do výpočtů. Ke změně 

vývoje přesto nedošlo, a v dalším měření tak byla použita kratší ramena absorpční cely. 

Průběh křivky si navzdory navrženým změnám zachoval svůj původní tvar. Možnou 

příčinou je velká absorpční schopnost fluoridu sírového. Jedná se o tak silný absorbér, že 

již při takto malých koncentracích pohltí velké množství infračerveného záření z laseru na 

velmi krátké vzdálenosti a akustické vlny se tolik neprojeví v blízkosti mikrofonu.  

Tento experiment poskytl prvotní výsledky a hodnoty z mikrofonu potvrdily 

využitelnost navržené sestavy, nicméně pro větší reprezentativnost výsledků by bylo 

vhodné provést ještě několik dalších sérií měření koncentrací za použití jiných plynů, popř. 

i různých detekčních zařízení. Po ověření správné funkce by pak s danou sestavou bylo 

možné realizovat zamýšlený účel tohoto zařízení - vytváření směsí nebezpečných plynů a 

par o dané koncentraci a následně testování měřícího rozsahu jednotlivých detekčních 

zařízení. 
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 Závěr  

Hlavním cílem této práce bylo provést návrh a zkonstruovat sestavu pro vytváření 

definovaných směsí nebezpečných plynů a par. Dílčím cílem pak bylo zrealizovat několik 

úvodních měření koncentrační závislosti s daným zařízením a naměřená data zpracovat  

a vyhodnotit. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou celků. První, teoretická část definuje pro práci 

významné pojmy a věnuje se zákonům a prováděcím předpisům platným v České 

republice, které se věnují problematice detekce plynů, a vybraným evropským technickým 

normám upravujícím vlastnosti, požadavky, instalaci, údržbu a zkoušení jednotlivých 

zařízení v komerčních, obchodních, průmyslových i obytných prostorech. Poslední 

kapitola této části popisuje nejčastěji užívané metody detekce s popisem fyzikálního 

principu, využitím a zhodnocením využitelnosti daného zařízení – analyzátory tepelně 

vodivostní, termokatalytické, elektrochemické, polovodičové, magnetické, optické  

a chromatografii. 

Praktická část se zabývá návrhem sestavy pro vytváření směsí o definovaných 

koncentracích. Jsou zde popsány jednotlivé použité prvky od firmy Bronkhorst, kalibrační 

certifikáty průtokoměrů a výkresová dokumentace směšovací komory jsou pak součástí 

jednotlivých příloh práce. Dále je zde kapitola popisující detekční metodu – laserovou 

fotoakustickou absorpční spektroskopii. Je zde vysvětlen její fyzikální princip, popsány 

jednotlivé elementy a využití.  Práce obsahuje i několik informací o chemických látkách 

použitých v rámci měření, kterými byly fluorid sírový a dusík.  

Velký úsek pak popisuje provedená úvodní měření koncentrační závislosti 

s navrženou a zkonstruovanou sestavou. Jsou zde uvedeny softwarové prvky potřebné 

k jejímu ovládání. Bylo provedeno několik sérií měření pro různé koncentrace, deskripce 

jednotlivých postupů a naměřená data s reprezentativními výsledky jsou nedílnou součástí 

tohoto celku. Pro získané hodnoty byly zkonstruovány grafy, jejichž vývoj byl dále 

diskutován. Největší vliv na tvar křivky má pravděpodobně vysoká schopnost absorpce 

zkoumaného vzorku – fluoridu sírového.  
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V rámci práce byla ověřena funkčnost navržené a zkonstruované sestavy, avšak pro 

její zamýšlené využití – vytváření směsí nebezpečných plynů a par o dané koncentraci  

a testování měřícího rozsahu různých detekčních zařízení - bude nutné provést ještě řadu 

ověřovacích měření s jinými plyny a detekčními zařízeními.  
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