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Abstrakt 

BALNER, Dalibor. Interakce vodních kapek s infračerveným zářením. [Disertační práce]. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017, 115 s.  

Je známo, že vodní kapky obsažené ve vodním proudu mají schopnost bránit průchodu 

sálavého tepla, především díky absorpci a rozptylu záření. Této vlastnosti se běžně používá 

k ochraně hořlavých materiálů proti zapálení a snížení tepelného namáhání hasičů. Z hlediska 

ochrany majetku se používá v určitých případech oddělení požárních úseků vodní clonou 

(např. prostup pro pásový dopravník či uzavření násypky v technologických stavbách). 

Z pohledu ochrany osob lze využít vlastností vodních kapek při ochraně hasiče především 

před tepelnou radiací. 

Tato disertační práce se věnuje interakci tepelné radiace, především v infračervené oblasti 

spektra, s vodními kapkami. Hlavním cílem práce je posouzení poklesu hustoty tepelného 

toku, resp. intenzity infračerveného záření při umístění vodní clony o různých parametrech 

mezi zdroj radiace a detektor. Změna parametrů vodní clony ovlivňujících útlum tepelné 

radiace byla zajištěna pomocí pěti trysek s odlišnou výstřikovou charakteristikou.  

Disertační práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část 

se věnuje fyzikálně chemickým vlastnostem vody, vodní mlze, volnému pádu kapek a jejich 

sedimentační rychlosti, odebírání tepla pomocí vodních kapek a interakci infračerveného 

záření s vodními kapkami. V praktické části se práce zabývá principem vytvoření vodní mlhy, 

poklesem hustoty tepelného toku přes definovanou vodní clonu, poklesem intenzity 

infračerveného záření při průchodu vodní clonou a měřením charakteristik vodní mlhy 

produkované pomocí testovaných trysek.  

Klíčová slova: hustota tepelného toku, infračervené záření, radiace, vodní clona, vodní mlha, 

kapka, tryska 
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Abstract 

BALNER, Dalibor. The interaction of water droplets with infrared radiation. [Dissertation 

Thesis]. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, 

115 p.   

It is commonly known that water droplets contained in the water spray have the ability 

to prevent the transfer of radiant heat, mainly due to absorption and scattering. This property 

is generally used to protect against ignition of flammable materials and to reduce thermal 

stress of firefighters. In terms of protection of property there is used the separation of fire 

sections by water curtain in certain cases (e.g. an opening for a belt conveyor or a closure 

of a hopper in technological structures). In case of human safety it is possible to use 

the properties of water droplets to protect firefighters particularly against thermal radiation. 

This dissertation focuses on the interaction of thermal radiation, especially in the infrared 

region of the spectrum, with water droplets. The main objective is to assess the decrease 

of heat flux or intensity of infrared radiation by positioning the water curtain of  various 

parameters between radiation source and the detector. Changing the parameters of the water 

curtain, affecting the attenuation of thermal radiation, was ensured by five nozzles with 

different spraying characteristics. 

The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part deals 

with the physical and chemical properties of water, water mist, the free fall and terminal 

velocity of droplets, removing heat by means of water droplets and the interaction of infrared 

radiation with water droplets. The practical part is focused on the principle of creating water 

mist, the decrease of the heat flux through a defined water curtain or decrease in intensity 

of infrared radiation passing through the water curtain. The practical part also deals with 

measurement of the characteristics of water mist produced by tested nozzles. 

Key words: Heat Flux, Infrared Radiation, Radiation, Water Curtain, Water Mist, Droplet, 

Nozzle 
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Úvod 

Vodní mlha se v současné době používá v mnoha oblastech. Mimo pole požární 

ochrany je možné zmínit provozy, ve kterých je nutné snižovat prašnost prostředí, redukovat 

teplotu okolí na požadovanou hodnotu, eliminovat zápach nebo zajistit zvýšení relativní 

vlhkosti daného prostoru. Vodní mlhu lze také používat k ochlazování závodníků 

při běžeckých závodech, prevenci účastníků hudebních festivalů před přehřátím organismu 

v horkých letních měsících atd. Vodní mlha se tedy stává určitým standardem (trendem) 

v mnoha odvětvích.  

Tomuto trendu se věnuje také oblast požární ochrany, kde dochází k zefektivnění stávajících 

zařízení (vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, vyhrazených věcných prostředků 

požární ochrany) pomocí efektů, které poskytuje vodní mlha. Je možné zmínit například 

inovaci stávajících sprinklerových zařízení stabilním hasicím zařízením na vodní mlhu – např. 

HiFog (ve specifických prostorech), doplnění vodních hasicích přístrojů o podmnožinu 

hasicích přístrojů na vodní mlhu nebo vývoj hasicích zařízení na vodní mlhu do obytných 

prostor (Automist). Využití hasebního efektu vody doplněného o charakteristiky vodní mlhy 

může v mnoha situacích zefektivnit hašení. Další úhel pohledu, proč se v mnoha aplikacích 

požární ochrany přistupuje k vodní mlze je také snižování škod v důsledku velkého množství 

použité vody, přičemž škody při použití vodní mlhy jsou minimální. Vodní mlhu je také 

možné používat v případech, kdy vodu v kompaktní formě použít nelze (požáry třídy F nebo 

hašení elektrických zařízení pod napětím). Vodní mlha tedy představuje velmi efektivní 

prostředek a je vhodné její použití rozšiřovat do mnoha oblastí požární ochrany. 

Jednou z oblastí požární ochrany, ve které hraje vodní mlha zásadní roli, je snižování účinků 

tepelné radiace při sdílení tepla z požáru za účelem ochrany zasahujících hasičů nebo omezení 

šíření požáru do dalších prostor. Tepelná radiace je jeden ze tří hlavních principů sdílení tepla, 

přičemž vytvořením vhodné vodní clony lze utlumit záření na požadovanou úroveň 

(jak v represivní, tak v preventivní oblasti). Pro optimalizaci útlumu tepelného záření je nutné 

vytvořit vodní clonu o určitých parametrech vzhledem k podmínkám zdroje záření.  

Zmíněnou problematikou se zabývá tato disertační práce a poskytuje laboratorní základ 

pro stanovení poklesu hustoty tepelného toku, resp. snížení intenzity infračerveného záření. 

Z informací zjištěných při výzkumu v rámci disertační práce je možné pokračovat 



10 

 

ve velkorozměrových experimentech a dalším zkoumání interakce tepelné radiace s vodními 

kapkami. 

Základním tématem disertační práce je stanovení vlivu parametrů vodní clony na pokles 

hustoty tepelného toku resp. intenzity IR záření. V teoretické části práce jsou uvedeny 

fyzikálně chemické vlastnosti vody, je popsána stavba molekuly vody, vodní mlha, souvislost 

mezi velikostí kapky vody a její schopností odebírat teplo a rozebírají se základní jevy 

a procesy, které nastávají při interakci vodních kapek s infračerveným zářením, jakožto 

východisko pro experimentální část. Experimentální část práce se zabývá vytvořením vodní 

mlhy, měřením jednotlivých charakteristik vodní mlhy – velikost kapek, rychlost kapek, 

hmotnostní koncentrace, ve vztahu k interakci s IR zářením. Dále jsou popsány experimenty, 

které se zabývají měřením hustoty tepelného toku resp. intenzity IR záření v závislosti 

na změně parametrů vodní mlhy, která vytváří vodní clonu mezi zdrojem záření a detektorem.  
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1 Voda a vodní mlha 

1.1 Fyzikálně chemické vlastnosti vody 

Významné fyzikálně chemické vlastnosti vody, důležité mj. pro účely požární 

ochrany, vyplývají ze stavby její molekuly a existence vodíkových vazeb mezi molekulami 

vody. Chemickou vazbou můžeme nazvat interakci, při které se k sobě navzájem poutají 

sloučené atomy prvků v molekule díky valenčním elektronům. Tyto vazby vznikají a zanikají 

při chemických reakcích. Chemická vazba vody je jednoduchá kovalentní vazba a z hlediska 

elektronegativity nabývá polárního charakteru (rozdíl elektronegativit mezi atomem kyslíku 

a vodíku je asi 1,3). Elektronová hustota je nerovnoměrně rozdělena mezi atomy. Dochází 

k posunu vazebných elektronů k atomu s větší elektronegativitou (kyslíku), který tedy 

vykazuje parciální záporný náboj. Vodík oproti tomu vykazuje parciální kladný náboj. Vzniká 

tedy dipól. Z této skutečnosti vyplývá další důležitá vlastnost vody, tedy tvorba vodíkových 

vazeb (můstků) mezi jednotlivými molekulami vody, viz Obrázek 4. Jsou to elektrostatické 

síly mezi opačně nabitými póly (kladné a záporné náboje se přitahují), z čehož vyplývá sklon 

molekul vody shlukovat se do větších celků. [1,2,3]  

Podle výstavbového principu můžeme rozepsat elektronovou konfiguraci jednotlivých prvků: 

8O: 1s
2
 2s

2
 2p

4
  

1H: 1s
1
   

Kyslíku tedy chybí dva elektrony pro získání stabilního stavu. V molekule vody jsou 

chybějící elektrony doplněny elektrony vodíkových atomů, viz Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 – Molekula vody s valenčními elektrony [4] 
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U molekuly vody se tedy účastní tvorby vazeb orbitaly 1s dvou atomů vodíku a orbitaly 2py 

a 2pz atomu kyslíku. Stabilní uspořádání bude potom tvořit ta struktura, u které je překrytí 

daných orbitalů maximální. Na následujícím Obrázku 2 je zobrazen vznik molekulového 

orbitalu vody vzájemným překrytím definovaných orbitalů [5]: 

 

Obrázek 2 – Struktura orbitalů u molekuly vody [5] 

Výsledná struktura molekuly vody je tedy uspořádána do tvaru tetraedru (čtyřstěnu) díky 

hybridizaci sp
3
 (s, px, py, pz). Dva vrcholy tetraedru jsou tvořeny vodíkovými atomy 

a do zbylých dvou směřují volné elektronové páry. Díky nerovnocennosti partnerů 

v jednotlivých vrcholech a v důsledku odpuzování vodíkových atomů (na obou je kladný 

parciální náboj) je vazebný úhel molekuly 104,45º, viz Obrázek 3. [5] 

 

Obrázek 3, 4 – Stavba molekuly vody a vodíkové můstky mezi molekulami [1] 

Ze stavby molekuly vody a vodíkových vazeb mezi jednotlivými molekulami tedy vyplývají 

mimořádné fyzikálně chemické vlastnosti vody: dobrá rozpustnost polárních a iontových látek 

ve vodě, vysoká el. permitivita, hustotní anomálie (nejvyšší hustota při 3,98 ºC), vysoká 

hodnota měrné tepelné kapacity, výparného tepla atd. [1,2] 

Jak již bylo zmíněno, anomální vlastností vody je skutečnost, že její hustota je nejvyšší 

při cca 4 ºC. Při dalším ochlazování se objem jednotkové hmotnosti vody opět zvětšuje. 
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Je to způsobeno úhlem mezi vodíkovými atomy a polymerizací molekul vody vodíkovými 

můstky. V krystalové struktuře ledu pak může mít molekula pouze čtyři nejbližší sousedy 

a ve struktuře vznikají volné prostory => při tuhnutí mění voda objem o 1/11 (9 %).  

Základní fyzikálně chemické vlastnosti vody jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Základní fyzikálně chemické vlastnosti vody [6] 

Hustota (25 ºC): 997,045 kg.m
-3

 Kritická teplota: 647,35 K (374,2 ºC) 

Max. hustota: 1000 kg.m
-3

 Stand. molární entalpie: -285,83 kJ.mol
-1

 

Teplota, při které je ρ max: 3,98 ºC Stand. molární Gibbsova E: -237,14 kJ.mol
-1

 

Bod varu (101 kPa): 100 ºC Stand. molární entropie: 69,95 kJ.mol
-1

 

Bod tuhnutí (101 kPa): 0 ºC Měrné teplo tání: 333,7 kJ.kg
-1

 

Rel. permitivita (25 ºC): 78,25 Měrné výparné teplo: 2,255 MJ.kg
-1

 

Dynamická viskozita (25 ºC): 0,890 mPa.s Ionizační teplo: 56,27 kJ.mol
-1

 

Povrchové napětí (25 ºC): 71,96 mN.m
-1

 Měrná izob. tep. kapacita: 4182,5 J.kg
-1

.K
-1

 

Tlak nasyc. par (25 ºC): 3169 Pa 
Iontový součinitel [a(H

+
)a (OH

-
)] (25 ºC): 

1,008.10
-14

 mol
2
.l

-2
 

Kritický tlak: 22,13 MPa Index lomu (20 ºC; 589,3 nm): 1,333 

 

Základní fyzikálně chemické vlastnosti vody důležité pro hašení: 

 Ohřev vody (0 ºC - 100 ºC): ~ 4,2 kJ.kg
-1

.K
-1

 

 Odpaření vody: ~ 2,3 MJ.kg
-1

 

 Inertizace: z 1 l vody vznikne při odpaření přibližně 1700 l vodní páry (při 100 ºC), 

dle zjednodušeného výpočtu ze stavové rovnice. [7]  

Je nutné uvážit, že při teplotách požáru jsou teploty okolí mnohonásobně vyšší, než je teplota 

varu vody. Při těchto teplotách vzniká větší objem vodní páry (dosazení teploty do stavové 

rovnice) a je nutné uvažovat také měrnou tepelnou kapacitu vodní páry při ohřevu páry 

ze 100 °C na teplotu okolí. 

Voda má v požární ochraně zásadní význam. Stále je nejpoužívanějším hasivem pro většinu 

běžných požárů a při tříštění proudu na menší kapky lze vodu použít i k hašení takových 

požárů, na které se voda v kompaktní formě nehodí. Na celou řadu aplikací požívaných 

v požární ochraně mají vliv fyzikálně chemické vlastnosti vody – kinematická a dynamická 
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viskozita, povrchové napětí, hustota, tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, měrné 

skupenské teplo vypařování, změna objemu při přechodu na pevné skupenství (tuhnutí), 

změna objemu při přechodu na plynné skupenství (vypařování), polární charakter 

(rozpustnost, ředění), kinetická a potencionální energie. Fyzikálně chemické vlastnosti vody 

tedy ovlivňují dopravu hasební vody (jak při represivní činnosti, tak u stabilních hasicích 

zařízení), tříštění vody na různé typy proudů (různé velikostní frakce), penetraci proudu 

(vodních kapek) prostředím, útlum tepelné radiace i samotné hašení. Analogii k odebírání 

tepla vodními kapkami při hašení můžeme najít také při samotné práci hasičů, tedy 

při odpařování potu (mokré výměně tepla). Pot, který se z jejich těla neodpaří, ale odkapává, 

je termoregulačně nevyužit. [8] Podobně je tomu u kapek, které proletí hořícím prostorem, 

neodpaří se a kumulují se na podlaze. Tyto kapky jsou neefektivně využity při odebírání tepla. 

Z předchozího textu je tedy patrné, že voda se dotýká požární ochrany z mnoha různých 

hledisek.  

 

1.2 Historie a definování vodní mlhy 

Počátky aplikace roztříštěných proudů sahají až do roku 1877. V roce 1925 

se roztříštěné proudy začaly používat pro hašení/inertizaci plynů a dále v roce 1933 pro hašení 

požárů třídy B. Po 2. světové válce se předpokládalo, že vysokotlaké proudy (obsahující 

velmi jemné kapky) reprezentují maximální hasební účinnost. Zájem o roztříštěné proudy 

(mlhu) pro hasební účely se rozrostl především v důsledku dvou legislativních aktů [9]: 

 Nařízení International Maritime Organization, které vyžadovalo renovaci všech 

hasebních systémů na většině obchodních námořních lodí (1997), 

 Montrealský protokol, který vyžadoval zákaz používání hasiv na bázi halonů kvůli 

poškozování ozónové vrstvy (1987). 

První dokument vedl k rychlému rozvoji lehkých, velmi účinných mlhových systémů 

neškodných pro životní prostředí, s nízkou spotřebou vody, za účelem nahrazení stávajících 

lodních sprinklerových zařízení. Náhrada halonů se soustředila na výrobu alternativních 

hasiv, majících schopnost objemového hašení, neškodných pro životní prostředí. [9]  

Definice vodní mlhy přijatá normou NFPA 750 podle zdroje [9] je: vodní proud, pro který je 

DV99 (99 % kapek v objemu menších než definovaná velikost) měřený v nejhustší části 
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proudu v rovině 1 m od trysky (proudnice), při minimálním konstrukčním tlaku, menší než 

1000 μm. 

Pro srovnání, u konvenčního sprinklerového systému může být DV99 řádově 5000 μm. Tvrdí 

se, že hasicí systémy na vodní mlhu (WMFSS – Water Mist Fire Suppression System) se 

spoléhají na produkci relativně malých (500μm) proudů kapek pro hašení požáru a že velmi 

malé terminální rychlosti nejmenších kapiček (100 μm) umožňují mlze cirkulovat okolo 

překážky a hasit požár na způsob objemového hašení (jako u plynných hasiv) – „celkové 

inertizace“. Definice NFPA je příliš benevolentní, protože zahrnuje velikost kapek, která 

se neliší od tradičních roztříštěných proudů nebo sprinklerů. Alternativní definice je 

pokročilejší – vodní distribuce, která má střední průměr kapek v rozmezí 80 – 200 μm a DV99 

menší nebo roven 500 μm. Tato definice vymezuje velmi malou průměrnou velikost kapek, 

aby se zabránilo výrobcům klasických proudů (lehce upravených vodních proudů) vydávat je 

za mlhové systémy. [9] Mawhinney a Solomon navrhli klasifikaci vodní mlhy založenou 

na „procentuálním zastoupení kapek dané velikosti ve studovaném objemu“, která rozlišuje 

mezi hrubší a jemnější vodní mlhou (Obrázek 5). Třída vodní mlhy 1 a 2 je v praxi použitelná 

k potlačení požárů hořlavých kapalin (liquid pool), plynů, par kapalin (spray fires) nebo tam, 

kde je potřeba vyhnout se rozstříknutí paliva. Třída 3 je lepší volba, pokud je přípustné 

resp. nezbytné smáčet palivo, například při hašení požárů třídy A. [9] 

 

Obrázek 5 – Klasifikace vodních proudů podle distribuce velikosti kapek v průměru [9] 
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2 Volný pád kapky a její sedimentační rychlost 

Reálné tekutiny jsou charakteristické odporovými silami, které vznikají v důsledku 

vnitřního tření. Nezáleží na skutečnosti, jestli se pohybuje těleso nebo tekutina, důležitost 

hraje relativní pohyb tělesa a tekutiny. Jejich orientace je proti směru relativního pohybu 

tělesa a tekutiny. Projev odporových sil označujeme jako odpor prostředí. [10] 

 Kapaliny – hydrodynamická odporová síla 

 Plyny – aerodynamická odporová síla 

Při vzájemně malých relativních rychlostech, které jsou charakterizovány laminárním 

prouděním, lze odporovou sílu popsat pomocí Stokesova zákona, který je pro tělesa kulového 

tvaru s poloměrem r definován podle rovnice (1): 

𝐹𝑜 = 6𝜋𝜂𝑟𝑣 = 3𝜋𝜂𝑑𝑣,      (1) 

kde: 

η – dynamická viskozita, 

r – poloměr tělesa tvaru koule, 

v – rychlost obtékání. 

Pokud se relativní pohyb tělesa a tekutiny týká větších rychlostí, dochází k turbulentnímu 

obtékání (vznikají víry), a pro odporovou sílu lze použít Newtonův vztah [10]: 

𝐹𝑜 =
1

2
𝐶𝑥𝑆𝜌𝑣2,       (2) 

kde: 

Cx – součinitel odporu charakterizovaný tvarem tělesa, 

S – příčný průřez tělesa, 

ρ – hustota tekutiny. 

 

Při podrobnějším popisu lze součinitel Cx chápat jako funkci Reynoldsova čísla (dále také  

Re-číslo) [11]: 

𝐹𝑜 =
1

2
𝐶𝑥(𝑅𝑒)𝑆𝜌𝑣2       (3) 

Funkce Cx = Cx(Re) se pro definovaná tělesa (kouli, válec) stanovuje experimentálně. [11] 
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Obtékání koule je relativně podrobně popsáno jak pro nízká, tak vysoká Reynoldsova čísla. 

Analytické stanovení se týká pouze nízkých hodnot, představy o obtékání při vyšších 

hodnotách Reynoldsova čísla lze získat experimentálně (například měřením 

v aerodynamickém tunelu). [12] 

Proudění při nízkých hodnotách Re-čísla se nazývá plouživé a pro hodnoty Re<1 jej poprvé 

zkoumal Stokes, který z Navier-Stokesovy rovnice odvodil vztah nazývající se Stokesův 

zákon (viz rovnice 1). [12] 

Pro odvození závislosti součinitele odporu Cx na Re-čísle porovnáme Stokesovu rovnici (1) 

s Newtonovou rovnicí (2): 

3𝜋𝜂𝑑𝑣 = 𝐶𝑥
𝜋𝑑2

4

𝑣2

2
𝜌     

𝑅𝑒 =
𝑣𝑑

𝜂
   =>  𝜂 =

𝑣𝑑

𝑅𝑒
𝜌    

3𝜋
𝑣𝑑

𝑅𝑒
𝜌𝑑𝑣 = 𝐶𝑥

𝜋𝑑2

4

𝑣2

2
𝜌    

3

𝑅𝑒
=

𝐶𝑥

8
      

𝐶𝑥 =
24

𝑅𝑒
        (4) 

Uvedená rovnice (4) je přesná pro Re < 0,5 a v praxi se používá pro Re < 1. [12] 

Pro Reynoldsova čísla < 2 platí Oseenova linearizace: 

𝐶𝑥 =
24

𝑅𝑒
(1 +

3

16
𝑅𝑒)        (5) 

Závislost mezi odporovým součinitelem a Reynoldsovým číslem je uvedena na Obrázku 7, 

pro hodnoty Re > 1 byla určena pomocí měření v aerodynamickém tunelu. Konkrétní hodnoty 

odporového součinitele pro Reynoldsovo číslo větší než 1 je možné odvodit z empirických 

vztahů v Tabulce 2. [12] 

Budeme-li uvažovat rovnoměrný pohyb částice kulového tvaru (kapky) s definovaným 

průměrem d, v tíhovém poli, v nepohybující se tekutině o konkrétní hustotě a viskozitě, potom 

se rychlost této částice označuje jako sedimentační rychlost. Síly působící na částici jsou 

zobrazeny na následujícím Obrázku 6 [12]: 
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Obrázek 6 – Síly působící na částici při sedimentační rychlosti [12]  

FG – tíhová síla; Fo – odporová síla; Fv – vztlaková síla 

Jestliže budeme uvažovat rovnoměrný pohyb částice, tzn. že Fs = 0, odvodíme pro rovnováhu 

sil následující rovnici: 

𝐹𝐺 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑜        (6) 

při dosazení dostaneme: 

𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑝 =

𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑣 + 𝐶𝑥

𝜋𝑑2

4

𝑤2

2
𝜌𝑣 ,     (7) 

kde: 

w – sedimentační rychlost částice kulového tvaru (kapky), 

ρp – hustota částice kulového tvaru (kapky), 

ρv – hustota vzduchu. 

 

Upravením uvedené rovnice (7) získáme sedimentační rychlost částice kulového tvaru: 

𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑝 =

𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑣 + 𝐶𝑥

𝜋𝑑2

4

𝑤2

2
𝜌𝑣 

𝑑

6
𝑔𝜌𝑝 =

𝑑

6
𝑔𝜌𝑣 +

𝐶𝑥

4

𝑤2

2
𝜌𝑣 

8𝑑𝑔𝜌𝑝 = 8𝑑𝑔𝜌𝑣 + 6𝐶𝑥𝑤2𝜌𝑣 
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6𝐶𝑥𝑤2𝜌𝑣 = 8𝑑𝑔𝜌𝑝 − 8𝑑𝑔𝜌𝑣 

𝑤2 =
8𝑑𝑔𝜌𝑝 − 8𝑑𝑔𝜌𝑣

6𝐶𝑥𝜌𝑣
 

𝑤2 =
4𝑑𝑔(𝜌𝑝 − 𝜌𝑣)

3𝐶𝑥𝜌𝑣
 

𝑤 = √
4𝑑(𝜌𝑝−𝜌𝑣)𝑔

3𝐶𝑥𝜌𝑣
          (8) 

 

Na stanovení sedimentační rychlosti kulové částice má vliv součinitel odporu, průměr částice, 

hustota částice, viskozita a hustota kapaliny a režim obtékání. [12] 

Pro vypočtení rychlosti sedimentace podle předchozí rovnice 8 je nutné znát odporový 

součinitel Cx. Tento součinitel lze stanovit z následujícího Obrázku 7 nebo z Tabulky 2: 

 

Obrázek 7 – Odporový součinel Cx pro těleso tvaru koule [12] 
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Tabulka 2 – Odporový součinitel, definovaný podle Reynoldsova čísla, pro hladkou kouli [12] 

 

Výpočet sedimentační rychlosti je realizován pomocí iterace. Aby nebylo nutné používat 

iteraci, lze do výpočtu zavést Archimedovo číslo, nezávislé na sedimentační rychlosti, 

definované fyzikálními vlastnostmi tekutiny a tělesa [12]: 

𝐴𝑟 =
𝜋𝑑3𝑔

6𝜈2

𝜌𝑝−𝜌𝑣

𝜌𝑣
        (9) 

Závislost odporového součinitele na Reynoldsově číslu např. podle předchozího Obrázku 7 je 

převedena do nových souřadnic, kde Reynoldsovo číslo je funkcí Archimedova čísla, 

viz následující Obrázek 8 [12]: 

 

Obrázek 8 – Závislost Reynoldsova čísla na Archimedově čísle [12] 
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V praxi se tedy při výpočtu postupuje nejdříve stanovením Archimedova čísla a následně 

se z Obrázku 8 odvodí Reynoldsovo číslo sedimentace (Rew). Poté se pomocí Reynoldsova 

čísla vypočítá rychlost sedimentace [12]: 

𝑅𝑒𝑤 =
𝑤·𝑑

𝜈
 ⟶  𝑤 =

𝜈·𝑅𝑒𝑤

𝑑
,      (10) 

kde: 

w – sedimentační rychlost částice kulového tvaru (kapky), 

d – průměr částice kulového tvaru (kapky), 

ν – kinematická viskozita. 

Pokud budeme uvažovat rozběh částice kulového tvaru (kapky) působením její tíhy 

(zrychlený pohyb částice) ve svislém směru, mění se její rychlost z hodnoty v = 0 m/s (t = 0 s) 

až po sedimentační rychlost w. Rovnováha sil pro tento případ je následující [12]: 

𝐹𝑠 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑜 − 𝐹𝐺       (11) 

Tíhová síla: 

𝐹𝐺 = 𝑚. 𝑔 =
𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑝       (12) 

Setrvačná síla: 

𝐹𝑠 = 𝑚𝑎 =
𝜋𝑑3

6
𝜌𝑝

𝑑𝑣𝑝

𝑑𝑡
        (13) 

Odporová síla (Newtonův vztah): 

𝐹𝑜 = 𝐶𝑥
𝜋𝑑2

4

𝑣𝑝
2

2
𝜌𝑣       (14) 

Vztlaková síla (Archimedův zákon): 

𝐹𝑣 =
𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑣        (15) 

kde: 

vp – rychlost částice kulového tvaru (kapky) ve směru x, 

ρp – hustota částice kulového tvaru (kapky), 

ρv – hustota vzduchu. 
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Když částice (kapka) dosáhne sedimentační rychlosti, nebude dále zrychlovat, ale bude 

se pohybovat konstantní rychlostí (sedimentační rychlostí w). V praxi se definuje konečná 

délka dráhy (je možné zavést podmínku vp = 0,99w), která lze z předchozí rovnováhy sil 

odvodit ve tvaru [12]: 

𝑥 = −
𝑤2

2𝑔
𝑙𝑛 |1 − (

𝑣𝑝

𝑤
)

2

|,       (16) 

kde: 

x – dráha částice, 

vp – rychlost částice ve směru x z nulové hodnoty po dosažení sedimentační rychlosti, 

w – sedimentační rychlost. 
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3 Odebírání tepla pomocí vodních kapek 

3.1 Hasební efekt vody, vodní kapky 

Kapky o velikosti v průměru 0,3 mm jsou dostatečně malé, aby se snadno (ochotně, 

okamžitě) odpařily v horké vrstvě plynů (kouře), ale zároveň mají dostatečnou hmotnost, 

aby se dostaly do požadované vzdálenosti. [13] U kapek větších než 1 mm je pravděpodobné, 

že proniknou určitou vzdáleností skrze horké plyny a plameny, aniž by se kompletně 

odpařily. [13] Kapky vody o průměru pod 0,2 mm nejsou efektivní při hašení, protože nejsou 

schopny proniknout přes plameny. Jsou odneseny konvekcí před tím, než mohou dosáhnout 

požadovaného ochlazovacího efektu. Vodní kapky nad 0,6 mm jsou obecně příliš těžké 

a velké na to, aby se odpařily v pásmu hoření. Tyto kapky mohou pronikat přes hořící plyny 

na povrch zdí, stropů nebo horkých povrchů. [14] 

Rozsah velikostí kapek v průměru od 0,1 mm po 1 mm je nejzajímavější z hlediska 

hašení [9,14], konkrétní oblast 0,3 – 0,5 mm je podle výše uvedených informací nejvhodnější 

pro hašení. [13, 14] 

Moderní proudnice tvoří proud pomocí efektu tlakového tříštění a výsledkem je polydisperzní 

proud skládající se z širokého spektra velikostí kapek. [14] Rozdělení velikostí kapek podle 

průměru je zobrazeno na Obrázku 9.  

 

Obrázek 9 – Rozdělení velikosti kapek podle průměru [9] 

 



24 

 

Hlavním úkolem kapalných hasiv jako je voda, je odebrání tepla z požáru s ohledem na její 

měrnou tepelnou kapacitu a měrné skupenské teplo vypařování. V případě požárů třídy A jsou 

nejdůležitějšími hasebními mechanismy [9,15]: 

 Chlazení povrchu paliva, čímž dochází ke snížení rychlosti pyrolýzy -> snížení 

rychlosti dodávky paliva do zóny plamene (hoření). Tím se snižuje rychlost 

uvolňování tepla a zpětná radiace z plamene směrem k povrchu paliva. Zpětná 

radiace se zmenšuje také v důsledku absorpce/rozptylu záření přes vodní kapky. 

 Chlazení samotné zóny plamene (hoření), což narušuje chemické reakce zodpovědné 

za spalování. Některá část reakčního tepla je využita na ohřev a odpaření vody, proto 

je v blízkosti reakční zóny k dispozici méně tepelné energie. 

 Objemové vytěsnění oxidačního činidla při přeměnu na vodní páru -> dusivý efekt. 

Vzhledem k tomu, že k odpařování může dojít pouze na povrchu kapaliny, je nezbytné 

maximalizovat povrchovou plochu na jednotku objemu hasební vody, viz Obrázek 10, 11 

a Tabulka 3. V praxi záleží na způsobu aplikace vody, protože voda, která se nedostane 

do prostoru, kde hoří, nemůže přispět k hašení požáru. U typických proudů (autor má 

pravděpodobně na mysli hasiči běžně používané roztříštěné/sprchové proudy) se bude pouze 

zlomek relativně velkých kapek podílet na odebírání tepla, většina velkých kapek se neodpaří 

a následně odteče (kumulace na podlaze). Naopak v případě, že voda je dodávána ve formě 

velmi jemných kapek s cílem podpořit rychlé odpařování, proud nemusí mít potřebný impuls 

k proniknutí plamene. Toto je druhý případ neefektivního využití vody. Poměr povrchu 

k objemu kapky určuje rychlost jejího odpaření a je stejně důležitý jak pro popis chování 

při spalování paliva (spalovací procesy), tak pro popis chování vodního proudu při hašení. [9] 

 

 

Obrázek 10 – Objem vs. povrchová plocha při disperzi vody [16] 
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Tabulka 3: Průměr kapek [μm] a celková plocha povrchu [m
2
] při objemu 1 l [17] 

Průměr kapek [μm] 1000 100 10 

Celkový počet kapek 1,91.10
6
 1,91.10

9
 1,91.10

12
 

Povrchová plocha [m
2
] 6 60 600 

Obecně tedy platí, že kolikrát zmenšíme velikost kapek v jejich průměru, tolikrát se zvětší 

celková povrchová plocha proudu. Dochází však také ke zkrácení životnosti kapek, 

viz Tabulka 4. [17] 

Tabulka 4: Závislost životnosti na velikosti kapky a teplotě - Podle National Research Council 

Canada RR124 (2002) [18] 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že kvantitativní měření velikosti vodních kapek je požadováno 

pro posouzení změn tepelných podmínek při hašení vodními proudy. Takový parametr 

je zásadní při definování dalších parametrů proudu. Například kinetická energie kapky je 

úměrná její hmotnosti, která je úměrná třetí mocnině průměru. Podobně, aerodynamický 

odpor (odpor prostředí) při pohybu kapky je úměrný jejímu průměru. Takže průnik proudu 

prostředím je závislý na rozdělení velikosti kapek. [9] 

Pro ilustraci vztahu mezi středním průměrem kapky a celkovou povrchovou plochou proudu 

je nutno zohlednit rozprášení jednoho litru vody na kapky o stejném průměru [9]. 

Pro rozdělení 1 litru vody na i kapek o stejném průměru platí: 

 

Vtot = i
πd3

6
= 106 [mm

3
]    (17) 
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takže průměr každé kapky je dán:  

  

d = √
6∙106

iπ

3
  [mm]     (18) 

 a odpovídající povrchová plocha na jeden litr objemu proudu je dána: 

 

Stot = iπd2 [mm
2
]     (19) 

Křivky na Obrázku 11, pro 1 l vody a počet kapek 10
3
 ≤ i ≤ 10

12
, zobrazují nárůst povrchové 

plochy v důsledku rozprášení proudu (zmenšení průměru kapek). Typy proudů, ve kterých 

jsou zastoupeny pouze kapky stejné velikosti (monodisperzní proudy) jsou vzácné, ve většině 

případů jsou v proudu obsaženy kapky různých velikostí (polydisperzní proudy). 

Polydisperzní proudy prošly intenzívním experimentálním šetřením. Jedním z hlavních cílů 

v těchto studiích bylo najít jednoduché empirické rovnice, které by charakterizovaly střední 

průměr kapek a rozdělení velikosti kapek z hlediska několika hlavních systémových 

proměnných. Povrchové napětí, viskozita a hustota mají vliv na velikost kapky. 

Pro kapaliny vstřikované do plynné atmosféry je také důležitá hustota plynu, stejně jako 

rychlostní pole kapaliny/plynu a geometrie proudnice (trysky). Viskozita kapaliny byla 

označena za nejdůležitější parametr ovlivňující velikost kapky. Snížením viskozity lze docílit 

rovnoměrnějšího proudu o menších kapkách [9]. 
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Obrázek 11 – Počet kapek (přímka B) a celková povrchová plocha (křivka A) vytvořená 

jedním litrem vody pro monodisperzní proudy s různými středními průměry kapek [9] 

 

3.2 Odpařování kapky 

 Odpařování kapek v proudu zahrnuje současně procesy přenosu hmoty i tepla, 

kde potřebné teplo je odvedeno na povrch kapky pomocí konvekce a kondukce z okolních 

horkých plynů a vodní pára je následně pomocí konvekce a difuze transportována zpět 

do proudu plynů [9]. Herterich uvedl, že rychlost odpařování kapky je závislá na její 

povrchové ploše, charakteristickém součiniteli přestupu tepla (α) a na relativní rychlosti 

kapky vůči okolnímu prostředí. [9] 

Pro kulové kapky v nehybném prostředí, může být součinitel přestupu tepla definován jako: 

 𝛼 ≈
𝑘

𝑑
 (𝑊. 𝑚−2. 𝐾−1)      (20) 
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kde k je součinitel tepelné vodivosti okolního plynu [W.m
-1

.K
-1

] a d je průměr kapky [m]. 

Nicméně při praktických hasebních pracích nelze předpokládat, že relativní rychlost mezi 

kapkami proudu a okolním vzduchem je nulová, takže pro popis přenosu tepla je nutné použít 

složitější matematické výrazy. Měření odpařování kapek v pohybujícím se vzduchovém 

prostředí bylo studováno za použití různorodých a důmyslných technik [9]. Výsledná data 

obvykle korelují s použitím dobře známých bezrozměrných součinitelů pro přenos 

tepla/proudění tekutin: 

𝑁𝑢 =  
𝛼𝑑

𝑘
 (𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡𝑜𝑣𝑜 čí𝑠𝑙𝑜)   𝑅𝑒 =  

𝑣𝑑

ν
 (𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠𝑜𝑣𝑜 čí𝑠𝑙𝑜) 

𝑃𝑟 =  
𝑐𝑝𝜂

𝑘
 (𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙𝑜𝑣𝑜 čí𝑠𝑙𝑜) 

Rovnice parametrů pro přestup tepla [9]     (21) 

Parametry α, d, k již byly definovány, ν, η, cp jsou kinematická viskozita, dynamická viskozita 

a měrná tepelná kapacita vzduchu při konstantním tlaku. 

Ve zdroji [9] je uveden popis experimentu, který se týká odpařování kapek ve vzduchu 

při teplotách do 220 °C, pro velikost kapek v rozsahu  průměrů 600 – 1000 μm a v rozpětí  

0 ≤ Re ≤ 200: 

     𝑁𝑢 = 2 +  0,6𝑃𝑟1/3𝑅𝑒1/2      (22) 

 

Bylo zjištěno, že uvedená rovnice (22) koreluje s experimentálními daty dobře a také splnila 

teoretický požadavek, aby Nu = 2 při Re = 0 (případ nulové relativní rychlosti). Rozsah 

platnosti byl dán jako 1 < Re < 70.10
3
 a 0,6 < Pr < 400. [9] 

Ve stejném zdroji [9] je dále popis aplikace předchozí rovnice 22 na zvýšené teploty 

(nad 220 ºC) a bylo zjištěno, že u odpařování kapek v plameni Bunsenova hořáku byly 

změřené časy odpařování soustavně asi o 60% delší než ty, které předpovídala uvedená 

rovnice 22. Rozdíl byl přičítán izolačnímu účinku vodní páry, která vytvářela mezní vrstvu 

obklopující kapku, s tendencí snižovat rychlost, kterou bylo teplo odváděno na povrch kapky. 

A to i přesto, že tepelná vodivost vzduchu a vodní páry je podobná při 100 ºC  

(0,028 W.m
-1

.K
-1

). Měrná tepelná kapacita vodní páry je dvakrát vyšší než u vzduchu (cp ~ 

2000 J.kg
-1

.K
-1

), což by mohlo odpovídat danému izolačnímu efektu. Byl navržen výraz: 
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𝑁𝑢 =
𝜆′

𝜆′+0,4𝛽
[2 + 0,6𝑃𝑟1/3𝑅𝑒1/2]     (23) 

který bere v úvahu zmiňovaný efekt, kde 𝜆′ je celkové teplo potřebné pro odpaření kapek 

a β je zvýšení entalpie vodní páry, při zvýšení z povrchové teploty kapky na teplotu plamene.   

Dále zdroj [9] popisuje alternativní (opravenou) variantu rovnice 22: 

𝑁𝑢 =
𝛼𝑑

𝑘
= 2,83 + 0,6𝑃𝑟1/3𝑅𝑒1/2      (24) 

která byla odvozena s cílem vysvětlit pozorované rychlosti přestupu tepla do kapek, 

nad rámec zmíněné rovnice 22, a kde hodnoty k, Re a Pr jsou vypočteny s použitím 

průměrných fyzikálních vlastností vzduchu a vrstvy páry okolo kapky. Je třeba poznamenat, 

že korekce v rovnici 24 má opačný charakter než v rovnici 23, kde byla definována snížená 

rychlost přestupu tepla do kapky. Příčiny tohoto rozdílu jsou nejasné, důvodem může být 

přítomnost určitých povrchově aktivních látek, které mohou snižovat rychlost odpařování 

kapek. [9] 

Odpařováním kapek vody v podmínkách požáru se také zabývá zdroj [16]. Autor uvádí 

odvození rovnic týkajících se doby životnosti kapek a délky pádu pro různé velikosti kapek. 

Pro přestup tepla jsou zde opět uvedeny kriteriální rovnice podobné výše uvedeným. 

Nusseltovo kritérium pro stanovení součinitele přestupu tepla odpovídá vztahu podle rovnice 

27 a dále se upravuje pro kapky menší než 0,1 mm v průměru (převládá přirozená konvekce) 

a kapky 0,1 – 1 mm (>0,5 mm) v průměru (převládá nucená konvekce). [16] 

 

Důležitými parametry pro stanovení Nusseltova kritéria (součinitele přestupu tepla) 

tedy jsou: 

 rychlost mezi kapkou a okolním prostředím (rychlost obtékání) (v) [m.s
-1

], 

 průměr kapky (d) [m] → povrchová plocha (S) [m
2
] → poměr povrchu k objemu, 

 kinematická viskozita (ν) [m
2
.s

 -1
] a dynamická viskozita (η) [kg.s

-1
.m

 -1
],  

 měrná tepelná kapacita vzduchu při konstantním tlaku (c) [J..kg
-1

.K
-1

], 

 tepelná vodivost okolního plynu (k) [W.m
-1

.K
-1

], 

 rozdíl teplot mezi povrchem kapky a plamenem (ΔT) [°C, K]. 

 

Obecně lze konstatovat, že při větší rychlosti kapek a jejich menším průměru se zvyšuje 

rychlost přestupu tepla z okolní atmosféry do kapky. [9] 
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4 Interakce IR záření s vodou 

Základním principem spektroskopie je pozorování interakcí záření s neznámou látkou 

a následné využití sledovaných jevů pro její identifikaci, studium její struktury nebo určení 

koncentrace. Spektroskopické metody lze rozdělit do dvou skupin, podle toho, zda dochází 

(nepružný rozptyl) nebo nedochází (pružný rozptyl) k výměně energie mezi zářením a látkou. 

V případě pružného rozptylu je charakter záření ovlivněn látkou, aniž by došlo k výměně 

energie mezi zářením a látkou. Nemění se tedy vlnová délka záření, interakce se vyhodnocuje 

pomocí měření indexu lomu (např. refraktometrie), difrakce záření atd. Molekulová 

spektroskopie je charakterizována nepružným rozptylem, kdy dochází k absorpci záření 

při průchodu látkou, předání části energie látce, excitaci molekuly a změně vlnové délky 

záření. Při absorpci fotonu molekulou tedy dochází ke zvýšení energie molekuly, která se tak 

dostává do excitovaného stavu. Energetický rozdíl mezi excitovaným stavem a základním 

stavem se musí rovnat obdrženému kvantu energie. Podle charakteristické energetické změny 

v daném spektru dělíme molekulovou spektroskopii na: 

 mikrovlnnou (rotační), 

 infračervenou (rotačně vibrační), 

 viditelnou až ultrafialovou (elektronovou). [19] 

Při absorpci fotonu v infračervené oblasti dochází tedy k excitaci molekuly, přechod z nižší 

do vyšší energetické hladiny je provázen změnou rotačního i vibračního stavu molekuly 

(dochází ke změně dipólového momentu molekuly). Fotony infračerveného záření mají tedy 

dostatečnou energii (1 – 60 kJ.mol
-1

) pro excitaci molekuly, nedostačují však energeticky 

excitaci elektronů v molekulových orbitalech. [20] Protože při změně vibračních stavů 

se projevují také změny rotační, v konečném spektru rozlišujeme pásová spektra 

(nerozeznáváme samostatné rotační a vibrační čáry). Pásová spektra jsou charakteristická 

pro všechny molekuly v konkrétní oblasti vlnových délek. Energetickou bilanci vibrací 

ovlivňuje hmotnost atomů vázaných v molekule a pevnost vazby, přičemž rozeznáváme dva 

hlavní typy vibrací – valenční a deformační. Při valenční vibraci se mění délka vazby 

(symetricky, antisymetricky) a při deformační vibraci (např. nůžkové) dochází ke změně 

vazebného úhlu. Záření může být absorbováno pouze v kvantech, jejichž energie je shodná 

s energií konkrétních rotačních a vibračních přechodů. Tyto energie se liší u jednotlivých 

molekul a poskytují vhodné informace pro kvalitativní analýzu. Kvalitativní analýza určuje 
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přítomnost daných látek ve zkoumaném vzorku, vyhodnocuje se pomocí porovnání 

výsledného spektra s knihovnou spekter. Oproti tomu kvantitativní analýza zjišťuje množství 

látek ve zkoumaném vzorku. [19,20] 

Kvantitativní analýza je definována pomocí Lambert-Beerova zákona [19,21,22,23]: 

𝐴𝜆 = 𝜀𝜆 · 𝑐𝑀 · 𝑑𝑘 = 𝑎𝜆 · 𝑐𝑚 · 𝑑𝑘 ,      (25) 

kde: 

Aλ – Absorbance; veličina charakterizující míru absorpce záření v dané látce [-] 

ελ – molární absorpční koeficient [l.mol
-1

.cm
-1

], [m
2
.mol

-1
] 

cM – molární koncentrace roztoku [mol.l
-1

], [mol.m
-3

] 

dk – tloušťka absorbující vrstvy (kyvety) [cm], [m] 

aλ – absorpční koeficient [l.g
-1

.cm
-1

] 

cm – hmotnostní koncentrace [g.l
-1

] 

 

4.1 Pokles intenzity IR záření přes vodní mlhu 

Mlha rozptyluje a absorbuje záření, chování značně závisí na velikosti kapek, 

hmotnostní koncentraci a geometrii mlhového mraku. Autoři následujícího článku 

modelují [24]: 

 spektrálně závislou emisi a absorpci záření v plynné fázi (CO2, H2O) pomocí 

exponenciálního širokopásmového modelu,  

 interakci záření-kapka (spektrální absorpci a rozptyl záření jednotlivou částicí) 

za použití Mieho rozptylové teorie, 

 přenos tepla v mlze (spektrálně závislou absorpci a rozptyl) pomocí dvourozměrového 

(two-flux) modelu. 

Mieho rozptylová formulace pro absorpci, rozptyl a extinkci/zánik (extinkce je součtem 

absorpce a celkového rozptylu) ukazuje funkční závislost na parametru velikosti (obvod 

kapky normalizovaný podle vlnové délky) a relativním komplexním indexu lomu (relative 

complex index of refraction).  

Fázová funkce rozptylu na jednotlivé kapce odvozená z Mieho teorie se používá k výpočtu 

integrálu vnitřního rozptylu ve dvourozměrovém modelu. Dvourozměrový (two-flux) model 

bere v úvahu spektrální závislost rozptylu a vnitřního rozptylu (in-scattering), což je vylepšení 
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oproti dříve používanému Lambert-Beerovu modelu, protože ten přesněji představuje 

složený/mnohonásobný rozptyl. Tepelné záření pohlcované jednotlivými kapkami závisí 

jak na spektrálním složení a intenzitě dopadajícího záření, tak na absorpčních 

charakteristikách kapek. Výsledky modelování ukazují, že schopnost vodní mlhy 

blokovat průchod záření závisí na velikosti kapek, hmotnostní koncentraci 

a spektrálním složení samotného záření. Útlum závisí na podmínkách podél trajektorie – 

hmotnostní koncentraci kapek, průměru kapek, teplotě a tlaku plynu. [24] 

Ve zdroji [9] se mj. uvádí, že přenos tepla sáláním do roztříštěného (mlhového) proudu závisí 

především na teplotě a emisivitě plamene, protože kapky jsou obvykle dostatečně velké, 

aby absorbovaly většinu dopadajícího záření, místo aby jej odrážely nebo rozptylovaly.  

Coppale pozoroval útlum tepelného záření přes vodní clonu za použití numerického modelu. 

[9,25] Předpokládal, že útlum je způsoben absorpcí a ve větší míře rozptylem záření. 

Při požáru reprezentovaném pomocí černého tělesa při 1300 K (vlnová délka maxima 

intenzity vyzařování λmax = 1,93 μm) lze říci, že 95 % z celkové energie je vyzařováno 

v intervalu vlnových délek od 1 do 10 μm. Model byl proto vyřešen integrací přes celé 

uvedené tepelné spektrum. Útlumový faktor byl vypočten pro průměr kapek v rozmezí  

0,1 – 100 μm a pro hmotnostní koncentraci kapek 1, 10 a 100 g.m
-3

. Výsledky potvrdily, 

že proud poskytuje maximální blokovací účinnost, když je průměr kapek stejného řádu 

jako maximální emisní vlnová délka zdroje. Pro daný průměr kapek bylo dosaženo lepšího 

útlumu zvýšením hmotnostní koncentrace proudu. Pro danou hmotnostní koncentraci byl 

nejúčinnější průměr kapek 1 μm, následně 10 μm, 0,1 μm a 100 μm. Praktický horní limit 

hmotnostní koncentrace leží v rozmezí 100 – 200 g.m
-3

, protože nad touto hodnotou 

se dodávka vody začne více podobat „kompaktnímu“ proudu. Výsledky zdroje [25] tedy 

opravdu ukazují, že útlum se zvětšuje při velikostech kapek v pořadí 100 μm, 0,1 μm, 10 μm 

a 1 μm a se zvyšující se hmotnostní koncentrací, přičemž ideální hmotnostní koncentrace je 

100 g. m
-3

. Optimální útlum radiace tedy poskytuje průměr kapek 1 μm o hmotnostní 

koncentraci 100 g.m
-3

. Útlumový faktor byl vypočten podle Lambert-Beerova zákona. 

[9,25] 

Ravigururajan [24,26] modeloval utlumení radiace pomocí vodní mlhy za použití Lambert–

Beerova zákona a stanovoval pohlcenou energii cílovým objektem, propustnost a koeficient 

útlumu – funkce poloměru vodních kapek a vlnové délky dopadajícího záření. Uvedl, 

že maximální útlum je dosažen, když poloměr kapky je roven vlnové délce. Testované 

poloměry kapek v rozmezí 1 – 10 μm, vlnová délka 0,6 – 25 μm (2 μm, 5 μm, 10 μm – 

většina ve střední IR oblasti 1 – 5 μm). Opět je zde definováno, že záleží na množství kapek 
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na jednotku objemu (také zde bylo použito 100 g.m
-3

). Ke stejnému útlumu lze dojít za použití 

menších kapek (stačí pouze nízká hmotnostní koncentrace) nebo větších kapek, ale s vyšší 

hmotnostní koncentrací. Optimální poloměr kapek byl stanoven na 2 μm, při velmi nízkém 

průtoku. [26] Příklad optimální velikosti kapek pro hašení a interakci s IR zářením 

je zobrazen na Obrázku 12. 

Zásadní parametry ovlivňující interakci kapek s IR zářením [9,24,25,27,28] 

 Průměr kapek  Absorpce, rozptyl, vnitřní rozptyl 

 Hmotnostní koncentrace  Teplota plynů 

 Spektrální složení (intenzita) 

dopadajícího záření 

 Tlak okolí/parciální tlak vodní 

páry/plynů 

 Index lomu  Relativní vlhkost vzduchu 

 

Vodní clony a jejich charakteristiky 

 Se zvětšujícím se tlakem/průtokem   tvorba jemnějších kapek o větší hmotnostní 

koncentraci  větší útlum záření [28] 

 Se zvětšujícím se výkonem požáru se rovněž zvyšuje útlum záření [28] / další zdroj 

udává, když zdroj vyzařuje při nižších teplotách (energie v delších vlnových délkách), 

snadnější útlum [24] 

 Se zmenšujícím se průměrem trysky se zvyšuje útlum záření  tvorba jemnějších 

kapek (3/8“ je lepší než 7/16“); Tryska 3/8“ – schválená NFPA [28] 

 Mají rovněž výrazný chladící efekt 

 Fyzikální princip vodních clon je založen na absorpci a rozptylu záření [24,28] 

 Kapky od několika desítek do několika stovek μm mají silné absorpční 

a anizotropní rozptylové vlastnosti, zatímco vodní pára a CO2 záření 

pouze absorbují (v závislosti na vlnových délkách) [29] 

 Maximální útlumový faktor záření byl získán, když byl poloměr kapek cca roven IR – 

vlnovým délkám (0,6 – 25 μm) [26,28] / další zdroj udává, že proud poskytoval 

maximální blokovací účinnost, když průměr kapek byl stejného řádu jako maximální 

emisní vlnová délka zdroje [9,25] 

 Důležitý efekt hraje vnitřní rozptyl záření (zohledňuje dvourozměrový/two-flux 

model, nezohledňuje Lambert-Beerův zákon) [24] 
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Klíčovými parametry vodních clon jsou tedy – průměr kapek, hmotnostní koncentrace kapek, 

molární zlomek plynů (obsah plynů), rychlost pádu kapek, hloubka clony. [9,25,28] 

 

 

Obrázek 12 – Vhodná velikost kapek (v průměru) pro hašení a pokles intenzity IR záření 
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5 Vymezení cílů disertační práce 

5.1 Teoretické poznatky a výsledky rešerše 

Z teoretických základů práce vyplývá, že molekula vody vytváří dipól, protože je 

elektronová hustota nerovnoměrně rozdělena mezi atomy. Dochází k posunu vazebných 

elektronů k atomu s větší elektronegativitou (kyslíku), který tedy vykazuje parciální záporný 

náboj. Vodík oproti tomu vykazuje parciální kladný náboj. Při absorpci fotonu molekulou 

vody v infračervené oblasti tedy dochází k excitaci molekuly, přechod z nižší do vyšší 

energetické hladiny je provázen změnou rotačního i vibračního stavu molekuly (dochází 

ke změně dipólového momentu molekuly). Fotony infračerveného záření mají tedy 

dostatečnou energii (1 – 60 kJ.mol
-1

) pro excitaci molekuly, nedostačují však energeticky 

k excitaci elektronů v molekulových orbitalech. 

Uvedené teoretické základy byly doplněny informacemi z rešerše, především zahraniční 

literatury, ze které vyplývá, že tepelné záření pohlcované jednotlivými kapkami závisí jak 

na spektrálním složení a intenzitě dopadajícího záření, tak na absorpčních charakteristikách 

kapek. Schopnost vodní mlhy blokovat průchod záření závisí tedy na velikosti kapek, jejich 

hmotnostní koncentraci a spektrálním složení samotného záření. Dále je nutné uvažovat 

rychlost kapek, obsah plynů a hloubku vodní clony. K útlumu záření na vodních kapkách 

dochází v důsledku absorpce a rozptylu záření, přičemž uvedené prameny se liší 

ve skutečnosti, který z daných fenoménů převládá. Z hlediska maximalizace útlumu tepelné 

radiace byla také zjištěna závislost mezi vlnovou délkou záření a velikostí kapek. Zkoumané 

prameny se liší v tom, zda k maximálnímu útlumu přispívá poloměr nebo průměr kapek 

srovnatelný s vlnovou délkou záření.  

Hlavním cílem disertační práce je stanovení vlivu parametrů vodní clony na pokles 

hustoty tepelného toku. Tohoto cíle je možné dosáhnout prostřednictvím naplnění dílčích 

cílů práce, kterými jsou: 

 Měření hustoty radiačního tepelného toku v závislosti na distribuci velikosti kapek, 

jejich rychlosti a hmotnostní koncentraci. 

 Posouzení poklesu hustoty tepelného toku v závislosti na použitém zdroji záření 

a emitovaných vlnových délkách. 

 Měření jednotlivých charakteristik vodní mlhy – velikost kapek, rychlost kapek, 

hmotnostní koncentrace, ve vztahu k interakci s IR zářením. 
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5.2 Úvod k experimentální části 

V následující části práce jsou popsány experimenty, které byly provedeny za účelem 

naplnění dílčích cílů práce a hlavního cíle práce.  

Experimentální část práce se skládá z těchto kapitol: 

 Vytvoření vodní mlhy 

 Pokles hustoty tepelného toku přes definovanou vodní clonu 

 Pokles intenzity IR záření při průchodu vodní clonou 

 Měření charakteristik vodní mlhy 

 Diskuze k provedeným experimentům 

Pojem „vodní clona“ je pro účely této disertační práce vymezen následujícím způsobem: 

Vzhledem k použitým zdrojům záření, v laboratorních podmínkách, simulovala vodní clonu 

mlha vytvořená jednou z testovaných trysek. Tato „vodní clona“ byla aplikována mezi zdroj 

záření a radiometr za účelem posouzení útlumu IR záření. 
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6 Vytvoření vodní mlhy 

Ve spolupráci s firmou PKS Servis spol. s r.o. (distributor a servisní centrum 

pro zařízení značky Tecnocooling pro ČR, výrobce a prodejce zařízení značky TechnoMIST), 

bylo pro účely vytvoření vodní mlhy a následné posouzení poklesu intenzity IR záření 

resp. hustoty tepelného toku použito zařízení, které firma nabízí především pro ochlazování, 

zvlhčování nebo redukci prašnosti konkrétního prostředí. Zařízení se skládá z vysokotlakého 

čerpadla na vodu, potrubního systému, armatur a trysek různých průtoků (velikostí otvorů). 

Schéma měřicí aparatury pro vytvoření vodní mlhy je zobrazeno na Obrázku 13: 

 

Obrázek 13 – Schéma aparatury pro vytvoření vodní mlhy 

 

6.1 Vysokotlaké čerpadlo na vodu 

Vysokotlaké čerpadlo značky Tecnocooling s typovým označením PREMIUM 

je plunžrové čerpadlo tvořené mosaznou hlavou se třemi keramickými písty poháněnými 

jednofázovým elektomotorem. Maximální pracovní tlak čerpadla je 70 bar, při kterém 

se průtok vody na výstupu z čerpadla pohybuje okolo 2 l.min
-1

 (v závislosti na kvalitě vody). 

Průmyslový elektromotor čerpadla je vzduchem chlazený a má následující technické 

specifikace: 230 V, 50 Hz, 1450 ot.min
-1

 (RPM). Hlučnost čerpadla se pohybuje okolo 

60 db (A). Na přívodu vody do čerpadla se umísťuje standardní vodní filtr s plastovým tělem 

a vložkou z buničiny, jako ochrana jednotky před vniknutím mechanických nečistot do pístů, 

a také za účelem prevence ucpání hlav jemných trysek. Filtrační parametr pro odstraňování 
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hrubých nečistot je do 5 µm. [30] Čerpadlo s přívodním vedením a filtrem je zobrazeno 

na Obrázku 14: 

 

Obrázek 14 – Vysokotlaká čerpací jednotka s filtrem na přívodním vedení 

 

6.2 Potrubní systém 

Vysokotlaký potrubní systém tvoří černá nylonová hadice tloušťky 3/8" (vnitřní 

průměr 5 mm, vnější průměr 10 mm, tloušťka stěny 2,5 mm). [30] Délka hadice od čerpadla 

k prvnímu T-kusu (měřené trysce) činí 6,2 m a od měřené trysky (T-kusu) k nerezovým 

kruhům 5,2 m.  

 

6.3 Armatury 

Ve vzdálenosti 6,2 m od čerpadla je umístěn první T-kus (měděná rychlospojka 

pro hadice velikosti 3/8"), zajišťující napojení na měřenou trysku. Z daného T-kusu pokračuje 

hadice délky 5,2 m k druhému T-kusu, který zajišťuje rozvětvení na dva nerezové kruhy 

(prstence) s tryskami (kruhy mají průměr 40 cm a každý obsahuje 5 otvorů pro mlžící trysky). 

Dva nerezové kruhy osazené celkem 10 tryskami zajišťují definovaný průtok čerpadla. První 

nerezový kruh je osazen tryskami 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm a 500 µm, druhý 

nerezový kruh je osazen tryskami 500 µm. Aby přebytečná vodní mlha neunikala do okolí 

a neovlivňovala měření, byly nerezové kruhy s tryskami uloženy do PE pytle 
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(viz Obrázek 13). Odbočka k měřené trysce obsahuje třetí T-kus sloužící k napojení tlakového 

čidla, které umožňuje monitorovat tlak na měřené trysce, a 3/8" koncový držák trysky. 

Na koncovém držáku trysky je možné měnit testované trysky (100 µm, 150 µm, 200 µm, 

300 µm a 500 µm). Tlakové čidlo je napojeno pomocí sady šroubení zajišťující přechod 

ze závitu M20x1,5 tlakového čidla na 3/8" nylonovou hadici pomocí konektoru (plynový 

kužel ¼" na 3/8"). Nerezové prstence jsou také napojeny pomocí konektoru na 3/8" hadici. 

[30] První T-kus spolu s odbočkou k měřené trysce a tlakovým čidlem je zobrazen 

na Obrázku 15, druhý T-kus a rozvětvení k nerezovým prstencům s tryskami lze vidět 

na Obrázku 16. 

 

 

Obrázek 15 – Armatury 1 
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Obrázek 16 – Armatury 2 

6.4 Trysky 

Pro účely měření byly použity trysky s průměry otvorů 100 µm, 150 µm, 200 µm, 

300 µm a 500 µm. [30] Tyto testované trysky zajišťovaly vytvoření vodní mlhy o různé 

velikosti vodních kapek a rozdílné hmotnostní koncentraci. Jednotlivé trysky se lišily také 

průtokem vody (Tabulka 5 a Obrázek 17) a šířkou výstřikového kužele (Obrázky 18, 19, 20, 

21). Naměřené průtoky trysek jsou uvedeny v následující Tabulce 5. 

Tabulka 5: Naměřené průtoky vody jednotlivými tryskami 

 
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm_1 500 µm_2 

Průtok 

[ml.min
-1

] 
62,87 44,10 65,26 107,79 133,55 163,84 

Průtok 

[l.min
-1

] 
0,0629 0,0441 0,0653 0,1078 0,1336 0,1638 

 

Měření průtoku vody se u jednotlivých trysek vyhodnocovalo z naměřené hmotnosti vody 

za definovaný časový interval. Časový interval měření byl zvolen 5 minut. Za tuto dobu 

byla voda z trysky jímána do odměrného válce a následně zvážena. Naměřená hodnota byla 

přepočtena na ml.min
-1

 (l.min
-1

). Delší časový interval měření byl zvolen kvůli eliminaci 

nežádoucích vlivů při měření. Hodnoty uvedené v Tabulce 5 byly u jednotlivých trysek 

vytvořeny jako průměrné hodnoty z pěti nezávislých měření. Lze si všimnout, že tryska 

s označením 100 µm má průtok vyšší než tryska 150 µm. Je nutné poznamenat, že všechny 

trysky jsou označeny tak, jak je uvedeno v Tabulce 5 (vyraženým symbolem na trysce), 

kromě trysky 100 µm. Tato tryska není dodávána standardně, měla však mít označení 100 µm 

a průměr otvoru menší než tryska 150 µm podle dostupných informací. Průtokem bylo 
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zjištěno, že tomu tak není, odpovídá tedy trysce mezi 150 µm a 200 µm (průtokem se blíží 

k trysce 200 µm). V průběhu měření hustoty tepelného toku (viz kapitola 7 – Pokles hustoty 

tepelného toku) bylo také zjištěno, že tryska 500 µm vykazuje odlišnou charakteristiku 

výstřikového kužele. Z tohoto důvodu byla tryska profouknuta stlačeným vzduchem. 

Následně byl změřen průtok dané trysky, přičemž bylo zjištěno, že průtok vzrostl z původní 

hodnoty 133,55 ml.min
-1

 na hodnotu přibližně 160 ml.min
-1

. V důsledku pročištění trysky 

tedy pravděpodobně došlo k odstranění nečistoty (usazeniny), která snižovala průtok trysky. 

Z tohoto důvodu byla původní 500µm tryska (500 µm_1) nahrazena novou 500µm tryskou 

(500 µm_2) a měření poklesu hustoty tepelného toku bylo provedeno opakovaně. Při měření 

poklesu hustoty tepelného toku bylo tedy stanoveno výchozí a opakované měření. Při měření 

poklesu intenzity IR záření, popsaném v kapitole 8, byla použita původní 500µm tryska. 

Průtoky trysek byly měřeny až po tomto měření, resp. před měřením se sálavým panelem. 

Protože tryska v průběhu všech měření vykazovala znatelně největší pokles intenzity 

IR záření, lze předpokládat, že se při tomto měření původní 500µm tryska (500 µm_1) 

podobala nové 500µm trysce (500 µm_2). Na Obrázku 17 jsou uvedeny hodnoty průtoku 

pro jednotlivé trysky udávané výrobcem, je tedy možné srovnat hodnoty naměřené 

a vypočtené. Tryska 100 µm zde tedy uvedena není, výrobce ji standardně nedodává, jak bylo 

dříve zmíněno. Výsledné hodnoty průtoku qv, vytvořené z pěti měření pro jednotlivé trysky, 

definované pomocí střední kvadratické chyby aritmetického průměru (nejistoty typu A) 

a relativní odchylky jsou uvedeny níže: 

100 µm: qv = (62,87 ± 0,36) ml.min
-1

, δ1 = 0,61 % 

150 µm: qv = (44,10 ± 0,08) ml.min
-1

, δ1,5 = 0,24 % 

200 µm: qv = (65,26 ± 0,73) ml.min
-1

, δ2 = 1,42 % 

300 µm: qv = (107,79 ± 0,84) ml.min
-1

, δ3 = 0,88 % 

500 µm_1: qv = (133,55 ± 2,28) ml.min
-1

, δ5_1 = 1,94 % 

500 µm_2: qv = (163,84 ± 0,38) ml.min
-1

, δ5_2 = 0,30 % 
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Obrázek 17 – Průtoky trysek [30] 

 

Obrázek 18 – Tvar výstřikového kužele u jednotlivých trysek 

 

Obrázek 19 – Tvar výstřikového kužele u jednotlivých trysek – termogram 
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Obrázek 20 – Porovnání výstřikových kuželů u testovaných trysek – výchozí měření  

 

Obrázek 21 – Porovnání výstřikových kuželů u testovaných trysek – opakované měření 

Na předchozích Obrázcích 20 a 21 je patrné, že šířky kuželů jednotlivých trysek jsou velmi 

podobné. Výjimku tvoří tryska 150 µm, u které se výstřikový kužel liší v rámci výchozího 

a opakovaného měření o 2 cm. Tato diference může být způsobena např. pořízením snímku 

v okamžiku náhlého poklesu tlaku na trysce při opakovaném měření. Daná tryska v rámci 

výchozího i opakovaného měření poskytovala velmi podobné hodnoty (průběh) při stanovení 
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poklesu hustoty tepelného toku, při různé koncepci měření. Změna výstřikové charakteristiky 

u 150µm trysky (Obrázek 20 a 21) je tedy orientační, na chování trysky z hlediska poklesu 

hustoty tepelného toku nemá zásadní vliv. Dále je potřeba zmínit, že šířka výstřikových 

kuželů u trysky 500 µm je téměř totožná v rámci výchozího i opakovaného měření 

(Obrázek 20 a 21). Je to dáno principem tvorby jednotlivých Obrázků 20 a 21. Nově použitá 

tryska v rámci opakovaného měření pokrývala celý kužel naznačený na Obrázku 21. Původní 

tryska, používaná u výchozího měření, pokrývala u ústí trysky rovněž celý kužel, dále však 

docházelo ke zvýšené turbulenci proudu a deformaci výstřikové charakteristiky. Kužel 

na Obrázku 20 tedy vznikl protažením jeho pláště od ústí trysky dále, protože v rámci 

zmíněné turbulence proudu nebylo možné jasně vytyčit hrany celého výstřikového kužele. 

Odlišnost výstřikových charakteristik u 500µm trysky je možné vidět na Obrázcích 18 a 19.   

 

6.5 Měření tlaku 

Tlakové čidlo bylo zapojeno do měřicího obvodu podle Obrázku 15 a zajišťovalo 

měření tlaku vody při průchodu testovanou tryskou. Používané tlakové čidlo výrobce BD 

SENSORS s.r.o. bylo typu DMP_333G-01 se jmenovitým rozsahem 0 – 600 barů abs. 

a přesností 0,25 %. Kalibrace tlakového čidla byla platná po celou dobu měření 

(do 2. 10. 2016). Zobrazení a následný záznam tlaku byl zprostředkován ústřednou 

ALMEMO
®

 2890-9 německého výrobce AHLBORN.  
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7 Pokles hustoty tepelného toku přes definovanou vodní clonu 

Pro stanovení poklesu hustoty tepelného toku byla sestavena měřicí aparatura, 

skládající se z těchto hlavních částí: 

1. Zdroj tepelné radiace – sálavý panel Omegalux QH-081060 o rozměrech  

25 cm x 20 cm a příkonu 4,8 kW 

2. Vodní clona – jednotlivé trysky s průměry otvorů 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm, 

500 µm (viz kapitola 6 – Vytvoření vodní mlhy) 

3. Senzor pro měření hustoty tepelného toku – radiometr Hukseflux SBG01 o měřicím 

rozsahu 0 – 5 kW.m
-2

 

Jako záznamové zařízení byla použita měřicí ústředna ALMEMO
®
 2890-9 německého 

výrobce AHLBORN. Na ústřednu byl napojen radiometr, tlakové čidlo a sonda pro měření 

okolních podmínek. Ústředna tedy zaznamenávala hustotu tepelného toku, tlak na trysce 

(viz kapitola 6 – Vytvoření vodní mlhy), teplotu a tlak v okolí měřicí aparatury, v časovém 

intervalu jedné sekundy. 

Měřicí aparatura je zobrazena na následujícím Obrázku 22: 

 

Obrázek 22 – Měřicí aparatura 
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Při prvotním umísťování sálavého panelu bylo velmi komplikované určit jeho správnou 

polohu tak, aby byla zajištěna dostatečná velikost hustoty tepelného toku dopadající 

na radiometr a zároveň vyloučen průchod tepelné radiace kolem vodní clony u trysek 

s menším průměrem otvoru. Přitom nebylo možné přiblížit vodní trysku blíže k radiometru, 

protože trysky o větším průměru otvoru poskytují rovněž větší výstřikový kužel a voda 

by tedy dopadala na radiometr. Trysky s menším průměrem otvoru tedy disponují užším 

výstřikovým kuželem, zatímco trysky s větším průměrem otvoru mají výstřikový kužel 

mnohem širší. Nejnáročnější fází při sestavování aparatury bylo určení polohy trysky vůči 

radiometru a sálavému panelu tak, aby radiace neprocházela mimo vodní clonu u trysek 

s menším průměrem otvoru, voda nedopadala na radiometr u trysek s většími průměry otvorů 

(především 500 µm) a zároveň byla zajištěna dostatečná hustota tepelného toku. Vhodná 

poloha pro měření tedy byla zvolena takto (viz Obrázek 23): 

 Vzdálenost sálavý panel – tryska: 54,5 cm 

 Vzdálenost sálavý panel – radiometr: 65,6 cm 

 Vzdálenost ústí trysky – střed měřicího terčíku radiometru: 6 cm 

 

Obrázek 23 – Schéma měřicí aparatury 

 

Maximální hustota tepelného toku dopadající na radiometr při dané dispozici činila 

(2,565±0,009) kW.m
-2

,δq = 0,490 %.  
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Byly stanoveny tyto postupy měření: 

7.1 Stanovení poklesu hustoty tepelného toku pro testované trysky při 

maximálním výkonu sálavého panelu 

7.1.1 Měření s výměnou trysek 

Při tomto měření byl sálavý panel zahříván na maximální výkon. Potom se spustilo 

měření, 1 minutu se měřila hustota tepelného toku bez vody a následně byly 

aplikovány jednotlivé trysky v 30s intervalech. Za poslední tryskou opět následovalo 

1 minutu dlouhé měření bez aplikace vody. Z měření před a po tryskách, v rámci 

jednoho měření, byla stanovena referenční hodnota hustoty tepelného toku (dále také 

reference). Způsob stanovení reference je uveden dále v textu. U daného měření byly 

testované trysky vyměněny krátce po sobě, potenciální změna ve výkonu sálavého 

panelu v čase byla tedy tímto způsobem měření eliminována. Bylo provedeno 

5 výchozích a 5 opakovaných měření, přičemž pořadí jednotlivých trysek se měnilo 

následujícím způsobem, viz Obrázek 24: 

 

Obrázek 24 – Princip měření s výměnou trysek 

 

7.1.2 Měření bez výměny trysek 

Pro vyloučení potenciálních nežádoucích jevů při výměně trysek a ovlivňování 

prostředí (aparatury) při daném pořadí trysek byla další část tohoto způsobu měření 

koncipována následovně. Panel se zahřál opět na maximální výkon, následně bylo 

aplikováno 5 pulsů pro jednu testovanou trysku. Trysky tedy nebyly v průběhu měření 

vyměňovány. Po zahřátí panelu na maximální výkon tedy konkrétní měření začalo 

1 minutou bez aplikace vody, následně byly aplikovány 30s pulsy vody (s 30s pauzou 

mezi nimi) a nakonec opět 1 minuta bez vody (viz Obrázek 25). Z měření 
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před a po testované trysce, v rámci jednoho měření, byla stanovena referenční hodnota 

hustoty tepelného toku (dále také reference). Způsob stanovení reference je uveden 

dále v textu. Pokles hustoty tepelného toku při této koncepci měření je možné srovnat 

s předchozím způsobem měření.  

 

Obrázek 25 – Princip měření bez výměny trysek 

7.2 Sledování průběhu nárůstu hustoty tepelného toku od nulové hodnoty 

po maximální výkon sálavého panelu 

Při tomto měření byla stanovena referenční křivka průběhu hustoty tepelného toku 

při zahřívání sálavého panelu bez aplikace vody (dále také reference). Následně byly 

stanoveny křivky nárůstu hustoty tepelného toku při zapnutých jednotlivých tryskách. Tyto 

křivky byly následně s referenční křivkou porovnány. Zjednodušený princip metody 

je zobrazen na Obrázku 26. V další části textu se tato metoda uvádí také jako měření 

s postupným zahříváním sálavého panelu. 

 

Obrázek 26 – Zahřívání sálavého panelu 
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7.3 Vyhodnocení naměřených dat 

Na následujícím Obrázku 27 je uvedeno porovnání naměřených dat pro referenční 

měření a testované trysky podle způsobu měření uvedeném v bodě 7.1.1 a 7.1.2. Červené 

body zobrazují průměrné hodnoty z 5 provedených měření podle bodu 7.1.1, tedy při výměně 

testovaných trysek u jednoho měření. Modré body znázorňují průměrné hodnoty 

z 5 provedených měření podle bodu 7.1.2, tedy bez výměny jednotlivých testovaných trysek 

při jednom měření. 

 

Obrázek 27 – Porovnání naměřených hodnot při výchozím měření 

Jak je vidět na předchozím Obrázku 27, oba způsoby měření vedou k velmi podobným 

hodnotám. Mírná odchylka naměřených hodnot je vidět pouze u 500µm trysky. Tato tryska 

také vybočuje z předpokládaného trendu hodnot. V následující Tabulce 6 jsou uvedeny 

naměřené a průměrné hodnoty hustoty tepelného toku pro referenční měření a testované 

trysky podle postupu, zmíněném v bodě 7.1.1 (s výměnou trysek při jednom měření): 
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Tabulka 6: Naměřené a průměrné hodnoty hustoty tepelného toku při výměně trysek u 

jednoho měření – výchozí měření 

 

Hodnoty v Tabulce 7 představují naměřené a průměrné hodnoty pro referenční měření 

a jednotlivé trysky podle postupu v bodě 7.1.2 (bez výměny trysek při jednom měření): 

Tabulka 7: Naměřené a průměrné hodnoty hustoty tepelného toku bez výměny trysek u 

jednoho měření – výchozí měření 

 

Je nutné poznamenat, že reference uvedené v Tabulce 7 byly naměřeny při jednotlivých 

tryskách. Reference uvedená pro měření 1 byla tedy stanovena při měření 100µm trysky, 

reference pro měření 2 při měření 150µm trysky atd. Nelze tedy reference vztahovat 

k jednotlivým měřením, jako v Tabulce 6, ale k jednotlivým tryskám (viz také Obrázek 24 

a 25). 

Pokud srovnáme průměrné hodnoty hustoty tepelného toku uvedené v Tabulce 6 a 7 mezi 

sebou, zjistíme, že rozdíly mezi danými postupy měření činí 11 W.m
-2

 u referenčního měření, 

2 W.m
-2

 u 100µm trysky, 30 W.m
-2

 u 150µm trysky, 9 W.m
-2

 u 200µm trysky, 22 W.m
-2
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u 300µm trysky a 105 W.m
-2

 u 500µm trysky. Z uvedených diferencí je tedy patrné, že oba 

postupy měření tedy opravdu vedou k velmi podobným hodnotám. Pouze u trysky 500 µm je 

diference významnější.  

Následně jsou uvedeny výsledné průměrné hodnoty hustoty tepelného toku z 5 měření 

(naměřené podle postupu s výměnou trysek a bez výměny trysek) vytvořené pomocí dat 

uvedených v předchozích Tabulkách 6 a 7. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny pomocí střední 

kvadratické chyby aritmetického průměru (nejistoty typu A) a relativní odchylky: 

Měření s výměnou trysek: 

Reference měření: q = (2,573 ± 0,013) kW.m
-2

, δr = 0,548 % 

100 µm: q = (1,883 ± 0,020) kW.m
-2

, δ1 = 1,420 % 

150 µm: q = (2,026 ± 0,021) kW.m
-2

, δ1,5 = 1,188 % 

200 µm: q = (1,730 ± 0,025) kW.m
-2

, δ2 = 1,672 % 

300 µm: q = (1,740 ± 0,025) kW.m
-2

, δ3 = 1,891 % 

500 µm: q = (1,955 ± 0,018) kW.m
-2

, δ5 = 1,264 % 

 

Měření bez výměny trysek: 

Reference trysky: q = (2,584 ± 0,003) kW.m
-2

, δr = 0,148 % 

100 µm: q = (1,885 ± 0,013) kW.m
-2

, δ1 = 0,900 % 

150 µm: q = (2,056 ± 0,014) kW.m
-2

, δ1,5 = 0,926 % 

200 µm: q = (1,739 ± 0,015) kW.m
-2

, δ2 = 1,175 % 

300 µm: q = (1,718 ± 0,017) kW.m
-2

, δ3 = 1,276 % 

500 µm: q = (2,060 ± 0,015) kW.m
-2

, δ5 = 1,038 % 

 

Jak již bylo zmíněno, před testovanými tryskami (s výměnou i bez výměny trysek u jednoho 

měření) probíhalo jednu minutu referenční měření bez aplikace vody mezi sálavý panel 

a radiometr. Stejně tomu bylo po aplikaci testovaných trysek (1 minuta referenčního měření 

na konec daného měření). Hodnoty referencí uvedené v Tabulkách 6 a 7 jsou tedy průměrné 

hodnoty z dvouminutového intervalu měření (1 minuta před a po konkrétním Měření 1–5 

nebo konkrétní trysce – podle postupu měření s výměnou/bez výměny trysek 
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(bod 7.1.1 či 7.1.2). Výsledné hodnoty referencí uvedené výše jsou průměrné hodnoty z pěti 

dílčích referencí, vypočtených při jednom postupu měření.  

V následující Tabulce 8 jsou uvedeny výsledné poklesy hustoty tepelného toku a transmitance 

při aplikaci testovaných trysek mezi radiometr a sálavý panel podle postupu měření 

s výměnou trysek (uvedeném v bodě 7.1.1).  

Tabulka 8: Pokles hustoty tepelného toku při výchozím měření s výměnou trysek 

Testovaná tryska 100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Průměrný pokles 

hustoty tepelného 

toku [kW.m-2
] 

0,690 0,548 0,843 0,834 0,618 

Transmitance [%] 73,17 78,73 67,24 67,60 75,99 

 

V následující Tabulce 9 jsou uvedeny výsledné poklesy hustoty tepelného toku a transmitance 

při aplikaci testovaných trysek mezi radiometr a sálavý panel podle postupu měření 

bez výměny trysek (uvedeném v bodě 7.1.2).  

Tabulka 9: Pokles hustoty tepelného toku při výchozím měření bez výměny trysek 

Testovaná tryska 100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Průměrný pokles 

hustoty tepelného 

toku [kW.m-2
] 

0,694 0,529 0,850 0,862 0,527 

Transmitance [%] 73,09 79,53 67,16 66,59 79,62 

 

Jak je vidět v předchozích Tabulkách 8 a 9, k největšímu poklesu hustoty tepelného toku 

došlo u 200µm a 300µm trysky (hodnoty mezi tryskami se liší pouze o 9 W.m
-2

 při postupu 

měření s výměnou trysek a 12 W.m
-2

 u postupu měření bez výměny trysek). Následuje tryska 

100 µm s rozdílem pouze 4 W.m
-2

 mezi danými postupy měření. K nejmenšímu poklesu 

hustoty tepelného toku došlo u trysek 500 µm a 150 µm (diference mezi tryskami 70 W.m
-2

 

při postupu měření s výměnou trysek a 2 W.m
-2

 při postupu bez výměny trysek).  

Největší rozdíl v poklesu hustoty tepelného toku je v Tabulce 8 mezi 200µm a 150µm tryskou 

a činí téměř 300 W.m
-2

. V Tabulce 9 se liší nejvíce tryska 300 µm a 500 µm, o téměř 

340 W.m
-2

. 

V průběhu měření probíhalo také monitorování okolních podmínek v laboratoři pomocí 

digitálního čidla relativní vlhkosti a teploty FHAD462 (výrobce Ahlborn). Čidlo bylo 
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napojeno na měřicí ústřednu Almemo. Nárůst teploty v okolí měřicí aparatury činil u měření 

s výměnou trysek 0,64±0,08 °C, δt = 17,50 % a u měření bez výměny trysek 0,59±0,04 °C, 

δt = 6,78 %. Změnu teploty okolního prostředí v rozmezí 0,5 – 1 °C lze považovat 

za zanedbatelnou. Změna relativní vlhkosti v okolí měřicí aparatury se pohybovala u měření 

s výměnou trysek v rozsahu 1,3 – 5 % (2,78±1,04 %, δr = 49,50 %) a u měření bez výměny 

trysek mezi 1,2 – 6,9 % (3,22±1,37 %, δr = 46,71 %). Také změnu relativní vlhkosti 

v laboratoři lze považovat za zanedbatelnou. V průběhu jednotlivých měření docházelo také 

k měření tlaku na trysce pomocí tlakového čidla (viz kapitola 6 – Vytvoření vodní mlhy). 

Změna tlaku na výstupu z trysky činila u měření s výměnou trysek 69,3 ± 0,3 bar, δtl = 0,4 %, 

u měření bez výměny trysek 70,2 ± 0,1 bar, δtl = 0,2 %.  

Ve finální části výchozího měření poklesu hustoty tepelného toku bylo zjištěno nestandardní 

chování 500µm trysky. Tato tryska začala v průběhu měření vykazovat odlišnou 

charakteristiku výstřikového kužele než v předchozích měřeních. Z tohoto důvodu byla tryska 

profouknuta stlačeným vzduchem. Následně byl změřen průtok dané trysky, přičemž bylo 

zjištěno, že průtok vzrostl z původní hodnoty 133,55 ± 2,28 ml.min
-1

, δp = 1,94 % na hodnotu 

přibližně 160 ml.min
-1

. V důsledku pročištění trysky tedy pravděpodobně došlo k odstranění 

nečistoty (usazeniny), která snižovala průtok trysky. Po dohodě se školitelem byla původní 

500µm tryska nahrazena novou tryskou se stejným označením a měření poklesu hustoty 

tepelného toku bylo změřeno opakovaně. Naměřené průtoky a šířky výstřikových kuželů, 

pro původní i novou 500µm trysku, byly uvedeny v předchozí kapitole 6 – Vytvoření vodní 

mlhy.  

Na následujícím Obrázku 28 je vidět porovnání naměřených dat při opakovaném měření 

s daty výchozími při měření s výměnou trysek, zmíněném v bodě 7.1.1: 
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Obrázek 28 – Porovnání výchozího a opakovaného měření při postupu s výměnou trysek 

Na dalším Obrázku 29 je vidět porovnání naměřených dat při opakovaném měření s daty 

výchozími při měření bez výměny trysek, zmíněném v bodě 7.1.2: 

 

Obrázek 29 – Porovnání výchozího a opakovaného měření při postupu bez výměny trysek 

Jak je vidět na předchozích Obrázcích 28 a 29, původní hodnoty hustoty tepelného toku 

referencí a trysek s označením 100 µm, 150 µm, 200 µm a 300 µm dobře korelují se znovu 

naměřenými hodnotami. U trysky 500 µm však došlo k výraznému poklesu hustoty tepelného 

toku vzhledem k původní hodnotě. U měření s výměnou trysek došlo u 500µm trysky 

ke snížení hustoty tepelného toku o 327 W.m
-2

, u měření bez výměny trysek o 453 W.m
-2

. 

Nová tryska s označením 500 µm tedy poskytovala větší útlum tepelného záření (fungovala 
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lépe jako clona), především v důsledku zvýšeného průtoku vody a rozšířeného (symetrického) 

výstřikového kužele.  

Na následujícím Obrázku 30 je uvedeno porovnání naměřených hodnot hustoty tepelného 

toku při opakovaném měření, podle postupu měření uvedeném v bodě 7.1.1 a 7.1.2 

(s výměnou a bez výměny trysek). Pro lepší přehlednost grafu jsou body propojeny 

spojnicemi trendu. 

 

Obrázek 30 – Porovnání naměřených hodnot při opakovaném měření 

Z předchozího Obrázku 30 vyplývá, že oba postupy měření vedou k velmi podobným 

hodnotám. Oproti původním hodnotám (Obrázek 27) je však patrné, že si odpovídají 

také hodnoty hustoty tepelného toku stanovené při měření s 500µm tryskou. Na Obrázku 30 

je také vidět, že chování nové 500µm trysky zcela odpovídá předpokládanému trendu a je 

v korelaci s ostatními hodnotami, oproti původní 500µm trysce (viz Obrázek 27).  

V Tabulce 10 jsou uvedeny naměřené a průměrné hodnoty hustoty tepelného toku, 

pro referenční měření a jednotlivé trysky, stanovené podle postupu měření zmíněném v bodě 

7.1.1 (s výměnou trysek při jednom měření), při opakovaném měření: 
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Tabulka 10: Naměřené a průměrné hodnoty hustoty tepelného toku při výměně trysek u 

jednoho měření – opakované měření 

 

V Tabulce 11 jsou uvedeny naměřené a průměrné hodnoty hustoty tepelného toku, 

pro referenční měření a jednotlivé trysky, stanovené podle postupu měření zmíněném v bodě 

7.1.2 (bez výměny trysek při jednom měření), při opakovaném měření: 

Tabulka 11: Naměřené a průměrné hodnoty hustoty tepelného toku bez výměny trysek u 

jednoho měření – opakované měření 

 

Je nutné poznamenat, že reference uvedené v Tabulce 11 byly naměřeny při jednotlivých 

tryskách, nikoliv při konkrétním Měření 1-5, stejně jako v Tabulce 7 (viz komentář 

pod Tabulkou 7, Obrázek 24 a 25). 

Při porovnání průměrných hodnot hustoty tepelného toku, uvedených v předchozích 

Tabulkách 10 a 11, je možné definovat rozdíly v naměřených hodnotách při uvedených 

postupech měření. Průměrné hodnoty referenčního měření se liší o 8 W.m
-2

, 100µm a 150µm 

trysky o 14 W.m
-2

, 200µm trysky o 1 W.m
-2

, 300µm o 32 W.m
-2

 a 500µm trysky o 21 W.m
-2

. 
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Uvedené diference jsou velmi malé, stejně jako u výchozího měření, a poukazují tedy 

na vzájemnou podobnost použitých postupů měření. Oproti výchozímu měření však vyšly 

podobně i hodnoty pro 500µm trysku.  

V následující Tabulce 12 jsou uvedeny rozdíly hustot tepelného toku mezi výchozím 

a opakovaným měřením, v absolutních hodnotách. Měření s výměnou trysek a bez výměny 

trysek (konkrétní postupy měření) jsou posuzovány odděleně.  

Tabulka 12: Rozdíly v naměřených hodnotách hustoty tepelného toku 

 
Reference 100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

 
Hustota 

tepelného 

toku 

[W.m
-2

] 

1 25 28 24 34 327 
Výměna 

trysek 

Hustota 

tepelného 

toku 

[W.m
-2

] 

18 9 12 14 44 453 

Bez 

výměny 

trysek 

 

Z Tabulky 12 vyplývá, že zásadnější rozdíly mezi původním a novým měřením vykazuje 

pouze 500µm tryska. Rozdíl mezi původní a novou tryskou s označením 500 µm tedy činí 

327 W.m
-2

 při postupu měření s výměnou trysek a 453 W.m
-2

 při postupu měření bez výměny 

trysek. Drobné rozdíly hustot tepelného toku u ostatních trysek lze považovat za nevýznamné.  

Následně jsou uvedeny výsledné průměrné hodnoty hustoty tepelného toku z 5 měření 

(naměřené podle bodu 7.1.1 a 7.1.2 – s výměnou a bez výměny trysek), vytvořené pomocí dat, 

uvedených v předchozích Tabulkách 10 a 11. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny pomocí střední 

kvadratické chyby aritmetického průměru (nejistoty typu A) a relativní odchylky: 

Měření s výměnou trysek – opakované měření: 

Reference měření: q = (2,574 ± 0,022) kW.m
-2

, δr = 1,158 % 

100 µm: q = (1,908 ± 0,017) kW.m
-2

, δ1 = 1,108 % 

150 µm: q = (2,054 ± 0,018) kW.m
-2

, δ1,5 = 1,139 % 

200 µm: q = (1,754 ± 0,008) kW.m
-2

, δ2 = 0,620 % 

300 µm: q = (1,706 ± 0,014) kW.m
-2

, δ3 = 1,176 % 

500 µm: q = (1,628 ± 0,014) kW.m
-2

, δ5 = 1,107 % 
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Měření bez výměny trysek – opakované měření: 

Reference trysky: q = (2,566 ± 0,015) kW.m
-2

, δr = 0,652 % 

100 µm: q = (1,894 ± 0,020) kW.m
-2

, δ1 = 1,186 % 

150 µm: q = (2,068 ± 0,015) kW.m
-2

, δ1,5 = 0,859 % 

200 µm: q = (1,753 ± 0,008) kW.m
-2

, δ2 = 0,598 % 

300 µm: q = (1,674 ± 0,020) kW.m
-2

, δ3 = 1,222 % 

500 µm: q = (1,607 ± 0,032) kW.m
-2

, δ5 = 2,334 % 

Hodnoty referencí uvedené v Tabulkách 10 a 11 jsou opět průměrné hodnoty 

z dvouminutového intervalu měření (1 minuta před a po konkrétním Měření 1–5 nebo 

konkrétní trysce, podle postupu měření v bodě 7.1.1 či 7.1.2 – s výměnou a bez výměny 

trysek). Výsledné hodnoty referencí uvedené výše jsou průměrné hodnoty z pěti dílčích 

referencí, vypočtených při jednom postupu měření (viz výchozí měření). 

Následující Tabulka 13 zobrazuje výsledné poklesy hustoty tepelného toku a transmitance 

při vytvoření clony mezi radiometrem a sálavým panelem pomocí testovaných trysek, podle 

postupu měření uvedeném v bodě 7.1.1. Hodnoty byly vytvořeny z pěti měření. 

Tabulka 13: Pokles hustoty tepelného toku při opakovaném měření s výměnou trysek 

Testovaná tryska 100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Průměrný pokles 

hustoty tepelného 

toku [kW.m
-2

] 

0,666 0,519 0,820 0,868 0,945 

Transmitance [%] 74,13 79,82 68,14 66,30 63,27 

 

Tabulka 14 zobrazuje výsledné poklesy hustoty tepelného toku (transmitance) při vytvoření 

clony mezi radiometrem a sálavým panelem pomocí testovaných trysek, podle postupu 

měření uvedeném v bodě 7.1.2. Hodnoty byly vytvořeny z pěti měření. 

Tabulka 14: Pokles hustoty tepelného toku při opakovaném měření bez výměny trysek 

Testovaná tryska 100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Průměrný pokles 

hustoty tepelného 

toku [kW.m
-2

] 

0,687 0,502 0,821 0,909 0,917 

Transmitance [%] 73,38 80,46 68,11 64,82 63,66 
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U opakovaného měření vykazovala největší pokles hustoty tepelného toku tryska 500 µm, 

jak je patrné z Tabulky 13 a 14. Rozdíl u 500µm trysky mezi měřením s výměnou 

a bez výměny trysek činí 28 W.m
-2

. Následuje tryska 300 µm s rozdílem 41 W.m
-2

 

mezi danými postupy měření a 200 µm, s diferencí mezi postupy měření pouze 1 W.m
-2

. Další 

v pořadí je tryska s označením 100 µm, kdy se pokles hustoty tepelného toku při měření 

s výměnou a bez výměny trysek liší o 21 W.m
-2

. K nejmenšímu poklesu hustoty tepelného 

toku došlo při použití trysky 150 µm, s rozdílem 17 W.m
-2

 mezi měřicími postupy.  

Největší rozdíl v poklesu hustoty tepelného toku, při opakovaném měření s výměnou 

i bez výměny trysek, nastal mezi 500µm a 150µm tryskou, s diferencí 426 W.m
-2

 při postupu 

s výměnou trysek a 415 W.m
-2

 při postupu bez výměny trysek. 

V průběhu opakovaného měření probíhalo také monitorování tlaku vody na výstupu z trysky 

a okolních podmínek v laboratoři (čidlem FHAD462), stejně jako v případě výchozího 

měření. Nárůst teploty v okolí měřicí aparatury činil u postupu měření s výměnou trysek 

0,80±0,10 °C, δt = 14,50 % a u postupu bez výměny trysek 0,76±0,03 °C, δt = 5,71 %. Změnu 

teploty okolního prostředí v rozmezí 0,6 – 1 °C lze považovat za zanedbatelnou. Změna 

relativní vlhkosti v okolí měřicí aparatury se pohybovala u postupu měření s výměnou trysek 

v rozsahu 2,2 – 9,1 % (5,24±1,75 %, δr = 43,66 %) a při postupu měření bez výměny trysek 

mezi 3,9 – 11,5 % (6,56±1,92 %, δr = 32,81 %). Změna tlaku na výstupu z trysky byla 

u měření s výměnou trysek 70,1 ± 0,1 bar, δtl = 0,2 %, u měření bez výměny trysek 

70,2 ± 0,1 bar, δtl = 0,2 %.  

 

Následně bude uveden princip měření podle postupu, který je popsán v bodě 7.2 - sledování 

průběhu nárůstu hustoty tepelného toku od nulové hodnoty po maximální výkon sálavého 

panelu (dále také měření s postupným zahříváním sálavého panelu).  

Při tomto měření bylo nejprve spuštěno chlazení radiometru, následně byl zahájen záznam 

na ústředně Almemo a nakonec byl zapnut ohřev sálavého panelu. Pokud probíhalo měření 

s tryskou, došlo k jejímu spuštění před zapnutím záznamu ústředny a temperováním sálavého 

panelu. Při zahřívání sálavého panelu byl zaznamenáván nárůst hustoty tepelného toku. Jako 

první se stanovilo referenční měření – nárůst hustoty tepelného toku od nulové hodnoty 

po maximální výkon sálavého panelu, bez aplikace vody mezi radiometr a sálavý panel. Dále 

se měřil nárůst hustoty tepelného toku při zahřívání sálavého panelu a spuštěné testované 

trysce, která vytvořila clonu mezi sálavým panelem a radiometrem. Testované trysky byly 
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stejné jako při měření poklesu hustoty tepelného toku při maximálním výkonu sálavého 

panelu, tedy 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm a 500 µm. Stejná byla rovněž dispozice 

měřicí aparatury, viz Obrázek 23. Pro zajištění dostatečného vychladnutí sálavého panelu byl 

mezi referenčním měřením a každou testovanou tryskou zvolen dostatečně dlouhý časový 

interval (standardně 24 h). Stejně jako při měření poklesu hustoty tepelného toku 

při maximálním výkonu sálavého panelu bylo provedeno výchozí a opakované měření 

z důvodu nestandardního chování 500µm trysky.  

 

Na Obrázku 31 je vidět průběh nárůstu hustoty tepelného toku při referenčním měření 

(bez aplikace vody mezi radiometr a sálavý panel) a spuštěných jednotlivých tryskách, 

u výchozího měření: 

 

Obrázek 31 – Nárůst hustoty tepelného toku při referenčním měření a testovaných tryskách u 

výchozího měření 

V následující Tabulce 15 jsou uvedeny vybrané hodnoty hustoty tepelného toku 

pro referenční měření a testované trysky, při měření s postupným zahříváním sálavého panelu 

(podle bodu 7.2). Selekce hodnot byla zvolena z důvodu přehledu vývoje hustoty tepelného 

toku v jednotlivých intervalech výkonu sálavého panelu a následného posouzení poklesu 

hustoty tepelného toku v konkrétních úsecích výchozího měření (viz Obrázek 32).  
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Tabulka 15: Hustota tepelného toku pro referenční měření a testované trysky ve vybraných 

úsecích výchozího měření 

Reference 

q [kW.m
-2

] 

100 µm 

q [kW.m
-2

] 

150 µm 

q [kW.m
-2

] 

200 µm 

q [kW.m
-2

] 

300 µm 

q [kW.m
-2

] 

500 µm 

q [kW.m
-2

] 

0,259 0,200 0,143 0,171 0,131 0,169 

0,501 0,393 0,335 0,333 0,293 0,316 

0,759 0,538 0,498 0,505 0,454 0,459 

1,001 0,709 0,750 0,654 0,664 0,692 

1,253 0,883 0,902 0,797 0,788 0,776 

1,500 1,091 1,078 1,000 0,971 0,946 

1,750 1,282 1,301 1,129 1,101 1,230 

2,005 1,440 1,536 1,297 1,284 1,305 

2,251 1,652 1,688 1,501 1,452 1,566 

2,500 1,843 1,883 1,654 1,648 1,734 

 

 

Obrázek 32 – Pokles hustoty tepelného toku pro testované trysky ve vybraných úsecích 

výchozího měření 

Hodnoty na Obrázku 32 byly vytvořeny z Tabulky 15 odečtením hustoty tepelného toku 

naměřené pro danou trysku od konkrétní reference. Bylo tedy vypočteno 10 hodnot, přičemž 

referenční hodnoty hustoty tepelného toku byly selektovány po 0,250 kW.m
-2

 (byla vybrána 

nejbližší naměřená hodnota), tak, aby byl rovnoměrně pokryt celý úsek měření od zahřátí 

sálavého panelu po jeho maximální výkon.   
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Z Tabulky 15 a Obrázků 31 a 32 vyplývá, že k nejmenšímu poklesu hustoty tepelného toku 

docházelo průběžně u trysek 100 µm a 150 µm, především při vyšším výkonu sálavého 

panelu. Další v pořadí je tryska 500 µm, opět při posouzení zejména vyšších hodnot referencí. 

Nejvyšší pokles hustoty tepelného toku, obzvlášť při vyšších hodnotách referenční hodnoty, 

vykazovaly trysky 200 µm a 300 µm (rozdíl v poklesech mezi tryskami v absolutních 

hodnotách činí 0,028 ± 0,005 kW.m
-2

, δp = 52,364 %). Při srovnání největší hodnoty poklesu 

hustoty tepelného toku na Obrázku 32 u 500µm trysky s poklesem naměřeným u měření 

při maximálním výkonu sálavého panelu (Tabulka 8 a 9) je vidět, že se tryska 500 µm dostala 

na vyšší hodnoty poklesu hustoty tepelného toku (poskytla větší pokles než trysky 100 µm 

a 150 µm).  

Na Obrázku 33 je vidět průběh nárůstu hustoty tepelného toku při referenčním měření 

(bez aplikace vody mezi radiometr a sálavý panel) a spuštěných jednotlivých tryskách, 

u opakovaného měření: 

 

Obrázek 33 – Nárůst hustoty tepelného toku při referenčním měření a testovaných tryskách u 

opakovaného měření 

Na předchozím Obrázku 33 je vidět především rozdíl v naměřené hustotě tepelného toku 

u nově použité 500µm trysky. Oproti původní trysce (Obrázek 31) se hustota tepelného toku 

pohybovala na nejnižších hodnotách, v průběhu celého intervalu měření.  
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V Tabulce 16 jsou uvedeny vybrané hodnoty hustoty tepelného toku pro referenční měření 

a testované trysky, při měření s postupným zahříváním sálavého panelu (podle bodu 7.2). 

Selekce hodnot, které jsou uvedeny v Tabulce 16 pro opakované měření, proběhla analogicky 

vzhledem k výchozímu měření (viz komentář pod Obrázkem 31). 

Tabulka 16: Hustota tepelného toku pro referenční měření a testované trysky ve vybraných 

úsecích opakovaného měření 

Reference 

q [kW.m
-2

] 

100 µm 

q [kW.m
-2

] 

150 µm 

q [kW.m
-2

] 

200 µm 

q [kW.m
-2

] 

300 µm 

q [kW.m
-2

] 

500 µm 

q [kW.m
-2

] 

0,250 0,164 0,154 0,194 0,122 0,152 

0,501 0,425 0,387 0,377 0,318 0,316 

0,755 0,574 0,620 0,513 0,494 0,492 

1,009 0,765 0,780 0,696 0,667 0,612 

1,257 0,952 0,975 0,824 0,874 0,759 

1,505 1,076 1,185 0,963 0,958 0,942 

1,750 1,305 1,379 1,154 1,183 1,064 

2,001 1,475 1,583 1,364 1,347 1,255 

2,250 1,589 1,730 1,505 1,486 1,412 

2,500 1,826 1,937 1,654 1,589 1,511 

 

 

Obrázek 34 – Pokles hustoty tepelného toku pro testované trysky ve vybraných úsecích 

opakovaného měření 

Hodnoty na Obrázku 34 byly vytvořeny z Tabulky 16 stejným způsobem jako při výchozím 

měření (viz komentář pod Obrázkem 32). 
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Z hodnot uvedených v Tabulce 16, na Obrázku 33 a Obrázku 34 vyplývá, že nejmenší pokles 

hustoty tepelného toku při dané koncepci měření poskytovaly trysky 100 µm a 150 µm. 

Pokles u trysky 150 µm je kontinuálně menší než u 100µm trysky, zejména u vyšších výkonů 

sálavého panelu. Následují trysky 200 µm a 300 µm, jejichž průběh je velmi podobný 

(průměrný rozdíl v poklesech hustoty tepelného toku mezi tryskami v absolutních hodnotách 

činí 0,036 kW.m
-2

). Nejvyšší pokles hustoty tepelného toku, obzvlášť při vyšších hodnotách 

reference, vykazovala 500µm tryska. Při srovnání hodnot naměřených pro 500µm trysku 

při opakovaném měření (Obrázek 33 a 34) a výchozím měření (Obrázek 31 a 32) je patrné, 

že při výměně trysky došlo k výraznému zlepšení jejich parametrů z hlediska poklesu hustoty 

tepelného toku. Rozdíl u nejvyšších hodnot poklesu hustoty tepelného toku (Obrázky 32 

a 34), mezi původní a novou tryskou, činí 223 W.m
-2

. Diference v poklesech hustoty 

tepelného toku mezi výchozím a opakovaným měřením u nejvyšších hodnot ostatních trysek 

činí: 

 100 µm: Δq = 17 W.m
-2

, vyšší naměřená hodnota u opakovaného měření 

 150 µm: Δq = 54 W.m
-2

, vyšší naměřená hodnota u výchozího měření 

 200 µm: Δq = 0 W.m
-2

, stejné hodnoty u obou měření 

 300 µm: Δq = 59 W.m
-2

, vyšší naměřená hodnota u opakovaného měření 

Porovnáme-li hodnoty uvedené na Obrázku 34 (u vyšších hodnot reference) s hodnotami 

poklesu hustoty tepelného toku naměřenými při maximálním výkonu sálavého panelu 

(Tabulka 13 a 14), zjistíme, že pořadí jednotlivých trysek je totožné při daných postupech 

měření.  

V průběhu výchozího i opakovaného měření s postupným zahříváním sálavého panelu byly 

opět monitorovány podmínky okolí (čidlem FHAD462) a tlak vody na výstupu z trysky. 

Změna teploty okolí při výchozím měření činila 1,16 ± 0,07 °C, δt = 7,34 % a relativní 

vlhkosti 6,22 ± 1,55 %, δrv = 33,42 %. Nárůst teploty je zanedbatelný, změna relativní 

vlhkosti byla nejnižší při referenčním měření (2,1 %) a nejvyšší při měření s 300µm tryskou 

(10,7 %). Zvýšení teploty v laboratoři v rámci opakovaného měření dosahovalo  

1,35 ± 0,16 °C, δt = 16,79 % a relativní vlhkosti 9,90 ± 3,29 %, δrv = 52,19 %. Nárůst teploty 

okolí v rámci 1,3 °C je možné zanedbat, změna relativní vlhkosti se nejméně projevila 

při měření se 150µm tryskou (4 %), nejvíce při 300µm trysce (17,6 %). Tlak na trysce v rámci 

výchozího měření dosahoval hodnoty 70,2 ± 0,1 bar, δp = 0,3 %, u opakovaného měření 

70,9 ± 0,3 bar, δp = 0,4 %.  
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V následujícím textu je uvedeno porovnání hodnot poklesů hustoty tepelného toku, 

stanovených při měření s: 

 postupným zahříváním sálavého panelu (podle bodu 7.2), 

 maximálním výkonem sálavého panelu (při postupu měření s výměnou i bez výměny 

trysek – bod 7.1.1 a 7.1.2).  

Toto srovnání je provedeno pro výchozí měření (Tabulka 17) a opakované měření 

(Tabulka 18). Poklesy hustoty tepelného toku při postupném zahřívání sálavého panelu byly 

vytvořeny v bodě, kdy se panel zahřál na maximální výkon. 

 

Tabulka 17: Porovnání poklesů hustoty tepelného toku při různé koncepci výchozího měření 

  
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Postupné zahřívání 

sálavého panelu 

Pokles hustoty 

tepelného toku 

[kW.m
-2

] 

0,730 0,587 0,875 0,841 0,753 

Maximální výkon 

sálavého panelu –  

s výměnou trysek 

Pokles hustoty 

tepelného toku 

[kW.m
-2

] 

0,690 0,548 0,843 0,834 0,618 

Maximální výkon 

sálavého panelu – 

bez výměny trysek 

Pokles hustoty 

tepelného toku 

[kW.m
-2

] 

0,694 0,529 0,850 0,862 0,527 

 

Z hodnot uvedených v Tabulce 17 je patrné, že vyšších hodnot poklesů hustoty tepelného toku 

pro jednotlivé trysky bylo dosaženo při měření s postupným zahříváním sálavého panelu. 

Jedinou výjimkou je měření s 300 µm tryskou, u které byl největší pokles hustoty tepelného 

toku zaznamenán při měření s maximálním výkonem sálavého panelu – bez výměny trysek.  

Tabulka 18: Srovnání poklesů hustoty tepelného toku při různé koncepci opakovaného měření 

  
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Postupné zahřívání 

sálavého panelu 

Pokles hustoty 

tepelného toku 

[kW.m
-2

] 

0,721 0,567 0,893 0,916 1,038 

Maximální výkon 

sálavého panelu –  

s výměnou trysek 

Pokles hustoty 

tepelného toku 

[kW.m
-2

] 

0,666 0,519 0,820 0,868 0,945 

Maximální výkon 

sálavého panelu – 

bez výměny trysek 

Pokles hustoty 

tepelného toku 

[kW.m
-2

] 

0,687 0,502 0,821 0,909 0,917 
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Z předchozí Tabulky 18 vyplývá, že největších hodnot poklesů hustoty tepelného toku, 

pro jednotlivé trysky, bylo dosaženo při měření s postupným zahříváním sálavého panelu, 

stejně jako v případě výchozího měření. Hodnoty poklesu hustoty tepelného toku stanovené 

při měření s postupným zahříváním sálavého panelu jsou vždy vyšší, než při měření 

s maximálním výkonem sálavého panelu.  

Při komparaci výsledků stanovených při měření s postupným zahříváním sálavého panelu, 

v rámci výchozího měření (Tabulka 17) a opakovaného měření (Tabulka 18), lze definovat 

následující diference v poklesech hustoty tepelného toku: 

 100 µm: Δq = 9 W.m
-2

, vyšší naměřená hodnota u výchozího měření 

 150 µm: Δq = 20 W.m
-2

, vyšší naměřená hodnota u výchozího měření 

 200 µm: Δq = 18 W.m
-2

, vyšší naměřená hodnota u opakovaného měření 

 300 µm: Δq = 75 W.m
-2

, vyšší naměřená hodnota u opakovaného měření 

 500 µm: Δq = 285 W.m
-2

, vyšší naměřená hodnota u opakovaného měření 

Zásadní diferenci tedy vykazuje 500µm tryska, kdy při výměně trysky došlo k výraznému 

zlepšení jejich parametrů z hlediska poklesu hustoty tepelného toku. Nepatrný rozdíl 

v poklesu hustoty tepelného toku vykazuje také 300µm tryska, rozdíly u ostatních trysek jsou 

zanedbatelné.  
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8 Pokles intenzity IR záření při průchodu vodní clonou 

Měření poklesu intenzity infračerveného záření probíhalo v laboratorních podmínkách, 

experimentální sestava je schematicky znázorněna na Obrázku 35. Jako zdroj záření byla 

použita IR lampa Stabilized Tungsten IR Light Source (SLS202) poskytující konstantní 

intenzitu vyzařování černého tělesa v intervalu vlnových délek od 0,45 do 5,5 µm. [31]  

 

Obrázek 35 – Schéma experimentální sestavy 

Tyto vlnové délky obsahují část viditelného spektra záření a především blízkou a střední 

oblast IR záření. Vyzařované spektrum IR lampy je zobrazeno na Obrázku 38. Pro snížení 

rozbíhavosti svazku záření byla použita kolimační optika Thorlabs (SLSC2), tímto byla 

umožněna větší vzdálenost mezi zdrojem záření a detektorem. Kontinuální záření ze zdroje 

bylo nutné přerušovat pomocí optického chopperu Standford research systems (SR540) 

s frekvencí f=320 Hz, z důvodu následného zpracování signálu. IR lampa s kolimační optikou 

a použitý chopper jsou zobrazeny na Obrázku 36.  

 

Obrázek 36 – Zdroj IR záření, použitá optika a chopper 
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Na Obrázku 36 je vidět také vysokotlaká hadice zajišťující distribuci vody z čerpadla 

k testované trysce. Za měřicí aparaturou se nachází skleněná stěna, přičemž uvedená hadice 

prochází až za touto stěnou (v dostatečné vzdálenosti od IR lapmy a chopperu, mj. kvůli 

zamezení přenosu vibrací z hadice na měřicí aparaturu).  

Po průchodu záření vodní clonou ve výšce h = 4 cm od vodní trysky bylo zbylé záření 

snímáno pomocí světlo citlivého detektoru. Během měření byly použity tři detektory záření 

pro různé oblasti vlnových délek. Detektor Thorlabs PDA20H-EC typu PbSe, pracující 

na vlnových délkách 1,5 – 4,8 µm, detektor Thorlabs PDA30G-EC typu PbS, detekující 

vlnové délky 1,0 – 2,9 µm a detektor Thorlabs PDA36A-EC typu Si, pracující na vlnových 

délkách 0,4 – 1,1 µm. [31] Kvůli vysoké intenzitě záření musela být před detektor  

PDA30G-EC umístěna optická clona. U ostatních detektorů se clona nepoužívala.  

Detektor PDA30G-EC s optickou clonou je zobrazen na Obrázku 37. 

 

Obrázek 37 – Detektor IR záření a použitá optická clona 

Rozsah jednotlivých detektorů s vyznačením relativních citlivostí je zobrazen na Obrázku 38. 

Jednotlivé detektory nevykazují stejnou citlivost v celém svém rozsahu. Maximální citlivost 

je u jednotlivých detektorů vyznačena v Obrázku 38 nejtmavší barvou. [31] 
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Obrázek 38 - Graf intenzity vyzařování lampy s vyznačenými rozsahy detektorů [31] 

Na Obrázku 39 je uvedena měřicí aparatura sestavená pro účely stanovení poklesu intenzity 

IR záření: 

 

Obrázek 39 – Měřicí aparatura 

Následující Obrázek 40 zobrazuje měřicí aparaturu se spuštěnou tryskou. Na tomto 

Obrázku 40 je možno vidět rozptyl záření při průchodu vodní clonou. 

 

Obrázek 40 – Měřicí aparatura se spuštěnou tryskou 
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Detail rozptylu záření při průchodu vodní clonou je uveden na Obrázku 41: 

 

Obrázek 41 – Detail rozptylu záření na vodních kapkách 

Pro zobrazení výstupního signálu z detektoru byl použit osciloskop LeCroy waveSurfer 42Xs, 

tento signál měl sinusový průběh z důvodu modulování optickým chopperem. Pomocí fázově 

citlivého zesilovače Standford research systems SR830 DSP byl signál z detektoru 

demodulován a výsledné signály odpovídající hodnotám X a Y byly pomocí analog/digital 

převodníku, kterým byla v tomto případě osciloskopická karta Digilent (Analog discovery), 

zaznamenány do počítače. Následně bylo nutné v tabulkovém editoru z těchto hodnot 

vypočítat podle rovnice (30) výslednou hodnotu signálu. 

𝑅 = √𝑋2 + 𝑌2       (26) 

Osciloskop, fázově citlivý zesilovač, osciloskopická karta Digilent a měřicí ústředna Almemo 

se zdrojem napětí (pro záznam tlaku na trysce) jsou uvedeny na následujícím Obrázku 42: 

 

Obrázek 42 – Použité experimentální přístroje 
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Postup měření: 

Měření poklesu intenzity infračerveného záření přes vodní clonu, vytvořenou testovanými 

tryskami, bylo koncipováno následujícím způsobem. Pro konkrétní spektrum vlnových délek 

byla změřena intenzita IR záření, pro referenční měření a jednotlivé trysky, dopadající 

na použitý detektor záření. Byl zvolen dvouminutový časový interval měření (v závislosti 

na přesnosti vypnutí záznamu měření). Tento časový interval byl zvolen jako nejvhodnější 

pro zajištění dostatečného množství dat při konkrétním měření a sledování (posouzení) změn 

intenzity IR záření. Jako první se tedy změřilo referenční měření – intenzita IR záření 

dopadající na detektor bez aplikace vody mezi IR lampu a detektor (bez vodní clony). Dále 

byla stanovena intenzita IR záření, při vytvoření vodní clony mezi IR lampu a detektor, 

pomocí testovaných trysek s označením 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm a 500 µm. 

Při referenčním měření byla stanovena maximální intenzita IR záření dopadající na detektor, 

za daných podmínek měření a při konkrétní dispozici měřicí aparatury (viz Obrázek 43). 

Po provedené referenci probíhalo měření s konkrétní testovanou tryskou. Pomocí jednotlivých 

trysek byla vytvořena clona mezi IR lampou a detektorem a ve 2-minutovém intervalu byla 

zaznamenávána intenzita IR záření, snížená průchodem přes vodní clonu. V každé oblasti 

vlnových délek, tzn. 0,4 – 1,1 µm, 1 – 2,9 µm a 1,5 – 4,8 µm (pracovní rozsahy použitých 

detektorů) bylo provedeno 5 měření. V rámci jednoho dílčího měření byla stanovena 

referenční hodnota (bez zpuštěné trysky) a změřen pokles intenzity IR záření při aplikaci 

100µm, 150µm, 200µm, 300µm a 500µm trysky. Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, 

výstupní signál z detektoru musel být demodulován pomocí fázově citlivého zesilovače 

a následně pomocí osciloskopické karty uložen do počítače. Výsledná hodnota signálu, 

vypočtená podle rovnice (1), byla tedy v jednotkách Volt. Vyhodnocovala se proto „relativní 

intenzita IR záření“ charakterizovaná napětím. Z naměřených hodnot napětí, pro referenční 

měření a jednotlivé trysky, bylo možné určit pokles „relativní intenzity IR záření“ a definovat 

transmitanci IR záření, pro konkrétní trysku v dané oblasti vlnových délek.  
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Obrázek 43 – Dispozice měřicí aparatury 

 

 

 

 

8.1 Oblast vlnových délek 0,4 – 1,1 µm 

V této podkapitole je uvedeno vyhodnocení naměřených dat v pracovní oblasti 

detektoru 0,4 – 1,1 µm. Vlnové délky zahrnují oblast viditelného záření a krátkovlnného 

IR záření (IR-A). Výsledné hodnoty transmitancí, pro konkrétní měření a testované trysky, 

jsou zobrazeny v Tabulce 19 a na Obrázku 44: 
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Tabulka 19: Transmitance záření v oblasti vlnových délek 0,4 – 1,1 µm 

  100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Měření 1 

Transmitance 

[%] 

65,02 65,87 60,11 61,87 51,72 

Měření 2 

Transmitance 

[%] 

65,85 65,65 60,19 62,21 52,24 

Měření 3 

Transmitance 

[%] 

65,62 65,56 60,41 62,25 51,14 

Měření 4 

Transmitance 

[%] 

65,71 65,53 60,16 62,20 54,26 

Měření 5 

Transmitance 

[%] 

66,11 65,98 60,20 62,83 51,83 

Průměr 

Transmitance 

[%] 

65,66 65,72 60,21 62,27 52,23 

 

 

 

Obrázek 44 – Transmitance záření v oblasti 0,4 – 1,1 µm 
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Z hodnot uvedených v předchozí Tabulce 19 a na Obrázku 44 je patrné, že největší útlum 

záření nastal při měření s 500µm tryskou. Následuje tryska 200 µm, která poskytuje přibližně 

o 2 % vyšší útlum záření než 300µm tryska, což je zajímavé zjištění. Tato skutečnost nastala 

pravděpodobně kvůli menší velikosti kapek u 200µm trysky oproti 300µm trysce i přes menší 

průtok vody. V této oblasti vlnových délek se tedy nejspíš projevila velikost kapek více 

než hmotnostní koncentrace. Trysky 100 µm a 150 µm vykazují největší transmitanci 

(nejmenší útlum) záření. Hodnoty transmitancí u těchto trysek se v rámci jednotlivých měření 

téměř shodují. K největšímu rozdílu transmitancí došlo v dané oblasti vlnových délek mezi 

150µm (100µm) a 500µm tryskou. Diference činí 13,49 ± 0,81 %, δt = 6,76 %. Spojnice 

trendu mezi jednotlivými body byly vytvořeny z důvodu větší přehlednosti grafu. 

Následně jsou uvedeny výsledné hodnoty transmitancí, vypočtené z pěti měření pro jednotlivé 

trysky, v testovaném spektru vlnových délek 0,4 – 1,1 µm. Tyto hodnoty jsou vyjádřené 

pomocí střední kvadratické chyby aritmetického průměru (nejistoty typu A) a relativní 

odchylky: 

100 µm: T = (65,66 ± 0,25) %, δ1= 0,42 % 

150 µm: T = (65,72 ± 0,13) %, δ1,5=0,25 % 

200 µm: T = (60,21 ± 0,07) %, δ2=0,13 % 

300 µm: T = (62,27 ± 0,22) %, δ3=0,36 % 

500 µm: T = (52,23 ± 0,74) %, δ5=1,55 % 

 

8.2 Oblast vlnových délek 1,0 – 2,9 µm 

Další část měření se týkala oblasti vlnových délek 1,0 – 2,9 µm. Tato podkapitola 

se věnuje vyhodnocení naměřených dat v uvedeném intervalu. Vlnové délky zahrnují 

krátkovlnné IR záření (IR-A) a středněvlnné IR záření (IR-B).  

Výsledné hodnoty transmitancí, pro konkrétní měření a testované trysky, jsou uvedeny 

v Tabulce 20 a na Obrázku 45: 
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Tabulka 20: Transmitance IR záření v oblasti vlnových délek 1,0 – 2,9 µm 

 
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Měření 1 

Transmitance 

[%] 

66,26 67,46 58,51 62,96 53,75 

Měření 2 

Transmitance 

[%] 

67,33 67,88 59,42 63,74 54,57 

Měření 3 

Transmitance 

[%] 

66,76 67,57 59,28 63,01 53,40 

Měření 4 

Transmitance 

[%] 

66,38 66,92 58,80 63,07 51,55 

Měření 5 

Transmitance 

[%] 

66,65 67,48 58,70 63,45 52,10 

Průměr 

Transmitance 

[%] 

66,67 67,46 58,94 63,25 53,07 

 

 

Obrázek 45 – Transmitance IR záření v oblasti 1,0 – 2,9 µm 

Z hodnot uvedených v Tabulce 20 a na Obrázku 45 je zřejmé, že největší útlum IR záření 

v uvedené oblasti vlnových délek poskytuje tryska 500 µm. Následuje tryska 200 µm 

a 300 µm s průměrným rozdílem transmitance mezi těmito tryskami 4,31 %. Nejvyšší 

hodnoty transmitancí (nejmenší útlum záření) vykazují trysky 100 µm a 150 µm. K největší 
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diferenci mezi tryskami z hlediska stanovených transmitancí došlo mezi 500µm a 150µm 

tryskou. Rozdíl mezi tryskami činí 14,39 ± 0,43 %, δt = 5,50 %. Spojnice trendu mezi 

jednotlivými body byly vytvořeny z důvodu větší přehlednosti grafu.     

Následně jsou uvedeny výsledné hodnoty transmitancí, vypočtené z pěti měření pro jednotlivé 

trysky, v testovaném spektru vlnových délek 1,0 – 2,9 µm. Tyto hodnoty jsou vyjádřené 

pomocí střední kvadratické chyby aritmetického průměru (nejistoty typu A) a relativní 

odchylky: 

100 µm: T = (66,67 ± 0,27) %, δ1= 0,44 % 

150 µm: T = (67,46 ± 0,22) %, δ1,5= 0,33 % 

200 µm: T = (58,94 ± 0,24) %, δ2= 0,55 % 

300 µm: T = (63,25 ± 0,21) %, δ3= 0,44 % 

500 µm: T = (53,07 ± 0,77) %, δ5= 1,89 % 

 

 

8.3 Oblast vlnových délek 1,5 – 4,8 µm 

Třetí část měření poklesu intenzity IR záření probíhala v oblasti vlnových délek  

1,5 – 4,8 µm. Následně je zde uvedeno vyhodnocení naměřených dat pro jednotlivé trysky 

v daném spektru, které zahrnuje především středněvlnnou oblast IR záření (IR-B) a velmi 

okrajově zasahuje do počátku dlouhovlnné IR oblasti (IR-C).  

Výsledné hodnoty transmitancí, pro konkrétní měření a testované trysky, jsou uvedeny 

v Tabulce 21 a na Obrázku 46: 
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Tabulka 21: Transmitance IR záření v oblasti vlnových délek 1,5 – 4,8 µm 

 
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Měření 1 

Transmitance 

[%] 

60,08 59,49 51,57 54,19 39,86 

Měření 2 

Transmitance 

[%] 

59,74 59,33 51,61 53,98 42,24 

Měření 3 

Transmitance 

[%] 

60,46 60,33 51,97 55,12 42,61 

Měření 4 

Transmitance 

[%] 

59,84 59,88 51,78 54,28 42,13 

Měření 5 

Transmitance 

[%] 

60,95 61,45 52,02 55,88 41,28 

Průměr 

Transmitance 

[%] 

60,21 60,10 51,79 54,69 41,62 

 

 

 

Obrázek 46 – Transmitance IR záření v oblasti 1,5 – 4,8 µm 

 

 

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

1 2 3 4 5

Tr
an

sm
it

an
ce

 [
%

] 

Číslo měření 

Transmitance IR záření pro jednotlivé trysky v 
oblasti vlnových délek 1,5 - 4,8 µm 

100 µm

150 µm

200 µm

300 µm

500 µm



78 

 

Stejně jako v předchozích oblastech vlnových délek, tak i ve spektru 1,5 – 4,8 µm došlo 

k nejvýraznějšímu útlumu IR záření při spuštěné 500µm trysce, viz Tabulka 21 a Obrázek 46. 

Další v pořadí je tryska 200 µm, která působila opět lépe jako clona IR záření v dané oblasti 

vlnových délek, než tryska 300 µm (diference 2,9 % mezi tryskami). Nejmenší útlum 

IR záření poskytovaly, stejně jako v předchozích případech, trysky 100 µm a 150 µm. 

Hodnoty těchto dvou trysek velmi dobře korelují, jak je patrné na předchozím Obrázku 46. 

Na Obrázku 46 je také dobře vidět, že největší rozdíl z hlediska útlumu IR záření, v daném 

spektru, nastal mezi 100µm (150µm) a 500µm tryskou. Diference mezi transmitancemi trysek 

činí 18,59 ± 0,79 %, δt = 5,84 %. Spojnice trendu mezi jednotlivými body byly vytvořeny 

z důvodu větší přehlednosti grafu.  

V další části vyhodnocování dat jsou uvedeny výsledné hodnoty transmitancí, které byly 

vypočteny z pěti měření pro jednotlivé trysky, v testovaném spektru vlnových délek  

1,5 – 4,8 µm. Tyto hodnoty jsou vyjádřené pomocí střední kvadratické chyby aritmetického 

průměru (nejistoty typu A) a relativní odchylky: 

100 µm: T = (60,21 ± 0,31) %, δ1= 0,66 % 

150 µm: T = (60,10 ± 0,53) %, δ1,5=1,06 % 

200 µm: T = (51,79 ± 0,13) %, δ2=0,31 % 

300 µm: T = (54,69 ± 0,49) %, δ3=1,18 % 

500 µm: T = (41,62 ± 0,69) %, δ5=2,03 % 

 

8.4 Porovnání výsledků 

V této podkapitole je uvedeno porovnání transmitancí získaných pro jednotlivé trysky 

v různých oblastech měřeného spektra. Na Obrázku 47 je uvedeno porovnání transmitancí 

pro 100µm a 150µm trysku v oblasti vlnových délek 1 – 2,9 µm, 0,4 – 1,1 µm a 1,5 – 4,8 µm. 
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Obrázek 47 – Porovnání trysek 100 µm a 150 µm 

Hodnoty transmitancí pro 100µm a 150µm trysku jsou zobrazeny v jednom grafu kvůli jejich 

korelaci v jednotlivých oblastech vlnových délek. Pro tyto trysky je patrné, že ve spektru 

0,4 – 1,1 µm a 1 – 2,9 µm vychází transmitance podobně a pohybují se mezi 65 – 68 %. 

V oblasti vlnových délek 1,5 – 4,8 µm dochází k většímu útlumu záření, transmitance se 

pohybují okolo 60 %. 

Obrázek 48 udává transmitance pro 200µm trysku, v definovaných oblastech vlnových délek. 

 

Obrázek 48 – Porovnání trysky 200 µm 
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Jak je vidět na Obrázku 48, transmitance pro 200µm trysku ve spektru od 0,4 – 1,1 µm  

a 1 – 2,9 µm vychází podobně (v první oblasti je transmitance vyšší průměrně o 1,2 %). 

Útlum záření ve spektru 1 – 2,9 µm je tedy o něco málo větší než v oblasti 0,4 – 1,1 µm, 

u ostatních trysek je tomu naopak. Stejně jako u trysek 100 µm a 150 µm poskytuje tryska 

200 µm lepší útlum záření v oblasti 1,5 – 4,8 µm. Transmitance v tomto spektru se pohybuje 

okolo 52 %. 

Transmitance získané pro jednotlivá spektra u 300µm trysky udává Obrázek 49, u 500µm 

trysky Obrázek 50. 

 

 

Obrázek 49 – Porovnání trysky 300 µm 
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Obrázek 50 – Porovnání trysky 500 µm 

 

Transmitance v intervalech vlnových délek 0,4 – 1,1 µm a 1 – 2,9 µm vychází pro 300µm 

i 500µm trysku podobně (pohybují se okolo 63 % v případě 300µm trysky a 53 % v případě 

500µm trysky). Stejně jako v případě předešlých trysek vykazují trysky 300µm a 500µm 

největší útlum záření v oblasti 1,5 – 4,8 µm. Transmitance se v této oblasti u 300µm trysky 

pohybuje okolo 54,5 % a u trysky 500 µm kolem 41,5 %. 
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9 Měření charakteristik vodní mlhy 

Sestavení aparatury a následné měření charakteristik vodní mlhy probíhalo v německé 

firmě AOM Systems (Advanced Optical Measurement Systems), tedy za zcela odlišných 

podmínek než předchozí měření. Odborníci z této firmy vyvinuli technologii SpraySpy®, 

která umožňuje stanovit velikost, počet, rychlost a hybnost transparentních 

a netransparentních kapek a částic v proudu, v reálném čase. [32] 

Měřicí rozsah zařízení SpraySpy [32]: 

 Rozsah velikostí kapek a částic: 1 µm – 1000 µm 

 Interval rychlostí kapek: 1 m.s
-1

 – 100 m.s
-1

 

Absolutní chyba přístroje SpraySpy [32]: 

 Měření velikosti kapek a částic: 1 µm 

 Měření rychlosti kapek: 0,1 m.s
-1

 

 

9.1 Princip měřicí metody 

Měřicí princip zařízení SpraSpy vychází z metody časového posunu (time-shift 

technique). Touto metodou lze stanovit parametry kapky na základě rozptylu světelného 

paprsku jedinou sférickou částicí (kapkou) na základě superpozice všech způsobů rozptylu 

na vnějším i vnitřním povrchu kapky. Při průchodu částice fokusovaným světelným paprskem 

v měřicí oblasti dochází k interakci kapky s paprskem a rozptýlené světlo je detekováno 

dvojicí fotodetektorů zaměřených na místo rozptylu. Přístroj pracuje v režimu zpětného 

rozptylu (back-scattering mode), takže oba detektory i světelný zdroj jsou umístěny na stejné 

straně měřicí aparatury (Obrázek 51 a)). Každý fotodetektor poskytuje časově závislý signál, 

viz Obrázek 51 b1) a b2). Signály z detektorů umístěných symetricky nad a pod dopadajícím 

světelným paprskem, vykazují v čase zrcadlově otočený obraz signálů (Obrázek 51 b1) a b2)). 

Při daném uspořádání měřicí aparatury se každý časově posunutý signál skládá ze tří hlavních 

píků – odrazu (p=0) a dvou módů sekundárního lomu (p=2.1, p=2.2) - viz Obrázek 51 c). 

Z časového posunu mezi signály lze stanovit parametry pozorované částice (kapky). 

[33,34,35] 
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Obrázek 51 – Princip metody časového posunu (time-shift) [33,35] 

 

9.2 Popis měření 

Při měření charakteristik vodní mlhy byla tryska natočena podle Obrázku 52. Tato 

pozice je určena pro měření trysek, které poskytují dutý výstřikový kužel – na okraji kužele 

se vyskytuje nejvyšší koncentrace kapek, uvnitř nejnižší (uprostřed dochází k turbulentnímu 

proudění kapek o menší velikosti). Měřicí body byly určeny ve vzdálenosti 4 cm a 6 cm 

od ústí trysky, v návaznosti na provedené měření poklesu hustoty tepelného toku a poklesu 

intenzity IR záření, viz kapitoly 7 a 8.  

 

Obrázek 52 – Nastavení polohy trysky pro měření 
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V obou definovaných vzdálenostech proběhlo vyhledání bodu: 

 s nejvyšší koncentrací kapek, 

 s nejmenšími kapkami, 

pomocí přístroje SpraySpy a doplňujícího softwaru, který in-situ zobrazoval potřebné 

parametry. Na Obrázku 53 je zobrazen přístroj SpraySpy s polohovacím zařízením a dalšími 

součástmi měřicí aparatury: 

 

Obrázek 53 – Přístroj SpraySpy s polohovacím zařízením a dalšími součástmi aparatury 

Na Obrázku 54 je uveden snímek obrazovky používaného softwaru: 

 

Obrázek 54 – Software technologie SpraySpy 

 



85 

 

Bod s nejvyšší koncentrací kapek byl hledán na okraji kuželového proudu, bod s nejmenšími 

kapkami se vyskytoval uvnitř kužele. Z hlediska omezených časových dispozic pro měření 

(z důvodu finančních nároků) bylo měření ve vzdálenosti 4 cm provedeno jedenkrát 

pro každou testovanou trysku 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm, 500 µm, v bodě s nejvyšší 

koncentrací kapek i nejmenšími kapkami. Tryska označená v této kapitole jako 500 µm byla 

ve skutečnosti tryska 500 µm_2 (viz kapitola 6), pro přehlednost však zůstává označení této 

trysky pouze jako 500 µm. Omezený počet měření v této vzdálenosti mohl být proveden také 

z důvodu „homogenity“ proudu. Ve vzdálenosti 6 cm se proud choval více turbulentně, proto 

byla v bodě s nejvyšší koncentrací kapek provedena 4 měření pro každou testovanou trysku, 

v bodě s nejmenšími kapkami se opět provedlo pouze jedno měření pro danou trysku. 

Při měření byly pro každou kapku získány informace o její rychlosti a velikosti v reálném 

čase. Ve výsledném souboru tedy byla pro jednotlivé kapky uložena data – průměr kapky 

d [µm], rychlost kapky v [m.s
-1

], čas t [s], ze kterých bylo možné vypočítat výslednou 

hmotnostní koncentraci kapek cm [g.m
-3

]. Byl zvolen 60s časový interval při měření v bodě 

s nejvyšší koncentrací kapek a 20s interval při měření v bodě s nejmenšími kapkami. Princip 

stanovení hmotnostní koncentrace je zobrazen na Obrázku 55: 

 

Obrázek 55 – Princip stanovení hmotnostní koncentrace 

Průměr podstavy válcové oblasti 600 µm vychází z měřicí metody SpraySpy, výška válcové 

oblasti je definována průměrnou rychlostí kapek dané trysky za časový interval měření. 

Jak bylo zmíněno dříve, základním výstupem z měření přístrojem SpraySpy byla data - 

průměr kapky d [µm], rychlost kapky v [m.s
-1

] a čas t [s], pro jednotlivé kapky. Z těchto údajů 

byla stanovena hmotnostní koncentrace následujícím způsobem, viz Obrázek 56, Obrázek 57 

a dílčí výpočty.  
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Obrázek 56 – Princip výpočtu hmotnostní koncentrace z 60s intervalu měření 

N – pořadové číslo kapky, d – průměr kapky, v – rychlost kapky, t – akviziční čas    

  

 

 

 

Obrázek 57 – Princip výpočtu hmotnostní koncentrace z 1000 hodnot 

N – pořadové číslo kapky, d – průměr kapky, v – rychlost kapky, t – akviziční čas     

Objem jedné kapky: V= 
𝜋𝑑3

6
 

Součet třetích mocnin průměrů: ∑ 𝑑𝑖
3𝑛

𝑖=1   (bod 1. na Obrázku 56 a 57) 

Objem všech kapek: V1 = 
𝜋

6
. ∑ 𝑑𝑖

3𝑛
𝑖=1   (bod 2. na Obrázku 56 a 57) 

Hmotnost všech kapek: m = ρ.V1 (bod 3. na Obrázku 56 a 57) 

Výsledná hmotnostní koncentrace: 𝑐𝑚 =
𝑑𝑚

𝑑𝑉2
=

𝑑𝑚

𝜋𝑑𝑜
2

4
.<𝑣>.𝑡

=
4𝑑𝑚

𝜋𝑑𝑜
2.<𝑣>.𝑡

 

 (bod 4. na Obrázku 56 a 57) 

d – průměr kapky, do – průměr měřicí oblasti (600 µm), <v> - průměrná rychlost kapek za 

časový interval, t – časový interval (60 s nebo časový interval tisíce hodnot – podle způsobu 

měření) 
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9.3 Vyhodnocení naměřených dat 

Vyhodnocení naměřených dat, pro měřicí body 4 cm a 6 cm, bylo provedeno 

po konzultaci se školitelem a odborníkem z firmy AOM Systems dvěma způsoby. Při prvním 

způsobu byla data vyhodnocena pomocí statistických ukazatelů (průměr, modus, median) 

v rámci celé doby měření, to znamená během 60 s u měření s nejvyšší koncentrací kapek 

a 20 s u měření s nejmenšími kapkami. Výsledná hmotnostní koncentrace byla stanovena 

pouze z naměřených dat v bodě s nejvyšší koncentrací kapek, v bodě s nejmenšími kapkami 

nebyla hmotnostní koncentrace počítána. Při výpočtu hmotnostní koncentrace byl rovněž 

zohledněn 60s čas měření. Touto metodou byl tedy zjištěn celkový počet kapek za daný 

interval měření, průměrná rychlost kapek, průměrná velikost kapek a výsledná hmotnostní 

koncentrace za daný časový interval, pro konkrétní trysku.  

Druhý způsob vyhodnocení dat byl použit také pouze pro měření s nejvyšší koncentrací 

kapek, především pro účely zpřesnění výpočtu hmotnostní koncentrace. Při tomto způsobu 

vyhodnocení naměřených dat muselo nejdříve dojít k selekci jednotlivých 1000 hodnot 

pro celý úsek měření. Princip selekce dat je demonstrován na příkladu 100µm trysky, 

v měřicím bodě s nejvyšší koncentrací kapek, ve vzdálenosti 4 cm od ústí trysky. V rámci 

60s intervalu bylo naměřeno 129 678 kapek (hodnot). Nejbližší celá hodnota dělitelná tisícem 

činí 129 000. Při selekci hodnot bylo tedy stanoveno 129 x 1000 hodnot. Z každého tisíce 

hodnot byla následně stanovena průměrná hodnota rychlosti, velikosti kapek a vypočtena 

hmotnostní koncentrace, vztažená k času trvání konkrétního intervalu (časy pro jednotlivé 

intervaly 1000 hodnot nebyly stejné). Ze všech 129 hodnot byla následně stanovena výsledná 

průměrná rychlost, průměrná velikost kapek, průměrná doba trvání intervalu měření 

1000 hodnot a průměrná hmotnostní koncentrace. Hodnoty stanovené tímto výpočtem 

se následně porovnaly s prvním způsobem vyhodnocení dat. 

 

Na následujících Obrázcích 58 a 59 je uvedeno porovnání jednotlivých trysek při měření 

v bodě s nejmenšími kapkami ve vzdálenosti 4 cm od ústí trysky. Na Obrázku 58 je uvedeno 

porovnání velikostí kapek v jejich průměru a Obrázek 59 popisuje srovnání rychlostí těchto 

kapek.  
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Obrázek 58 – Nejmenší velikost kapek pro jednotlivé trysky v bodě 4 cm 

 

Na Obrázku 58 je možné spatřit jistý trend hodnot od trysky 150 µm po trysku 500 µm. Menší 

velikost otvoru trysky tedy odpovídá menší velikosti kapek, při konstantním tlaku vody. 

Nejmenší velikost kapek tedy byla naměřena u 150µm trysky, největší u 500µm trysky, 

ve vzdálenosti 4 cm od ústí trysky.  Tryska 100 µm z trendu vybočuje. Tuto skutečnost lze 

vysvětlit stejně jako u odlišnosti průtoku 100µm trysky v kapitole 6. Tato tryska není 

dodávána standardně, měla však mít označení 100 µm a průměr otvoru menší než tryska 

150 µm, podle dostupných informací. U měření průtoku se tryska blížila k hodnotě 200µm 

trysky, v případě měření s nejmenšími kapkami tryska 100 µm dokonce překročila 300µm 

trysku. Je tedy jednoznačné, že otvor trysky 100 µm je větší, než původní předpokládaná 

velikost.  
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Obrázek 59 – Rychlost kapek naměřená v bodě s nejmenšími kapkami, pro jednotlivé trysky, 

ve vzdálenosti 4 cm od ústí trysky 

Také na Obrázku 59 je možné vidět určitý trend hodnot od 150µm po 500µm trysku. Menší 

kapky odpovídají větší naměřené rychlosti a naopak. Největší rychlost tedy odpovídá 150µm 

trysce a nejmenší 500µm trysce. Také v případě rychlosti kapek, v bodě s nejmenšími 

kapkami, vybočuje z trendu 100µm tryska. Hodnota rychlosti u 100µm trysky odpovídá 

rychlosti 200µm trysky. Také měření rychlosti kapek, v bodě s nejmenšími kapkami, 

potvrzuje, že tryska neodpovídá označení 100 µm. 

Na následujícím Obrázku 60 je uvedeno porovnání velikostí kapek v jejich průměru 

při měření v bodě s nejmenšími kapkami, 6 cm od ústí trysky. Obrázek 61 popisuje srovnání 

rychlostí těchto kapek. 
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Obrázek 60 – Nejmenší velikost kapek pro jednotlivé trysky v bodě 6 cm 

Na Obrázku 60 je možné vidět jistý trend hodnot od 150µm po 500µm trysku, stejně jako 

na předchozím Obrázku 58. Menší otvor trysky tedy poskytuje menší velikost kapek, 

při konstantním tlaku vody. Nejmenší velikost kapek byla stanovena u 150µm trysky, největší 

u 500µm trysky, ve vzdálenosti 6 cm od ústí trysky.  Tryska 100 µm z trendu vybočuje stejně 

jako v předchozím případě (Obrázek 58).  

 

Obrázek 61 – Rychlost kapek naměřená v bodě s nejmenšími kapkami, pro jednotlivé trysky, 

ve vzdálenosti 6 cm od ústí trysky 
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Hodnoty rychlostí uvedené na Obrázku 61, naměřené v bodě s nejmenšími kapkami, stoupají 

od 100µm po 300µm trysku. Rychlost kapek naměřená u 500µm trysky je pouze mírně vyšší 

než u 200µm trysky. Nejvyšší naměřená hodnota rychlosti, v bodě s nejmenšími kapkami, 

ve vzdálenosti 6 cm od ústí trysky, odpovídá trysce 300 µm. Je zajímavé, že trend rychlostí 

kapek je opačný ve vzdálenosti měřicího bodu 4 cm a 6 cm od ústí trysky. Ve vzdálenosti 

4 cm je větší rychlost naměřená u menších kapek, kdežto v bodě 6 cm odpovídá vyšší rychlost 

kapkám větším.  

Přehledné porovnání velikostí kapek a jejich rychlostí, naměřených ve vzdálenosti 4 cm 

a 6 cm od ústí trysky v bodě s nejmenšími kapkami, je uvedeno v následující Tabulce 22: 

Tabulka 22: Porovnání velikostí kapek a jejich rychlostí v bodě s nejmenšími kapkami 

  
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

4 cm 
d [µm] 29 17 19 25 40 

v [m.s
-1

] 12,3 15,8 12,3 11,5 7,7 

6 cm 
d [µm] 50 30 46 60 64 

v [m.s
-1

] 9,3 13,1 22,4 24,3 22,5 

V následující Tabulce 23 jsou uvedeny výsledné hodnoty velikostí kapek, rychlostí kapek, 

počtu kapek a hmotnostní koncentrace kapek pro testované trysky, při měření v bodě 

s nejvyšší koncentrací kapek, 4 cm od ústí trysky. Z časového intervalu měření 60 s byly 

výsledné hodnoty pro jednotlivé trysky vyjádřeny pomocí statistických veličin. 

Tabulka 23: Výsledné hodnoty měřených veličin pro jednotlivé trysky, v bodě s největší 

koncentrací kapek, 4 cm od ústí trysky, za časový interval 60 s 

 
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

dp [µm] 46 74 76 81 85 

vp [m/s] 10,6 12,5 12,9 15,1 12,2 

N [-] 129678 78295 79182 63864 21424 

cm [g.m
-3

] 55,1 98,2 105,2 91,3 41,0 

dMe [µm] 45 74 76 82 84 

vMe [m/s] 10,5 11,0 11,4 13,4 11,0 

dMo [µm] 47 74 77 92 81 

vMo [m/s] 10,4 5,0 8,5 10,4 10,2 

 

dp – průměrná velikost kapek (v průměru), vp – průměrná rychlost kapek, N – počet kapek za 

60 s, cm – hmotnostní koncentrace kapek, dMe – median velikosti kapek, vMe – median rychlosti 

kapek, dMo – modus velikosti kapek, vMo – modus rychlosti kapek 
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Tabulka 24 uvádí vyhodnocení naměřených veličin podle způsobu 2, tedy při selekci 

jednotlivých 1000 hodnot v rámci celého úseku měření, jak bylo zmíněno výše. Tento způsob 

vyhodnocení dat byl zvolen především z důvodu zpřesnění stanovení hmotnostní koncentrace.  

Tabulka 24: Výsledné hodnoty měřených veličin pro jednotlivé trysky, v bodě s největší 

koncentrací kapek, 4 cm od ústí trysky, selekce po 1000 hodnotách 

 
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

dp [µm] 46 74 76 81 85 

vp [m/s] 10,6 12,5 12,9 15,1 12,2 

tp [s] 0,46 0,77 0,76 0,93 2,79 

cmp [g.m
-3

] 55,5 98,6 106,4 92,9 43,3 

 

dp – průměrná velikost kapek (v průměru), vp – průměrná rychlost kapek, tp – průměrná délka 

intervalu jednotlivých 1000 hodnot, cmp – průměrná hmotnostní koncentrace 

Pokud srovnáme průměrnou velikost kapek a průměrnou rychlost kapek v Tabulce 23 

a Tabulce 24, zjistíme, že se tyto hodnoty neliší. Vyhodnocení naměřených dat podle způsobu 

1 (pomocí statistických veličin za časový interval 60 s) i způsobu 2 (selekce jednotlivých 

1000 hodnot pro celý úsek měření) tedy vede ke stejným výsledkům průměrné velikosti 

a rychlosti kapek. Při porovnání jednotlivých hmotnostních koncentrací uvedených 

v Tabulce 23 a Tabulce 24 zjistíme, že se hodnoty mírně liší. Největší odchylku 2,3 g.m
-3

 

vykazuje 500µm tryska. Tuto hodnotu můžeme považovat za zanedbatelnou stejně jako 

odchylky koncentrací u ostatních trysek.  

 

V následující Tabulce 25 jsou zobrazeny výsledné hodnoty velikostí kapek, rychlostí kapek, 

počtu kapek a hmotnostní koncentrace kapek pro testované trysky, při měření v bodě 

s nejvyšší koncentrací kapek, 6 cm od ústí trysky. Výsledné průměrné hodnoty byly 

vypočteny ze čtyř měření, v rámci jednotlivých trysek. Časový interval jednoho měření trval 

60 s. 
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Tabulka 25: Výsledné hodnoty měřených veličin ze čtyř 60s měření pro jednotlivé trysky, 

v bodě s největší koncentrací kapek, 6 cm od ústí trysky 

 
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 

dp [µm] 68 57 54 101 

vp [m.s
-1

] 7,8 6,9 8,2 5,1 

N [-] 76069 53782 26620 20778 

cm [g.m
-3

] 135,3 71,1 25,2 152,0 

 

dp – průměrná velikost kapek (v průměru), vp – průměrná rychlost kapek, N – počet kapek za 

60 s, cm – hmotnostní koncentrace kapek 

Tabulka 26 uvádí vyhodnocení naměřených veličin podle způsobu 2, tedy při selekci 

jednotlivých 1000 hodnot v rámci celého úseku měření, jak bylo zmíněno výše. Výsledné 

hodnoty byly vytvořeny ze čtyř měření pro jednotlivé trysky, viz popis měření.  

Tabulka 26: Výsledné hodnoty měřených veličin pro jednotlivé trysky, v bodě s největší 

koncentrací kapek, 6 cm od ústí trysky, selekce po 1000 hodnotách 

 
100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 

dp [µm] 68 57 54 101 

vp [m.s
-1

] 7,8 6,9 8,2 5,1 

tp [s] 0,79 1,11 2,28 2,88 

cmp [g.m
-3

] 136,2 72,4 25,7 153,4 

 

dp – průměrná velikost kapek (v průměru), vp – průměrná rychlost kapek, tp – průměrná délka 

intervalu jednotlivých 1000 hodnot, cmp – průměrná hmotnostní koncentrace 

Pokud srovnáme průměrnou velikost kapek a průměrnou rychlost kapek v Tabulce 25 

a Tabulce 26, zjistíme, že se tyto hodnoty neliší. Je tomu tedy stejně jako v případě měřicího 

bodu 4 cm od ústí trysky. Je nutné poznamenat, že v Tabulce 25 a 26 chybí výsledné hodnoty 

pro 500µm trysku. V průběhu vyhodnocování dat bylo zjištěno, že rychlost kapek, naměřená 

při 500µm trysce je neúměrně vysoká, vzhledem k rychlostem ostatních trysek. Toto měření 

tedy bylo následně shledáno nesprávným a vyloučeno z posuzovaného souboru dat. 

Porovnáme-li jednotlivé hmotnostní koncentrace uvedené v Tabulce 25 a Tabulce 26, 

zjistíme, že hodnoty vykazují mírné odchylky. Největší odchylku hmotnostních koncentrací 

1,4 g.m
-3

 u 300µm trysky je možné zanedbat, stejně jako odchylky u ostatních trysek.  
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10 Diskuze k experimentální části 

Měření charakteristik vodních clon (velikost kapek, rychlost kapek, hmotnostní 

koncentrace) a stanovení poklesu hustoty tepelného toku resp. intenzity IR záření jsou velmi 

složité fenomény. Jejich posouzení je náročné především z hlediska používaných měřicích 

přístrojů. Stanovení parametrů vodní mlhy vyžaduje pokročilé technologie, které jsou 

většinou těžko dostupné. Pro posouzení vzájemné interakce tepelného záření s vodními 

kapkami je důležité zajistit nejen vhodný zdroj tepelné radiace, který bude zajišťovat 

konstantní intenzitu vyzařování, ale také je nezbytné co nejpřesněji vytvořit a popsat vodní 

mlhu. V disertační práci byly zohledněny všechny tyto skutečnosti v rámci dostupných 

měřicích zařízení a použitých technologií.  

Z výsledků uvedených v kapitole 7 – Pokles hustoty tepelného toku vyplývá, že s rostoucí 

velikostí otvoru trysky dochází ke zvětšení útlumu tepelné radiace. Trysky s menším 

průměrem otvoru sice poskytují menší průměrnou velikost kapek, při měření v bodě 

s nejmenšími kapkami – 6 cm od ústí trysky (mírně mimo trend se nachází tryska 100 µm – 

reálná velikost této trysky je přibližně 180 µm), ale zároveň disponují menším průtokem. 

Převažujícím faktorem, který má vliv na pokles hustoty tepelného toku, je tedy v rámci dané 

koncepce měření průtok vody konkrétní tryskou. Tuto skutečnost podporuje také fakt, 

že tryska s větším průměrem otvoru vykazovala rovněž širší výstřikový kužel (ve většině 

případů). I když tedy trysky s větší velikostí otvoru distribuovaly do prostoru větší kapky 

(při měření v bodě s nejmenšími kapkami), zvýšeným průtokem vody a lepší distribucí kapek 

do okolí (z hlediska šířky výstřikového kužele) zajistily větší pokles hustoty tepelného toku.  

Dále jsou uvedeny transmitance T (absorbance A) tepelného záření pro jednotlivé trysky, 

v pořadí od nejmenší po největší. Jako první jsou uvedeny hodnoty stanovené podle postupu 

měření, zmíněném v bodě 1.1 (s výměnou trysek při jednom měření), následně hodnoty podle 

bodu 1.2 (bez výměny trysek při jednom měření), při opakovaných měřeních.  

 500 µm: T = 63,27 % (A = 36,73 %); T = 63,66 % (A = 36,34 %) 

 300 µm: T = 66,30 % (A = 33,70 %); T = 64,82 % (A = 35,18 %) 

 200 µm: T = 68,14 % (A = 31,86 %); T = 68,11 % (A = 31,89 %) 

 100 µm: T = 74,13 % (A = 25,87 %); T = 73,38 % (A = 26,62 %) 

 Velikost trysky 100 µm odpovídá naměřenými hodnotami trysce s průměrem 

otvoru přibližně 180 µm 

 150 µm: T = 79,82 % (A = 20,18 %); T = 80,46 % (A = 19,54 %) 
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V následující Tabulce 27 je uveden výsledný souhrn naměřených hodnot poklesu hustoty 

tepelného toku a parametrů kapek mlhy vytvořených jednotlivými tryskami. 

Tabulka 27: Výsledné hodnoty poklesu hustoty tepelného toku a parametrů kapek mlhy 

vytvořených jednotlivými tryskami 

Testovaná tryska 100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Průměrný pokles      

q1 [kW/m
2
] 

0,666 0,519 0,820 0,868 0,945 

Transmitance T1 

[%] 
74,13 79,82 68,14 66,30 63,27 

Průměrný pokles      

q2 [kW/m
2
] 

0,687 0,502 0,821 0,909 0,917 

Transmitance T2 

[%] 
73,38 80,46 68,11 64,82 63,66 

dmin [µm] 50 30 46 60 64 

vmin [m.s
-1

] 9,3 13,1 22,4 24,3 22,5 

dc [µm] 68 57 54 101 − 

vc [m.s
-1

] 7,8 6,9 8,2 5,1 − 

Průtok [ml.min
-1

] 62,87 44,10 65,26 107,79 163,84 

Šířka 

výstřikového 

kužele [cm] 

5,5 5,5 7,5 10,0 14,0 

 

q1 – průměrný pokles hustoty tepelného toku při opakovaném měření s výměnou trysek; 

T1 – průměrná hodnota transmitance při opakovaném měření s výměnou trysek; 

q2 – průměrný pokles hustoty tepelného toku při opakovaném měření bez výměny trysek; 

T2 – průměrná hodnota transmitance při opakovaném měření bez výměny trysek; 

dmin – průměrná velikost kapek naměřená v bodě s nejmenšími kapkami, 6 cm od ústí trysky; 

vmin – průměrná rychlost kapek naměřená v bodě s nejmenšími kapkami, 6 cm od ústí trysky; 

dc – průměrná velikost kapek naměřená v bodě s největší koncentrací kapek, 6 cm od ústí trysky; 

vc – průměrná rychlost kapek naměřená v bodě s největší koncentrací kapek, 6 cm od ústí trysky; 
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Při měření poklesu intenzity infračerveného záření poskytovala největší útlum 500µm tryska, 

ve všech měřených oblastech vlnových délek. Kapky obsažené v proudu této trysky jsou sice 

největší (v měřicím bodě s nejmenšími kapkami i s největší koncentrací kapek), tryska však 

disponuje rovněž největším průtokem a nejširším výstřikovým kuželem. Tryska s označením 

500 µm tedy poskytla největší útlum IR záření především díky většímu průtoku vody a lepší 

distribuci vody do okolního prostředí (z hlediska šířky výstřikového kužele) a to i přes 

největší průměrnou velikost kapek. Průměrná hodnota transmitance záření u 500µm trysky 

činí: 

 v oblasti vlnových délek 0,4 – 1,1 µm: T = 52,23 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,0 – 2,9 µm: T = 53,07 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,5 – 4,8 µm: T = 41,62 %. 

V první oblasti vlnových délek bylo tedy absorbováno 47,77 % záření, ve druhé 46,93 % 

a ve třetí oblasti 58,38 % IR záření.  

Další v pořadí z hlediska velikosti poklesu intenzity IR záření je tryska 200 µm. Tato tryska 

poskytovala větší útlum IR záření ve všech měřených oblastech vlnových délek než tryska 

300 µm. Tryska s označením 200 µm sice disponovala menším průtokem a užším 

výstřikovým kuželem než 300µm tryska, zároveň však poskytovala také menší průměrnou 

velikost kapek (v měřicím bodě s nejmenšími kapkami i s největší koncentrací kapek). Menší 

velikost kapek u 200µm trysky tedy dle mého názoru ovlivnila velikost útlumu IR záření 

a byla tedy hlavním faktorem, který zajistil větší útlum IR záření než u 300µm trysky. 

Průměrná hodnota transmitance záření u 200µm trysky dosahuje: 

 v oblasti vlnových délek 0,4 – 1,1 µm: T = 60,21 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,0 – 2,9 µm: T = 58,94 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,5 – 4,8 µm: T = 51,79 %. 

Absorbance záření v první oblasti vlnových délek tedy činí 39,79 %, ve druhé oblasti 

vlnových délek 41,06 % a ve třetí oblasti 48,21 %. 

Tryska 300 µm vykazuje průměrnou hodnotu transmitance: 

 v oblasti vlnových délek 0,4 – 1,1 µm: T = 62,27 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,0 – 2,9 µm: T = 63,25 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,5 – 4,8 µm: T = 54,69 %. 
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V první oblasti vlnových délek bylo tedy absorbováno 37,73 % záření, ve druhé 36,75 % 

a ve třetí oblasti 45,31 % IR záření. 

Nejmenší útlum IR záření poskytovaly ve všech měřených oblastech vlnových délek trysky 

100 µm a 150 µm. Tryska 150 µm disponovala nejmenšími kapkami v měřicím bodě 

s nejmenšími kapkami – 4 cm od ústí trysky, v bodě s největší koncentrací kapek – 4 cm 

od ústí se tryska dostala na druhé místo, za 100µm trysku. V bodě s největší koncentrací 

kapek (4 cm od ústí) byly tedy u 100µm trysky naměřeny nejmenší kapky, v bodě 

s nejmenšími kapkami (4 cm od ústí) se tryska 100 µm dostala až mezi 300µm a 500µm 

trysku. Nejmenší hodnoty průtoku a současně nejužší výstřikové kužely u 100µm a 150µm 

trysky tedy zajistily nejmenší pokles intenzity IR záření u těchto trysek, na úkor nejmenších 

kapek (mimo 100µm trysku v bodě s nejmenšími kapkami – 4 cm od ústí), vyskytujících 

se v jejich proudu. Průměrná hodnota transmitance záření u 100µm trysky činí: 

 v oblasti vlnových délek 0,4 – 1,1 µm: T = 65,66 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,0 – 2,9 µm: T = 66,67 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,5 – 4,8 µm: T = 60,21 %. 

Absorbance záření v první oblasti vlnových délek tedy činí 34,34 %, ve druhé oblasti 

vlnových délek 33,33 % a ve třetí oblasti 39,79 %.  

Tryska 150 µm vykazuje průměrnou hodnotu transmitance: 

 v oblasti vlnových délek 0,4 – 1,1 µm: T = 65,72 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,0 – 2,9 µm: T = 67,46 %, 

 v oblasti vlnových délek 1,5 – 4,8 µm: T = 60,10 %. 

V první oblasti vlnových délek bylo tedy absorbováno 34,28 % záření, ve druhé 32,54 % 

a ve třetí oblasti 39,90 % IR záření. 

 

V následující Tabulce 28 je uveden výsledný souhrn naměřených transmitancí v definovaných 

oblastech vlnových délek a parametrů kapek mlhy vytvořených jednotlivými tryskami. 
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Tabulka 28: Výsledné hodnoty transmitancí a parametrů kapek mlhy vytvořených  

jednotlivými tryskami 

  100 µm 150 µm 200 µm 300 µm 500 µm 

Transmitance 

[%] 0,4 - 1,1  

µm 

65,66 65,72 60,21 62,27 52,23 

Transmitance 

[%] 1,0 - 2,9  

µm 

66,67 67,46 58,94 63,25 53,07 

Transmitance 

[%] 1,5 - 4,8  

µm 

60,21 60,10 51,79 54,69 41,62 

dmin [µm] 29 17 19 25 40 

vmin [m.s
-1

] 12,3 15,8 12,3 11,5 7,7 

dc [µm] 46 74 76 81 85 

vc [m/s] 10,6 12,5 12,9 15,1 12,2 

 

dmin – průměrná velikost kapek naměřená v bodě s nejmenšími kapkami, 4 cm od ústí trysky; 

vmin – průměrná rychlost kapek naměřená v bodě s nejmenšími kapkami, 4 cm od ústí trysky; 

dc – průměrná velikost kapek naměřená v bodě s největší koncentrací kapek, 4 cm od ústí trysky; 

vc – průměrná rychlost kapek naměřená v bodě s největší koncentrací kapek, 4 cm od ústí trysky; 

Jedním z potenciálních cílů výzkumu bylo posoudit, zda k maximálnímu útlumu záření 

dochází, když je poloměr kapek nebo průměr kapek srovnatelný s vlnovou délkou záření. 

Tato skutečnost vychází z rešerše a některé zdroje uvádějí, že musí vlnové délce odpovídat 

průměr kapek, jiné poukazují na poloměr kapek. Pro ověření daného principu by bylo nutné 

vytvořit průměrnou velikost kapek v rámci jednotek mikrometrů, což nebylo vzhledem 

k použitým zařízením možné. 

V rámci tématu disertační práce proběhl také velkorozměrový experiment týkající se měření 

poklesu hustoty tepelného toku a teploty přes definovaný vodní proud v zařízení simulující 

reálné podmínky požáru ve Zbirohu. Cílem experimentu bylo ověřit vliv míry otevření 

proudnice při nastaveném průtoku a tlaku na odstínění hustoty tepelného toku. Zmíněné 

parametry jsou určující pro velikost, pohyb a trajektorii vodní kapky vznikající na proudnici. 

Záměrem tedy bylo popsat vliv zmíněných veličin na změnu podmínek sdílení tepla radiací 

ve flashover kontejneru a porovnat je s podmínkami v situaci, kdy voda není do prostoru 

dodávána. Výsledky experimentu byly zpracovány v odborném článku, který je uveden 

v příloze této disertační práce. 
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Závěr 

Použití vodní mlhy se v současné době rozšiřuje do celé řady oblastí. Tomuto trendu 

se věnuje také požární ochrana. Vodní mlha využívá základní fyzikálně chemické vlastnosti 

vody, nezbytné především pro ovlivnění tepelných podmínek prostředí, které díky disperzi 

na malé kapky ještě umocňuje. Použití vody se tak rozšiřuje i do oblastí, ve kterých je použití 

vody v kompaktní formě nevhodné. Například je možné zmínit hašení jedlých olejů a tuků 

(třída F) nebo elektrických zařízení pod napětím. Díky roztříštění vody na malé kapky lze 

tedy hasební efekt vody zefektivnit nebo rozšířit její oblast použití.  

Vytvoření vodní mlhy (pro účely laboratorních experimentů) je možné provést více způsoby. 

Pro zajištění nejmenších možných kapiček můžeme použít ultrazvukové tříštění vody, vysoký 

tlak v kombinaci s dostatečně malým otvorem trysky, pneumatické trysky nebo tzv. deflekční 

trysky (impingement nozzle). Pro účely této disertační práce byly použity trysky s velikostí 

otvorů 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm a 500 µm a čerpadlo s pracovním tlakem 70 bar. 

Díky této kombinaci bylo možné vytvořit vodní mlhu o průměrné velikosti kapek v rámci 

desítek mikrometrů.  

Základní parametry vodní mlhy jsou velikost kapek a hmotnostní koncentrace. Změna těchto 

parametrů se v experimentální části disertační práce docílila použitím trysek o různé velikosti 

otvoru. Při konstantním tlaku čerpadla trysky poskytovaly různý průtok vody a nestejnou 

šířku výstřikového kužele, vytvořená vodní mlha se tedy lišila průměrnou velikostí kapek 

i hmotnostní koncentrací. V souvislosti s definovanými parametry zdroje záření (vlnová 

délka, intenzita, výkon) bylo možné posoudit útlum záření ve vodní mlze a jeho velikost 

kvantifikovat.  

V kapitole 1 je definována vodní mlha, popsána molekula vody a jsou rozebrány její fyzikálně 

chemické vlastnosti důležité v požární ochraně, mj. při interakci s IR zářením. První část 

kapitoly 1 je tedy fyzikálně chemickým základem pro kapitoly 3 a 4. Vysvětlením souvislosti 

mezi průměrnou velikostí kapek vody a jejich schopností odebírat teplo se zabývá kapitola 3. 

Je zde definován vzájemný vztah mezi velikostí, počtem a celkovou povrchovou plochou 

kapek zastoupených v proudu. Pomocí vysvětlení poměru mezi povrchem a objemem kapek 

v proudu byla vysvětlena efektivita odebírání tepla odpařením kapek. Popisem základních 

jevů a procesů probíhajících při interakci vodních kapek s infračerveným zářením se zabývá 

kapitola 4. Prostřednictvím teoretických poznatků a informací zjištěných z rešerše byla 
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koncipována experimentální část práce. Díky konstantnímu tlaku čerpadla a tryskám 

s odlišnou velikostí otvoru (nestejným průtokem) bylo možné vytvořit vodní clony lišící 

se průměrnou velikostí kapek, rychlostí kapek a hmotnostní koncentrací. Změna parametrů 

vodní clony prostřednictvím pěti různých trysek tedy zajistila naplnění dílčího cíle, kterým 

bylo měření hustoty radiačního tepelného toku v závislosti na distribuci velikosti kapek, jejich 

rychlosti a hmotnostní koncentraci. Pomocí dvou odlišných zdrojů záření a použitých 

detektorů, pracujících v různých oblastech vlnových délek, došlo k naplnění dalšího dílčího 

cíle práce, kterým bylo posouzení poklesu hustoty tepelného toku v závislosti na použitém 

zdroji záření a emitovaných vlnových délkách. Díky spolupráci s firmou AOM Systems 

a jejich technologii SpraySpy®, která umožňuje stanovit parametry vodní mlhy, byl naplněn 

poslední dílčí cíl práce, zabývající se měřením jednotlivých charakteristik vodní mlhy – 

velikost kapek, rychlost kapek, hmotnostní koncentrace, ve vztahu k interakci s IR zářením. 

Pomocí dosažených dílčích cílů práce bylo možné posoudit vliv parametrů vodní clony 

na pokles hustoty tepelného toku, resp. intenzity IR záření a naplnit tak hlavní cíl této 

disertační práce. 

Díky zjištěným fenoménům a základním principům vyplývajícím z výzkumu je možné 

pokračovat v široké oblasti zkoumání. Do této oblasti můžeme zahrnout například: 

 testování hasebního efektu vodní mlhy, z hlediska její schopnosti odebírat teplo 

a inertizovat okolí, u látek různého skupenství,  

 hašení jedlých olejů a tuků (požáry třídy F), 

 použití mlhových hasicích zařízení pro obytné prostory – např. systémy s obchodním 

označením Automist, Automist Smartscan firmy Plumis, 

 experimenty s SHZ na vodní mlhu – např. zařízení s obchodním označením HiFog, 

 ověření hasicí schopnosti PHP na vodní mlhu, 

 popis distribuce elektrického náboje ve vodní mlze – hašení elektrických zařízení 

pod napětím, 

 hašení specifických prostor – například komínů vodní mlhou 

a další experimenty. V návaznosti na téma disertační práce je také možné dále zkoumat složité 

fenomény týkající se tvorby vodní mlhy a popisu jejich parametrů. Lze také pokračovat 

v experimentech ohledně interakce vodní mlhy s tepelným zářením, mj. ověřit vliv absorpce 

a rozptylu záření na vodních kapkách a kvantitativně stanovit, který z jevů převažuje 
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při útlumu tepelné radiace. Z laboratorních experimentů by bylo vhodné také pokračovat 

velkorozměrovými testy za účelem posouzení útlumu tepelné radiace: 

 při použití vodních clon za reálných podmínek požáru, 

 při hašení požáru v souvislosti s ochranou zasahujících hasičů. 

Interakce vodních kapek s tepelným zářením je velmi složitá oblast zkoumání. Pro zpřesnění 

výsledků při dalších experimentech je nutné vytvořit zdroj tepelné radiace poskytující 

konstantní intenzitu vyzařování. V oblasti vytváření vodní mlhy by bylo vhodné směřovat 

k co nejvíce monodisperznímu charakteru vodního proudu, především pro účely laboratorních 

experimentů. Díky přesným vstupním parametrům v kombinaci s vhodnými měřicími přístroji 

a moderními technologiemi je možné docílit vysoké úrovně výzkumu v oblasti interakce 

vodních kapek s infračerveným zářením.  
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Seznam symbolů 

A, Aλ absorbance [–] 

aλ absorpční koeficient [l.g
-1

.cm
-1

] 

cM molární koncentrace roztoku [mol.l
-1

], [mol.m
-3

] 

cm hmotnostní koncentrace [g.l
-1

], [g.m
-3

] 

cmp  průměrná hmotnostní koncentrace [g.m
-3

] 

cp měrná tepelná kapacita (při konstantním tlaku) [J.kg
-1

.K
-1

]   

Cx součinitel odporu [–] 

d průměr [m] 

dk tloušťka absorbující vrstvy (kyvety) [cm] 

dc průměrná velikost kapek naměřená v bodě s největší koncentrací kapek, 4 cm a 6 cm 

od ústí trysky 

dmin průměrná velikost kapek naměřená v bodě s nejmenšími kapkami, 4 cm a 6 cm od 

ústí trysky 

DV99 99 % kapek v objemu menších než definovaná velikost 

Fo odporová síla [N] 

Ft třecí síla [N] 

Fp tlaková síla [N] 

FG tíhová síla [N] 

Fv vztlaková síla [N] 

Fs setrvačná síla [N] 

g tíhové zrychlení [m.s
-2

] 

k  součinitel tepelné vodivosti [W.m
-1

.K
-1

] 

N Počet částic [–] 

p tlak [Bar, Pa] 

q hustota tepelného toku [kW.m
-2

] 

q1 průměrný pokles hustoty tepelného toku při opakovaném měření s výměnou trysek 

[kW.m
-2

] 

q2 průměrný pokles hustoty tepelného toku při opakovaném měření bez výměny trysek

 [kW.m
-2

] 

qv průtok [ml.min
-1

] 

r poloměr [m] 

S  příčný průřez tělesa [m
2
] 

Stot celková povrchová plocha [m
2
]  

t čas [s] 
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T transmitance [%] 

T1 průměrná hodnota transmitance při opakovaném měření s výměnou trysek 

T2 průměrná hodnota transmitance při opakovaném měření bez výměny trysek 

v  rychlost, rychlost obtékání [m.s
-1

] 

V  objem [m
3
] 

vc průměrná rychlost kapek naměřená v bodě s největší koncentrací kapek, 4 cm a 6 cm 

od ústí trysky 

vmin průměrná rychlost kapek naměřená v bodě s nejmenšími kapkami, 4 cm a 6 cm od 

ústí trysky 

vp rychlost částice od nulové hodnoty po dosažení sedimentační rychlosti [m.s
-1

] 

Vtot celkový objem [l]  

w sedimentační rychlost [m.s
-1

] 

x dráha [m] 

 

 

 

Ar Archimedovo číslo [–] 

Pr Prandtlovo číslo [–] 

Re Reynoldsovo číslo [–] 

Rew Reynoldsovo číslo sedimentace [–] 

Nu Nusseltovo číslo [–]  

 

 

α součinitel přestupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

β nárůst enthalpie vodní páry, při zvýšení z povrchové teploty kapky na teplotu 

plamene [J] 

ελ molární absorpční koeficient [l.mol
-1

.cm
-1

], [m
2
.mol

-1
] 

η dynamická viskozita [Pa.s] 

λ' celkové teplo potřebné pro odpaření kapek [J] 

ν kinematická viskozita [m
2
.s

-1
] 

ρ hustota [kg.m
-3

] 

ρp hustota částice kulového tvaru (kapky) [kg.m
-3

] 

ρv hustota vzduchu [kg.m
-3

] 
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Seznam rovnic a vztahů 

𝐹𝑜 = 6𝜋𝜂𝑟𝑣 = 3𝜋𝜂𝑑𝑣         (1) 

𝐹𝑜 =
1

2
𝐶𝑥𝑆𝜌𝑣2          (2) 

𝐹𝑜 =
1

2
𝐶𝑥(𝑅𝑒)𝑆𝜌𝑣2          (3) 

𝐶𝑥 =
24

𝑅𝑒
           (4) 

𝐶𝑥 =
24

𝑅𝑒
(1 +

3

16
𝑅𝑒)          (5) 

𝐹𝐺 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑜           (6) 

𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑝 =

𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑣 + 𝐶𝑥

𝜋𝑑2

4

𝑤2

2
𝜌𝑣        (7) 

𝑤 = √
4𝑑(𝜌𝑝−𝜌𝑣)𝑔

3𝐶𝑥𝜌𝑣
          (8) 

𝐴𝑟 =
𝜋𝑑3𝑔

6𝜈2

𝜌𝑝−𝜌𝑣

𝜌𝑣
          (9) 

𝑅𝑒𝑤 =
𝑤·𝑑

𝜈
 ⟶  𝑤 =

𝜈·𝑅𝑒𝑤

𝑑
         (10) 

𝐹𝑠 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑜 − 𝐹𝐺           (11) 

𝐹𝐺 = 𝑚. 𝑔 =
𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑝          (12) 

𝐹𝑠 = 𝑚𝑎 =
𝜋𝑑3

6
𝜌𝑝

𝑑𝑣𝑝

𝑑𝑡
          (13) 

𝐹𝑜 = 𝐶𝑥
𝜋𝑑2

4

𝑣𝑝
2

2
𝜌𝑣          (14) 

𝐹𝑣 =
𝜋𝑑3

6
𝑔𝜌𝑣           (15) 

𝑥 = −
𝑤2

2𝑔
𝑙𝑛 |1 − (

𝑣𝑝

𝑤
)

2

|         (16) 

Vtot = i
πd3

6
= 106          (17) 

d = √
6∙106

iπ

3
           (18) 

Stot = iπd2           (19) 
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𝛼 ≈
𝑘

𝑑
 (𝑊. 𝑚−2. 𝐾−1)         (20) 

𝑁𝑢 =  
𝛼𝑑

𝑘
; 𝑅𝑒 =  

𝑣𝑑

𝜈
; 𝑃𝑟 =  

𝑐𝜂

𝑘
         (21) 

𝑁𝑢 = 2 +  0,6𝑃𝑟1/3𝑅𝑒1/2         (22) 

𝑁𝑢 =
𝜆′

𝜆′+0,4𝛽
[2 + 0,6𝑃𝑟1/3𝑅𝑒1/2]        (23) 

𝑁𝑢 =
𝛼𝑑

𝑘
= 2,83 + 0,6𝑃𝑟1/3𝑅𝑒1/2        (24) 

𝐴𝜆 = 𝜀𝜆 · 𝑐𝑀 · 𝑑𝑘 = 𝑎𝜆 · 𝑐𝑚 · 𝑑𝑘        (25) 

𝑅 = √𝑋2 + 𝑌2          (26) 
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