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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 ve velkorozměrových experimentech a dalším zkoumání interakce tepelné 

radiace s vodními kapkami. 

  



 Interakce vodních kapek s infračerveným zářením Dalibor Balner 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 2  

Cíle disertační práce 

 

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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1 Interakce vodních kapek s IR zářením 

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

hmotnostní koncentraci a geometrii mlhového mraku. [1] 

Při absorpci fotonu molekulou vody 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. 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) pro excitaci molekuly, nedostačují však 

energeticky excitaci elektronů v molekulových orbitalech. [2] 

Ve zdroji [3] 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.  Autor Coppale pozoroval útlum tepelného záření přes vodní clonu 

za použití numerického modelu. Předpokládal, že útlum je způsoben absorpcí 

a ve větší míře rozptylem záření. [3,4] 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. 

Coppalův 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. Optimální útlum radiace, stanovený pomocí 

Lambert-Beerova zákona, tedy poskytuje průměr kapek 1 μm o hmotnostní koncentraci 

100 g.m
-3

. [3,4] 

Ravigururajan 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. Optimální poloměr kapek byl stanoven na 2 μm, při velmi nízkém průtoku. [5,6] 

Tepelné záření pohlcované jednotlivými kapkami závisí jak na spektrálním složení 

a intenzitě dopadajícího záření, tak na absorpčních charakteristikách kapek. [5] 

Výsledky zdroje [5] ukazují, že schopnost vodní mlhy blokovat průchod záření závisí 

na velikosti kapek, hmotnostní koncentraci a spektrálním složení samotného záření.  
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Zásadní parametry ovlivňující interakci kapek s IR zářením [3,4,5,7,8] 

 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 [8] 

 Se zvětšujícím se výkonem požáru se rovněž zvyšuje útlum záření [8] / další 

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

vlnových délkách), snadnější útlum [5] 

 Se zmenšujícím se průměrem trysky se zvyšuje útlum záření  tvorba 

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

 Mají rovněž výrazný chladící efekt 

 Fyzikální princip vodních clon je založen na absorpci a rozptylu záření [5,8] 

 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) [9] 

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

IR – vlnovým délkám (0,6 – 25 μm) [6,8] / další zdroj udává, že proud 

poskytoval maximální blokovací účinnost, když průměr kapek byl stejného řádu 

jako maximální emisní vlnová délka zdroje [3,4] 

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

model, nezohledňuje Lambert-Beerův zákon) [5] 

 

Klíčovými parametry vodních clon jsou tedy – průměr kapek, hmotnostní koncentrace 

kapek, molární zlomek plynů (obsah plynů), rychlost pádu kapek, hloubka clony. 

[3,4,8] 

Příklad optimální velikosti kapek pro hašení a interakci s IR zářením je zobrazen 

na Obrázku 1: 
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Obrázek 1 – Vhodná velikost kapek (v průměru) pro hašení a pokles intenzity IR záření 

2 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 2: 

 

Obrázek 2 – Schéma aparatury pro vytvoření vodní mlhy 
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3 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 2 – Vytvoření vodní mlhy), teplotu a tlak v okolí měřicí 

aparatury, v časovém intervalu jedné sekundy. 

Měřicí aparatura je zobrazena na následujícím Obrázku 3: 

 

 

Obrázek 3 – Měřicí aparatura 
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4 Pokles intenzity IR záření při průchodu vodní clonou 

Měření poklesu intenzity infračerveného záření probíhalo v laboratorních 

podmínkách, experimentální sestava je schematicky znázorněna na Obrázku 4. 

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. [10]  

 

 

 

Obrázek 4 – 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 5. 

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. [10] Rozsah jednotlivých detektorů 

s vyznačením relativních citlivostí je zobrazen na Obrázku 5. 
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Obrázek 5 - Graf intenzity vyzařování lampy s vyznačenými rozsahy detektorů [10] 

5 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. [11] 

Měřicí rozsah zařízení SpraySpy [11]: 

 Rozsah velikostí kapek a částic: 1 µm – 1000 µm 

 Interval rychlostí kapek: 1 m.s
-1

 – 100 m.s
-1

 

Ve vzdálenostech 4 cm a 6 cm od ústí trysky proběhlo vyhledání bodu s nejvyšší 

koncentrací kapek a s nejmenšími kapkami pomocí přístroje SpraySpy a doplňujícího 

softwaru, který in-situ zobrazoval potřebné parametry. Na Obrázku 6 je zobrazen 

přístroj SpraySpy s polohovacím zařízením a dalšími součástmi měřicí aparatury: 

 

Obrázek 6 – Přístroj SpraySpy s polohovacím zařízením a dalšími součástmi aparatury 



 Interakce vodních kapek s infračerveným zářením Dalibor Balner 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 9  

6 Experimentální výsledky 

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 v kapitole 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, 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 příklady výsledků transmitance T (absorbance A) tepelného záření 

pro jednotlivé trysky, v pořadí od největší po nejmenší. Jako první jsou uvedeny 

hodnoty stanovené podle postupu měření s výměnou trysek při jednom měření, 

následně hodnoty podle 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 1 je uveden výsledný souhrn naměřených hodnot poklesu hustoty 

tepelného toku a parametrů kapek mlhy vytvořených jednotlivými tryskami. 

Tabulka 1: 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; 

 

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 
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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 %. 

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 intenzity 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 



 Interakce vodních kapek s infračerveným zářením Dalibor Balner 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 12  

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 2 je uveden výsledný souhrn naměřených transmitancí 

v definovaných oblastech vlnových délek a parametrů kapek mlhy vytvořených 

jednotlivými tryskami. 

Tabulka 2: 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; 
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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, viz Obrázek 7. 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 

(FOK) 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. 

 

 

Obrázek 7 – Velkorozměrový experiment ve FOK Zbiroh 
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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 

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 
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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 

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 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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