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V první části diplomové práce je nastíněna problematika teploty plamene. Na tuto část 

navazuje kapitola o teple. Je zaměřena především na tepelnou radiaci a fyzikální zákony, 

kterými se přenos tepelné energie zářením řídí. Další kapitola je věnována rozdělení plamenů, 

rozdíly mezi nimi a výpočty jejich sálání. Následuje část popisující nejdůležitější komponenty 

a přístroje použité při měření. Dále je uveden popis kalibrace měřidla, princip kalibrace a 

vlastního měření tepelné radiace plamenů. Výsledná část vyhodnocuje a odůvodňuje 

naměřené hustoty tepelných toků u dvou různých paliv a jejich změny při měnících se 

podmínkách hoření 
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 In the first part of the thesis, the issue of flame temperature is outlined. The chapter 

about heat follows after that. It focuses above all on heat radiation and physical laws 

governing the transmission of heat energy by radiation. The next chapter deals with 

diversification of flames, differences between them and calculations of their radiation. Then 

comes a part describing the most important components and instruments used for measuring. 

The description of a measuring device calibration, calibration principle and the very 

measuring of heat radiation from the flame follow. The final part evaluates and substantiates 

measured densities of heat flows for two different kinds of fuels and their changes under the 

changing burning conditions. 
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1 Úvod 
 
Přenos tepla zářením má význam v mnoha aplikacích, důležitou roli sehrává rovněž 

v protipožární ochraně, a to jak v prevenci, tak v represi. Pokud se uvažuje nejjednodušší 

případ sálání, tak Stefan – Boltzmannův zákon pro černé těleso říká, že velikost hustoty 

tepelného toku závisí z proměnných veličin pouze na teplotě. U plamenného hoření je určení 

teploty plamene problematické. Při reálném požáru se v čase mění podmínky hoření, které 

značně ovlivňují charakteristiky plamene, mezi nimi i tvar plamene, výšku plamene, teplotu 

plamene, emisivitu plamene. V laboratorních podmínkách je možné vytvořit plamen, u 

kterého se tvar a výška mění jen málo. Avšak  ani v laboratorních podmínkách nemá plamen 

stejnou teplotu ve všech místech. Jeho teplota je různá. Je možné přesně vypočítat teoretickou 

maximální teplotu plamene, ale s omezujícími podmínkami, které prakticky nejsou 

dosažitelné, proto je skutečná teplota vždy nižší. V literatuře je možno nalézt vzorce na 

přibližný vypočet teploty plamene. Pro nečerná tělesa platí, že tepelnou radiaci výrazně 

ovlivňuje také emisivita, ta se může pohybovat u plamenů v širokém rozmezí.  Plameny se 

dají rozdělit na svítivé a nesvítivé, rozdíl v jejich záření je výrazný, jejich diference spočívá 

především v emisivitě a teplotě. Rozdíl v emisivitě je dán spojitostí vyzařovaného spektra u 

tuhých materiálů a nespojitého u vyzařování plynů. Celková tepelná radiace je ovlivněna i 

dalšími faktory, mezi nimi například prostředím, kterým se záření šíří. Měření tepelné radiace 

je založeno na měření teploty. Literatura uvádí mnoho způsobů, jakými lze teplotu měřit. Pro 

měření tepelné radiace v mé diplomové práci jsou použity termistory a Peltierovy články. Oba 

senzory, především termistory, jsou snadno dostupné. Termistory jsou použity pro kalibraci 

Peltierových článků. Při měření těmito senzory ovšem není výstupem tepelná radiace, u 

termistoru se sleduje změna ohmického odporu, který je určitým způsobem závislý na teplotě. 

Výpočet tepelné radiace je založen na předávání energie měřícímu prvku. Přenos tepelné 

energie se projeví změnou teploty měřícího prvku, a v případě termistoru změnou jeho 

ohmického odporu. Velikost změny teploty je závislá na době působení zdroje tepla a tepelné 

energii, kterou vyzařuje, také na měřícím prvku, na jeho tepelné kapacitě, hmotnosti, 

emisivitě a velikosti teplosměnné plochy. Pro měření teploty plamene jsou použity 

termočlánky, které jsou vůbec nejčastějším používaným čidlem pro měření teplot. Před 

samotným měřením je třeba mít k dispozici stabilní plamen. Aby se daly výsledky vyhodnotit, 

je třeba, aby proces hoření probíhal za přesně definovaných podmínek. Dále, aby podmínky 

hoření bylo možno měnit. S přihlédnutím k těmto požadavkům je k měření použit sklářský 
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kahan. Na sklářském kahanu mohu měnit množství dodávaného paliva i množství 

přidávaného vzduchu. Měření je provedeno pro dva plyny, metan a propan. Tepelný tok je 

určován ve čtyřech různých výškách vzhledem k plameni a ve vzdálenosti 3 cm od osy 

plamene. Výsledkem je určení a vyhodnocení hodnot tepelného toku v různých výškách 

plamene za různých podmínek hoření.  
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2 Rešerše 
 
KUTATELADZE, S.S. BORIŠANSKIJ, V.M.: Příručka sdílení tepla. Praha, SNTL 1962. 

527s. 

Kniha pojednává obecně o přenosu tepla. Významná část knihy je věnována tepelnému sálání. 

V této kapitole se autoři rovněž věnují sálavostí plynů a sálavosti svítivého plamene. Součástí 

knihy je rozsáhlá příloha s množstvím grafů a tabulek. 

 

ŠORIN, S.N.: Sdílení tepla. Praha, SNTL/ALFA 1968. 398s. 

Kniha má stejné zaměření jako výše uvedená. Některé jevy vysvětluje jiným způsobem, tím 

pomáhá k lepšímu porozumění problému. 

 
 
KREIDL, M.: Měření teploty - senzory a měřící obvody. 1.vyd., BEN – technická literatura, 

Praha, 2005, 240s., ISBN 80-7300-145-4. 

Publikace se zabývá především senzory pro měření teploty. Kapitoly jsou děleny podle druhů 

senzorů, kde jsou popsány, popřípadě jsou doplněny oddíly, které pomáhají řešit nejčastější 

problémy s popisovanými typy senzorů. 
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3 Plamen 
 

Hoření je ve většině případů doprovázeno plamenem. Plamen je v literatuře [1] definován 

jako homogenní chemická reakce, probíhající v plynné fázi. Chemická reakce je oxidačně 

redukční a exotermická [7]. Plamen je tedy ovlivněn procesy probíhajícími při hoření.  

3.1 Hoření 
 

Při chemické reakci hoření je oxidačním prostředkem většinou O2. Pokud se O2 

redukuje, dochází k oxidaci jiné látky, a tou je palivo. O2 je většinou dodáván jako složka 

vzduchu. Ve vzduchu je 21 objemových % O2, dále obsahuje  N2, jeho množství je 78 

objemových %. Jsou zastoupeny i další plyny, jejich množství je však malé, proto se většinou 

uvažuje pouze N2 a O2. Většinou se v literatuře uvádí [7], že na jeden díl O2 ze vzduchu 

připadá 3,76 dílů ostatních plynů, které se pro zjednodušení považují pouze za N2. 

Rovnice hoření metanu se tímto způsobem zapíše následovně: 

CH4 + 2O2 + 7,52N2 � CO2 +2H2O + 7,52N2                                            (1)                                  

Protože se N2 za běžných podmínek reakce neúčastní, lze ho ze zápisu reakce vynechat. 

CH4 + 2O2 � CO2 +2H2O              (2) 

Produkty spalování metanu jsou z rovnice (2) CO2 a H2O. Ve skutečnosti však není všechen 

uhlík zoxidován do maximálního oxidačního stupně, vzniká proto CO a rovněž saze C. Tyto 

dva produkty mohou být dále zoxidovány. 

C + O2 � CO2                   (3) 

2CO + O2 � 2CO2                 (4) 

Teoreticky může být zoxidován každý prvek, který není v maximálním oxidačním stupni, 

k tomu je ovšem zapotřebí velká iniciační energie. Nikdy ovšem nedojde k maximální oxidaci 

všeho paliva. Toto je důležité protože, CO2 a H2O jsou tříatomové plyny. CO je dvouatomový 

plyn a C je pevném skupenství. Tyto rozdíly výrazně ovlivní sálání plamene.  

 

Rovnice hoření metanu je psána při stechiometrické koncentraci. To je koncentrace, 

při které je hoření nejvíce dokonalé. Vzniká tedy v největším množství právě CO2 a H2O. V 

následující tabulce je rozepsáno množství reaktantů a produktů v molech. 

 

 

 

 



 
5 

 Reaktanty [mol] Produkty [mol] 

CH4 1 0 

O2 2 0 

CO2 0 1 

H2O 0 2 

N2 7,52 7,52 
�  10,52 10,52 

Tab. č. 1  Bilance chemické reakce dokonalého spalování metanu 

 

V tabulce je předpoklad poměru O2:N2 ve vzduchu 1:3,76. Vyplývá z ní, že k  dokonalému 

spálení 1 molu metanu je třeba 9,52 molů vzduchu. Podle [3], vede exotermický charakter 

reakce hoření k ohřevu molekul plynu, důsledkem je pak tepelné a světelné záření. 

 

Dále existují další dvě možnosti, vzduchu je více, než je stechiometrická koncentrace, 

nebo ho je méně. 

 

Množství vzduchu pod stechiometrickou koncentrací.  

Oxidace nemůže být dokonalá. Není dostatek oxidovadla. Jsou dvě možnosti: buď 

nedojde vůbec k  oxidaci části paliva, nebo uhlík zoxiduje, ale ne do maximálního oxidačního 

stupně. Ve skutečnosti palivo zoxiduje, ale ne do maximálního oxidačního stupně. Je to dáno 

tím, že vazba mezi C a H je snadno štěpitelná. Vznikne tedy množství C a CO, které bude 

úměrně růst s rostoucím nedostatkem vzduchu. 

 

Množství vzduchu nad stechiometrickou koncentrací.  

Oxidace může být podle rovnice stejně dokonalá jako při stechiometrické koncentraci. 

Rozdíl bude v tom, že nadbytečná část O2 nebude zoxidována, v pásmu hoření bude i více N2, 

který se reakce neúčastní.  

3.1.1 Difúzní plamen 
 
Difúze 

Difúzi lze definovat jako přemisť ování částic z jedné polohy do druhé, které probíhá 

samovolně. Soustava, ve které probíhá difúze, má jakýsi potenciál. Jeho velikost se dá 

charakterizovat Gibbsovou energii. Difúze bude trvat tak dlouho, dokud nebude Gibbsova 

energie na minimu [3]. Obecně platí, že nejvyšší difuzivity mají plyny, nejmenší naopak tuhé 

látky. Z toho vyplývá i název difúzní plamen.  
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Vzduch je do plamene přisáván, a tím je umožněno hoření. Difúze však ve většině 

případů není dostatečně rychlá a hoření se stává nedokonalým. Nedifunduje pouze vzduch 

směrem do plamene, ale i palivo směrem do vzduchu. Z plamene difundují jeho zplodiny. 

Difúzní plamen je znázorněn na obrázku č.1.  

 

 
Obr. č. 1 Pásma plamene [3] 1. hořlavina  2. pásmo hoření 3. produkty hoření a vzduch [3] 

 

Nad plamenem se vytváří kužel spalin, který není okem pozorovatelný. Průměr základny 

kužele se díky difúzi s rostoucím časem zvětšuje. Částice obsažené v objemu kužele tedy 

difundují do okolí. S rostoucí výškou dochází i k ochlazování spalin a to i difúzí okolního 

studeného vzduchu do spalin. Ale saze a plyny nedifundují stejně. Saze jsou pevné částice, 

velkých rozměrů. Změna jejich polohy je umožněna především tím, že jsou unášeny 

proudícím plynem.  Difúzi především ve vertikálním směru navíc usnadňuje vysoká teplota, 

která snižuje měrnou hmotnost plynných spalin. Z obrázku č.1 je patrné i pásmo hoření 

difúzního plamene. Při měření teploty v ose plamene se v menších výškách bude měřit teplota 

paliva, které je obklopeno plamenem, ale nehoří. Důsledkem je naměření nízké teploty v ose 

plamene. 

3.1.2 Kinetický plamen  
 

Pokud je vzduch dobře promíchán s palivem ještě před započetím chemické reakce, 

dochází ke kinetickému hoření. Kinetický plamen lze vytvořit na některých hořácích. Pokud 

je palivo smícháno s oxidovadlem před zapálením, není hoření tolik závislé na rychlosti 

difúze, a reakce je rychlejší a dokonalejší, proto bude mít takový plamen vyšší teplotu a jeho 

výška bude menší.  
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Při pohledu na většinu plamenů je obvykle patrné, že v jeho různých výškách jsou 

rozdíly. Je to dáno dílčími reakcemi, které probíhají. Ve skutečnosti probíhá reakce 

v mezistupních. Zjednodušeně lze rozlišit 3 mezistupně. 

 

Prvním stupněm chemické reakce hoření  je iniciace. 

Během iniciace se musí dodávat energie, díky ní dochází ke štěpení vazeb. Vznikají 

reaktivní částice – radikály. Radikály jsou reaktivní částice vznikající při homolytickém 

štěpení vazby, jsou charakteristické nepárovým elektronem. 

 

Po iniciaci následuje propagace.  

V této fázi dochází k rozvinutí reakce. Při reakci může vznikat více dalších radikálů, ty 

dále rozvětvují nové reakce. 

 

Poslední fází je terminace. 

Ta může být způsobena zánikem radikálů, který zapříčiní nedostatek energie. 

Příkladem je hašení vodou, která odebírá teplo. Druhou možností je vyčerpání koncentrace 

reagujících látek. Pokud je dostatek paliva, je zánik paliva způsoben nedostatkem O2. O2 se 

dostává do oblasti hoření většinou difúzí. Pokud bude difúze pomalá, bude docházet k zániku 

radikálů, reakce bude zpomalena, nedojde k oxidaci reaktantů do maximálního oxidačního 

stupně. Tyto dílčí reakce probíhají v celém objemu plamene. Ne však všude stejně. Při 

difúzním se hoření nejvíce blíží dokonalému v nízkých polohách plamene. S rostoucí výškou 

se více projevuje nedostatek oxidačního prostředku. 

 

Rovnice hoření nevyjadřuje, jak reakce ve skutečnosti probíhá. Zápis vystihuje zákon 

zachování hmotnosti. Při určování tepelných bilancí ovšem není třeba znát mezistupně. 

Hessův zákon říká, že reakční teplo závisí pouze na výchozích látkách a produktech. Reakční 

cesta nemá vliv, může být různá, pokud budou stejné reaktanty a produkty, reakční tepla 

budou shodná.  

 

Při dokonalé oxidaci se uvolní maximální množství tepla. Takové teplo se nazývá spalné 

teplo. Lze ho najít v tabulkách, nebo vypočítat. Pokud nedojde k dokonalé oxidaci, nebude 

uvolněna všechna energie, která je ukryta v chemických vazbách. Velikost skutečně 

uvolněného tepla bude tedy nižší a bude úměrná dokonalosti hoření. 
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3.1.3 Stanovení teploty plamene 
 

Lze vypočítat i maximální teoretickou teplotu plamene, jejíž dosažení předpokládá, že 

nebude docházet k odvodu tepla. Proto je prakticky nedosažitelná. Výpočet vychází 

z tepelných kapacit látek účastnících se reakce. Tepelná kapacita závisí na teplotě. Aby byla 

uspokojivá přesnost, vyjadřuje se její závislost na teplotě polynomem. Výpočet vychází 

z úvahy, že nejprve je potřeba dodat teplo pro iniciaci reakce, poté se reakce udržuje sama 

teplem, které se během ní vytvořilo, dále, že  hoření je dokonalé a nedochází k odvodu tepla. 

 
Výpočet 
Na začátek se stanoví entalpická energetická bilance: 

( ) ( ) dTcirHdTciH
T

i

prodpi

T i

výchpi � �� � �
�

�
�
�

�∆+�
�

�
�
�

�=∆ +

max

15.298

.
15,298

15,298

1

. δδ �              (5) 

�H = 0, v případě, že reakce probíhá adiabaticky. 

( ) dTci
T i

výchpi� � �
�

�
�
�

�
15,298

1

.δ , je teplo potřebné na ohřev reaktantů na standardní teplotu. 

15,298
�rH∆ , je tepelný efekt v průběhu chemické reakce. 

( ) dTci
T

i

prodpi� � �
�

�
�
�

�
max

15.298

.δ , je teplo potřebné pro ohřev produktů na maximální teplotu. 

�H...entalpie [J.kg-1] 

T...termodynamická teplota [K] 

cp…měrné teplo při konstantním tlaku [J.mol-1] 

 

Pro praktický výpočet se provedou některé předpoklady. 

Předpoklady pro výpočet podle níže uvedeného vzorce.  

1. Reakce má exotermický průběh. 

2. Reakce probíhá při teplotě okolního prostředí 298,15 K. Reakce proběhne úplně a 

dokonale. To znamená, že v soustavě jsou pak přítomny pouze produkty. 

3. Reakce probíhá adiabaticky (nedochází k tepelné výměně mezi soustavou a okolím). 

Z toho vyplývá, že veškeré uvolněné teplo slouží k ohřevu vzniklých produktů až na 

maximální teplotu. 
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Pak platí: 

( ) dTcirH
T

i

prodpi� � �
�

�
�
�

�=∆−
max

15.298

.
15,298 δ�                            (6) 

 

�rH�
298,15… standardní reakční teplo chemické reakce [J]. 

�rH�
298,15 se vypočítá ze slučovacích tepel vzniklých produktů. Tyto hodnoty jsou tabelovány. 

Ve všech případech je skutečná teplota plamene nižší, protože výše uvedené podmínky nejsou 

splněny. To se týká především bodů 2 a 3. 

 

3.1.4 Rozdělení plamenů 
 

Při stanovování tepelné radiace plamene je pro mou práci nutné rozdělit plameny také na 

svítivé a nesvítivé, protože jsou mezi nimi významné rozdíly. Právě zde je uveden rozdíl mezi 

sáláním dvouatomových plynů, tříatomových plynů a sazí. 

 

Nesvítivý plamen 

Nesvítivý plamen vzniká při dokonalém spalování uhlovodíků, produkty jsou tedy 

plyny. Záření tříatomových plynů je výrazně selektivní. Znamená to, že se vyzařuje a 

pohlcuje energie pouze o určitých vlnových délkách, pro ostatní vlnové délky je plyn 

průteplivý. Z tříatomových plynů jsem uvedl jako produkty hoření CO2 a H2O.  Vlnové délky, 

ve kterých vyzařují a pohlcují energii, jsou známé a vyjadřuje je následující tabulka. 

 

Plyn   CO2     H2O   

Vlnové délky �1[�m] �2[�m] ��[�m] �1[�m] �2[�m] ��[�m] 
              
1 2,36 3,02 0,66 2,24 3,27 1,03 
2 4,01 4,80 0,79 4,80 8,50 3,70 
3 12,5 16,5 4,00 12,00 25,00 13,00 

Tab. č. 2 Energicky nejdůležitější oblasti spektra CO2 a vodní páry  [5] 

 

Dvouatomové plyny, tedy O2 a N2, jsou téměř průteplivé. Sálání se tedy téměř neúčastní. 

Jejich rostoucí množství směs ochlazuje. Důsledkem tedy je, že u nesvítivého plamene je 

nejvyšší teplota při stechiometrické koncentraci, kdy je spotřebován všechen O2.  Při 

nadbytku vzduchu je směs ochlazována dvouatomovými molekulami O2, stejně tak i N2, které 

byly přidány s O2. Při nedostatku vzduchu vzniká plamen svítivý. 
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Svítivý plamen 

Při nedokonalém spalování uhlovodíků vznikají ve větším množství saze. Vznikají i 

plynné zplodiny, jak dvouatomové, tak tříatomové. Ovšem sálání sazí je tak veliké, že 

výrazně převažuje sálání plynných složek. Saze jako pevné částice pohlcují a vyzařují energii 

ve všech vlnových délkách. Pro určení tepelné radiace plamene je třeba stanovit, jak vypočítat 

tepelnou energii, která dopadá na detektor. Další kapitola se proto bude zabývat přenosem 

tepelné energie. 

 

4 Teplo a jeho přenos 
 

Existuje-li prostředí, ve kterém není v libovolném bodě stejná teplota, pak se tepelná 

energie šíří z bodu o vyšší teplotě do bodu o nižší teplotě, dochází tedy ke sdílení tepla. Lze si 

představit, že v určité části tělesa je nahromaděno určité množství tepelné energie, v jeho 

okolí je množství této tepelné energie nižší, soustava bude v rovnováze teprve, až dojde 

k vyrovnání teplotních rozdílů. K popisu stavu se používá pojmu teplotní pole, které lze 

chápat jako prostor, v jehož libovolném bodě je určitá teplota v určitém čase. Popis pole je 

v obecném případě funkcí tří prostorových souřadnic. Rovněž teplota v poli může být závislá 

na čase, takové sdílení tepla se nazývá nestacionární, čili teplota se v systému mění 

v závislosti na čase. V některých případech lze popis teplotního pole zjednodušit. Teplotní 

pole může být časově ustálené, jinak řečeno stacionární, dále nemusí být závislé na všech 

třech souřadnicích. Nejjednodušším případem je jednorozměrně stacionární teplotní pole. 

Vyjádření typů polí je znázorněno v následující tabulce.  

Teplotní pole Nestacionární  Stacionární 
Třírozměrně t = f(x,y,z,�) t = f(x,y,z,) 

Dvourozměrné t = f(x,y,,�) t = f(x,y) 
Jednorozměrné t = f(x,�) t = f(x) 

Tab. č. 3 Typy teplotních polí a jejich matematické vyjádření[2] 

 

Sdílení tepla se děje třemi způsoby, a to vedením, prouděním a sáláním. 

Vedení  

K výměně energie dochází pomocí srážek molekul. Částice s vyšší kinetickou energii 

prostřednictvím srážek předávají část pohybové energie částicím s nižší kinetickou energií. 

Vedení je typické pro pevné látky, nedochází zde k přemisť ování hmoty. 

 

 



 
11 

Proudění  

Při proudění dochází k přenosu tepelné energie pohybem prostředí. Dochází k němu 

především v kapalinách. Ve většině případů je proudění doprovázeno vedením tepla. 

Sálání 

Přenos tepelné energie sáláním se uskutečňuje elektromagnetickými vlnami. 

Elektromagnetické vlny vznikají v důsledku tepelného stavu těles [1]. 

4.1 Tepelné záření  
 

Tepelné záření je určeno tepelným stavem zářícího tělesa a stejně jako ostatní druhy 

záření k přenosu energie nepotřebuje zprostředkující prostředí. Přenos tepla zářením probíhá 

ve viditelné i v infračervené části spektra. Literatura [5] udává viditelnou část záření 

v rozmezí vlnových délek 0,4 až 0,76 µm a infračervenou při délkách vln 0,76 až 420 µm. 

V infračervené části je nejvýznamnější část energie přeměněna na teplo v rozmezí vlnových 

délek 0,75 až 15 µm. Při velmi vysokých teplotách se nezanedbatelná část energie vyzařuje ve 

vlnových délkách, které patří do ultrafialového záření.  Záření lze vidět okem, jestliže teplota 

zářícího tělesa překročí hodnotu přibližně 520°C. Při zvyšování teploty roste intenzita 

vyzařování. Maximum spektrální intenzity vyzařování se posunuje ke kratším vlnovým 

délkám. 

 

Vybrané veličiny 

Pro popis tepelné radiace je třeba nadefinovat některé veličiny. 
.

Q …zářivý tok [W] – je celkové množství energie, vyzářené povrchem tělesa o ploše S za 

jednotku času v rozsahu všech vlnových délek, tedy ∞<< λ0 . 

 

E…intenzita vyzařování (sálavost; měrný zářivý tok)  [W.m-2] - je zářivý tok vyzářený 

jednotkou plochy za jednotku času.  

 

E λ …monochromatická intenzita vyzařování  [W.m-2] – pokud je energie vyzářena v úzkém 

intervalu vlnových délek. 

I λ … spektrální intenzita záření [W.m-3]: 
λ

λ
λ

d
dE

I =                (7) 

q…hustota tepelného toku [W/m2]  - zářivý tok vztažený na jednotku plochy. 
dS

Qd
dq

.

=       (8) 
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4.1.1 Druhy těles  
 

Je třeba dále definovat tělesa podle jejich vztahu k tepelnému záření.  

Vždy platí: 

1=++ DAR                  (9) 

R…poměrná odrazivost 

 Vyjadřuje se jako poměr odražené tepelné energie ku dopadající tepelné energii. Teoreticky 

nabývat hodnot 0 < R < 1.  

A… poměrná pohltivost 

Vyjadřuje se obdobně jako R. Je to tedy poměr pohlcené tepelné energie ku dopadající tepelné 

energii, opět může nabývat teoreticky hodnot 0 < A < 1.  

D… poměrná propustnost  

Vyjadřuje poměr propuštěné tepelné energie ku dopadající tepelné energii. Její hodnoty 

mohou být 0 < D < 1.  

Těleso průteplivé, neboli dokonale propustné, propouští veškerou dopadající energii, odtud  

pro ně platí D = 1 . 

Těleso dokonale černé pohlcuje veškeré dopadající záření, jeho poměrná pohltivost se dá 

zapsat A = 1. 

Pro těleso dokonale bílé, které veškerou energii odráží, platí R = 1. 

 

4.1.2 Vybrané zákony záření  
 
Stefan – Boltzmannův zákon: 

4.TE σ=  [W.m-2]                 (10) 

T…termodynamická teplota [K]  

σ  = 5,67.10-8  W.m-2.K-4…  Stefan-Boltzmannova konstanta   

Vyjadřuje intenzitu vyzařování černého tělesa, která závisí pouze na absolutní teplotě tělesa. 

λλ dIE .
0
�
∞

=  [W.m-2]                          (11) 

λ … vlnová délka záření [m] 

Vyjadřuje součet energií všech vlnových délek. Tepelné záření má omezené vlnové délky.  
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Wienův posunovací zákon: 

T
b=maxλ  [m]                (12) 

b = 2,898.10-3 m.K 

 
Obr. č. 2 Grafické znázornění Wienová posunovacího zákona [] 

 

Ze vzorce (12) a obrázku č. 2 vyplývá, že s rostoucí teplotou se maximum spektrální intenzity 

vyzařování posunuje ke kratším vlnovým délkám. Spektrální intenzitu záření lze dosadit do 

Planckova zákona, který je uveden níže. 

 

Planckův zákon: 

�
�

�
�
�

� −	



�
�


�
=

1
.

exp
25

1

T
c

c
I

λ
λ

λ   [W.m-3]             (13) 

c1 = 3, 741 832.10-16 W.m-2…konstanta Planckova vyzařovacího zákona 

c2 = 1,438 786.10-2 m.K…konstanta Planckova vyzařovacího zákona 

Pro známou teplotu a délku vlny černého tělesa určuje Planckův zákon spektrální intenzitu 

záření. Vyplývá z něj, že energie elektromagnetických vln není stejná, ale závisí na teplotě 

zdroje a délce vlny. V této podobě platí zákon pouze pro černé těleso. 
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Součinitel ozáření: 

ϕ  [-] 

Pokud si dvě tělesa vyměňují tepelnou energii, pak součinitel ozáření vyjadřuje, jaká část 

tepla vyzářená jedním tělesem dopadá na druhé těleso. 

1

12

Q
Q=ϕ                  (14) 

ϕ …součinitel ozáření [-] 

Q12…teplo přijaté tělesem 2 [J] 

Q1…teplo vyzářené zářením tělesem 1[J] 

 

Lambertův zákon 

Pokud je známa intenzita vyzařování ve směru normály, lze vypočítat i intenzitu vyzařování 

ve směru, který vyjadřuje úhel �. 

ϕϕ cos.,0,0 nEE =  [W.m-2]                (15) 

ϕ,0E …intenzita vyzařování ve směru, který se od normály liší o úhel ϕ [W.m-2] 

 nE ,0 … intenzita vyzařování ve směru normály [W.m-2] 

ϕ …úhel mezi ϕ,0E a nE ,0 [-] 

Platí v rozmezí úhlů 
2

0
πϕ << , pro šedá tělesa se jeho platnost udává do úhlu 

3
π

. 

4.1.3 Sdílení tepla sáláním mezi dvěma černými tělesy  
 
Pro výpočet zářivého toku platí: 

( ) 2,1
4

2
4

12,1

.

...
.

ϕσ STTQ −=  [W]                (16) 

12

.
Q …zářivý tok   [W] 

σ …Stefan – Boltzmannova konstanta [W.m-2.K-4] 

1T …termodynamická teplota teplejšího tělesa [K] 

2T …termodynamická  teplota chladnějšího tělesa [K] 

S…plocha teplejšího tělesa [m2] 

2,1ϕ …součinitel ozáření [-] 
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Pro výpočet tepla se dá vzorec upravit do tvaru: 

( ) τϕσ .2,1
4

2
4

12,1 ...

.

STTQ −=  [J]                     (17) 

12Q … teplo [J] 

σ …Stefan – Boltzmannova konstanta [W.m-2.K-4] 

1T …termodynamická teplota teplejšího tělesa [K] 

2T …termodynamická teplota chladnějšího tělesa [K] 

S…plocha teplejšího tělesa [m2] 

2,1ϕ …součinitel ozáření [-] 

τ …čas [s] 

4.1.4 Záření nečerných těles 
 

Skutečná tělesa se od černých těles liší, nevyzařují a nepohlcují všechnu energii. Tato 

skutečnost je vyjádřena  emisivitou. 

Emisivita 

�…emisivivita [-] může nabývat hodnot v intervalu 0 < � < 1 

Je poměr spektrální intenzity vyzařování daného tělesa ku spektrální intenzitě vyzařování 

černého tělesa o téže teplotě při stejné vlnové délce záření. Černé těleso má tedy emisivitu 

rovnu 1. Všechna ostatní tělesa mají emisivitu nižší. 

 

Černé těleso je ideální model, který neexistuje, proto byl zaveden pojem šedé těleso. 

Šedé těleso je rovněž model, který se mnohem více blíží reálným tělesům. Emisivita je u 

šedých těles menší než u černých těles, důležité je, že emisivita se liší od emisivity černého 

tělesa násobkem, který je konstantní pro všechny vlnové délky. Z toho rovněž vyplývá, že 

spektrální a integrální emisivita mají stejnou hodnotu. Pro šedé těleso  tedy platí: 

εελ =                    (18) 

rovněž také platí pro pohltivost: 

aa =λ                    (19) 

emisivitu podle definice zapsat takto: 

E
E0=ε                    (20) 

�…emisivivita [-] 

E0… intenzita vyzařování šedého tělesa [W.m-2] 
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E…intenzita vyzařování černého tělesa [W.m-2] 

U selektivního vyzařování se emisivita počítá podobně jako u šedého tělesa. 

E
Es=ε                    (21) 

�…emisivivita [-] 

Es… intenzita vyzařování selektivního zářiče [W.m-2] 

E…intenzita vyzařování černého tělesa [W.m-2] 

Rozdíl je ovšem v následujícím vztahu: 

� ≠ ��                   (22) 

Platí Wienův posunovací zákon. U Stefan-Boltzmannova a Planckova zákona se celý výraz 

vynásobí emisivitou a bude rovněž platit: 

Pro Planckův zákon : 

λλ ε II .0, =                     (23) 

0,λI …spektrální intenzita vyzařování šedého tělesa [W.m-3] 

 

λλλ ε II S ., =              (24) 

SI ,λ …spektrální intenzita vyzařování selektivního zářiče [W.m-3] 

 

a pro Stefan – Boltzmannův zákon: 

EE S .,0 ε=                              (25) 

SE ,0 … intenzita vyzařování pro šedé těleso i selektivní zářič [W.m-2] 

 

Kirchhoffův zákon 

Hovoří o poměru sálavosti k pohltivosti. Říká, že tento poměr je u všech těles, majících 

stejnou teplotu, stejný jako u dokonale černého tělesa při totožné teplotě.  

a� = ��                    (26) 

a = �                  (27) 
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4.1.5 Sdílení tepla sáláním mezi nečernými tělesy 

( ) τϕεσ .2,1
4

2
4

12,12,1 ...

.

STTQ −= [J]               (28) 

2.12,1 εεε =                   (29) 

 

12Q … teplo [J] 

σ …Stefan – Boltzmannova konstanta [W.m-2.K-4] 

2,1ε …stupeň černosti soustavy  [-] 

1ε …emisivita teplejšího tělesa[-] 

2ε …emisivita chladnějšího tělesa[-] 

1T …termodynamická teplota teplejšího tělesa [K] 

2T … termodynamická teplota chladnějšího tělesa [K] 

S…plocha teplejšího tělesa [m2] 

2,1ϕ …součinitel ozáření [-] 

τ …čas [s] 

Výpočet je stejný jako u černých těles. U nečerných těles je nutné brát v úvahu ještě 

emisivitu. 

 

 

4.2 Záření nesvítivého plamene 
 

Díky selektivnímu záření je sálavost plynů mnohem menší ve srovnání s tuhými 

tělesy. Plyny rovněž na rozdíl od tuhých těles vyzařují celým objemem. Vzniklé záření 

v závislosti na místě původu musí projít částí objemu plynu. Objem plynu díky svému složení 

působí jako zeslabující prostředí. Naproti tomu vzduch je díky převaze O2 a N2 považován za 

nezeslabující prostředí. Vyzářená energie nesvítivého plamene se dá určit pomocí Stefan-

Boltzmanova zákona. Problém vzniká s určením emisivity. Podle Bährova pravidla závisí 

emisivita na tlaku plynu a na tloušť ce vrstvy plamene. Znamená to tedy, že tvar plamene 

ovlivňuje emisivitu, a tím i výslednou intenzitu vyzařování. Emisivita závisí na tlaku ve stejné 

míře jako na tloušť ce vrstvy. Jejich vztah se tedy dá vyjádřit součinem. Tlak plynu vyjadřuje 

počet molekul, v jednotce objemu. S rostoucím tlakem plynu roste počet molekul plynu, a 

tedy počet částic, které stojí záření při jeho šíření v cestě. Zvýšený tlak v pásmu hoření se týká 

především kotlů, pro běžný plamen, lze považovat tlak za atmosferický. 
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 Parciální tlaky spalin je možné vypočítat [6]. Předpokládám, že v plameni je 

atmosférický tlak, reakce probíhá podle rovnice dokonalého spalování a systém je ideální 

směsí ideálních plynů. Z tabulky č. 1 se nejprve určí molární zlomky látek obsažených ve 

spalinách. 

x(CO2) = 1/11  

x(H2O) = 2/11  

x(N2) = 7,52/11  

Atmosferický tlak je obvykle 101 300 Pa. 

Parciální tlaky tedy jsou: 

p(CO2) =  101 300 *1/11Pa 

p(H2O) =101 300 * 2/11 Pa 

p(N2) = 101 300 * 7,52/11  Pa 

 

 Emisivitu CO2 a vodní páry lze určit z následujících grafů, je třeba znát teplotu plynu a 

součin tlaku a tloušť ky vrstvy plynu. 

 
Obr. č. 3 Graf pro určení emisivity CO2  [2] 
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Obr. č. 4  graf pro určení emisivity vodní páry  [2] 

 

Celková emisivita se vyjádří jako součet jednotlivých emisivit:  

OHCOp 22 βεεε +=                  (30) 

 Ve skutečnosti je však menší, a to z toho důvodu, že spektra pohlcování a vyzařovaní vodní 

páry a oxidu uhličitého se částečně překrývají, přičemž se část energie pohltí. Rozdíl ale není 

významný, proto je-li to vhodné, mohou se emisivity sečíst. Dále je třeba u vodní páry 

vynásobit emisivitu korekcí �. Hodnota korekce se odečte z grafu [5] a týká se parciálního 

tlaku pH2O.  

 
Obr. č. 5 Korekce na parciální tlak vodní páry [5] 
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Pro stanovení tloušť ky vrstvy je třeba mít k dispozici stabilní plamen tak, aby bylo možno 

definovat jeho tvar. Dráha paprsku je ve všech směrech stejná, pro tvar koule. S takovými 

plameny se nesetkáváme. Efektivní délku paprsku lze přibližně vypočítat podle vzorce [5]. 

S
V

l .5,3=                     (31) 

l…efektivní délka paprsku [m] 

V… objem plamene [m3] 

S…povrch plamene [m2] 

Literatura [5] uvádí další vzorce pro přesnější výpočet efektivní délky paprsků různých tvarů. 

4.3 Svítivý plamen 
 

Při nedokonalém spalování uhlovodíků vznikají ve větším množství saze. Vznikají i 

plynné zplodiny, jak dvouatomové, tak tříatomové. Ovšem sálání sazí je tak veliké, že 

výrazně převažuje sálání plynných složek. Saze jako pevné částice pohlcují a vyzařují energii 

ve všech vlnových délkách. Tepelné záření svítivého plamene lze díky sazím počítat jako 

sálaní šedého tělesa. Pro výpočet intenzity vyzařování je možné použít Stefan – Boltzmannův 

zákon pro šedé těleso. Určení emisivity plamene a teploty svítivého plamene je obtížné. 

Literatura [5] uvádí i jiný způsob výpočtu sálání svítivého plamene, a to základě barevné a 

jasové teploty. 

 

Barevná a jasová teplota 

Jasová teplota je teplota, kterou by muselo mít černé těleso, aby se jeho spektrální 

intenzita vyzařování rovnala spektrální intenzitě vyzařování plamene. Barevná teplota je 

teplota, kterou by muselo mít černé těleso, aby poměr jeho spektrálních intenzit vyzařování 

pro vlnové délky byl stejný jako u plamene. Mezi jasovou a barevnou teplotou je rozdíl. 

Plamen má nějakou skutečnou teplotu, pak jasová teplota je vždy nižší a barevná teplota je 

vždy vyšší než teplota plamene. Velikost sazí, závislost spektrální pohltivosti na vlnové délce 

výrazně ovlivňují rozdíly mezi barevnou a jasovou teplotou, přičemž skutečná hodnota 

teploty plamene leží mezi nimi. Podrobnosti o výpočtu jsou uvedeny v literatuře [5]. 

 

Výpočet tepelné radiace je v mé diplomové práci založen na změně teploty detektoru. 

Detektor je charakterizován svou hmotností, tepelnou kapacitou a změnou teploty. Změna 

teploty detektoru je způsobena tepelnou radiací plamene, která dopadá po určitou dobu na 
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teplosměnou plochu detektoru. Teplosměnný povrch detektoru má známou hodnotu emisivity. 

Tyto úvahy vystihují následující vzorce: 

ετ ... SqQ =               (32) 

ετ ..... Sqtcm =∆                   (33) 

ετ ..
..

S
tcmq ∆=                    (34) 

 
Q…teplo přijaté detektorem [J] 

m …hmotnost detektoru [g] 

c …tepelná kapacita detektoru [J.g-1.°C-1] 

t∆ …změna teploty detektoru  [°C] 

q …hustota dopadajícího tepelného toku [W.m-2] 

τ …doba, po kterou tepelný tok dopadá [s] 

S …velikost teplosměnné plochy detektoru [m2] 

ε …emisivita teplosměnné plochy detektoru [-] 

Výše uvedené vzorce předpokládají, že detektor bude přijímat tepelnou energii pouze svou 

teplosměnnou plochou a že změna teploty bude způsobena pouze sáláním. Přenos tepelné 

energie prouděním vzorce neuvažují. 

4.4 Použité pomůcky 

4.4.1 Termistor 
 

Je použit pro měření teploty detektoru.Termistory je možné rozdělit na dvě skupiny, a to 

na: 

1.NTC termistory (negastory) 

2. PTC termistory (pozistory) 

 

Pro termistory je důležitá veličina teplotní součinitel odporu �, která udává, o kolik � se 

změní odpor 1 � při nárůstu teploty o 1 K. 

Teplotní součinitel odporu se vyjádří vztahem: 

dt
dR

R
t

t
.

1=α  [ 0C -1]                 (35) 
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Pozistory 

Mají kladný teplotní součinitel odporu. U tohoto typu termistoru ohmický odpor 

rostoucí teplotou roste. Při dosažení jmenovité teploty pozistoru začíná mnohonásobný růst 

odporu v úzkém intervalu teplot. 

 

Negastory 

Pro měření teploty se používají většinou tyto termistory. Jsou  použity rovněž pro mé 

měření. Negastory mají záporný teplotním součinitelem �, což znamená, že při zahřátí 

termistoru jeho ohmický odpor klesá. Svůj odpor mění rovněž vlivem vnitřní teploty, která se 

zvyšuje protékajícím proudem. Pro měření okolní teploty je zahřívání protékajícím proudem 

nežádoucí, protože zvyšuje chybu měření. V mém případě je však protékající proud malý, a 

proto je jeho vliv na zahřívání termistoru zanedbatelný. Protože � je teplotně závislé, není 

závislost odporu na teplotě lineární. Při linearizaci závislosti vzniká chyba, která je úměrná 

rozsahu měřených teplot. Pro malé rozdíly teplot by tedy možno závislost linearizovat bez 

zatížení velkou chybou. Literatura [4] uvádí, že po dosazení v intervalu teplot 0- 50 oC je 

nelinearita 0,3 oC. 

 

Termistor je použit jako senzor. Detektorem je akumulační radiometr.  Detektor tvoří 

hliníkový váleček, který je svém středu navrtán do ½ své výšky. Do otvoru je vložen 

termistor, pro lepší přestup tepla, mezi válečkem a termistorem je použit Woodův kov. 

Přestup tepla mezi termistorem a hliníkovým válečkem považuji za dokonalý. Teplosměnná 

plocha válečku je natřena matnou černí. Termistor je připojen ke zdroji napětí o velikosti 1 V. 

Dále je k termistoru  připojen sériově neměnný odpor. Do obvodu jsou tedy zapojeny sériově 

dva odpory Rt a Rn. Celkový odpor roven součtu jednotlivých odporů.  

R = Rt + Rn                   (36) 

Proud procházející obvodem je roven : 

R
U

I =                              (37) 

Platí také: 

U = Ut + Un                 (38) 

Napětí na termistoru je dáno vztahem: 

Ut = Rt.I                  (39) 
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Podobně pro neměnný odpor platí: 

Un = Rn.I                  (40) 

R…celkový ohmický odpor v obvodu [	] 

Rt…ohmický odpor termistoru [	] 

Rn …ohmický odpor neměnného odporu   [	]    

I…proud procházející obvodem [A] 

U…dodávané napětí [V] 

Ut…napětí na termistoru [V] 

Un…napětí na neměnném odporu [V] 

Pokud dojde ke snížení teploty, sníží se i Rt.  Tím klesne hodnota R, vzroste I procházející 

obvodem. V důsledku vzroste Un a klesne Ut, tak aby platilo U = Ut + Un.  Změní se tedy 

poměry napětí mezi termistorem a neměnným odporem.    

 

   

a)         b) 
Obr. č. 6 Znázornění použitých akumulačních radiometrů  

 

Obrázek č. 6 znázorňuje použití detektorů. Na obrázku je vidět teplosměnné plochy detektorů 

natřené matnou černí. Detektor není v přímém kontaktu s držákem ani se stojanem, nýbrž je 

upevněn pěnou, aby jeho ochlazování vedením tepla bylo co nejmenší. 

 

 



 
24 

4.4.2 Peltierův článek 
 

Tvoří-li elektrický obvod dva termočlánky z různých materiálu, a protéká-li obvodem 

stejnosměrný proud, potom se mění teplota v obou místech spojení termočlánků. Kontaktní 

místo se buď ochlazuje, nebo zahřívá, záleží na směru elektrického proudu [9]. Velikost 

napětí naměřená na Peltierově článku je tedy dána rozdílem teplot na jeho vnitřní a vnější 

straně. Použití Peltierových článků ukazuje další obrázek. Peltierovy články jsou přilepeny na 

hliníkový kvádr, který je uvnitř dutý. Do hliníkového kvádru jsou připojeny 2 hadice, kterými 

proudí voda. Průtok vody je zajištěn průtokovým čerpadlem. Celá soustava má působit jako 

tepelný výměník, má tedy zajistit, aby na odvrácené straně Peltierových článků byla stále 

konstantní teplota. Ta má být stejná jako teplota okolní teplota. 

  

a)                        b) 
Obr. č. 7 Znázornění použití Peltierových článků  

 

4.4.3 Regulátory průtoku 
 

Při měření jsou použity dva regulátory průtoku. Pro přívod vzduchu je použit 

elektronický průtokoměr, na kterém lze měřit průtoky do 10 l.min-1. Průtok vzduchu se 

reguluje přímo na průtokoměru. Pro přívod paliva je rovněž použit elektronický průtokoměr, 

na kterém lze měřit průtoky maximálně do 5 l.min-1. Přívod paliva se v tomto případě 

reguluje na kahanu. 
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4.4.4 Sklářský kahan 
 

U sklářského kahanu je tedy možné regulovat přívod paliva i množství přiváděného 

vzduchu. 

  

a)              b) 
Obr. č. 8 Sklářský kahan  
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5 Vlastní měření 

5.1 Teplota plamene 
 

O změření teplot plamene jsem požádal Petra Jánského, který se zabývá přímo tímto 

tématem. Měření je provedeno soustavou 6 termočlánků, které jsou rozmístěny v jednoznačně 

definovaných polohách. Termočlánky jsou umístěny tak, že měří teplotu v ose plamene.  

5.2 Kalibrační měření 

5.2.1 Princip kalibračního měření 
 

Vlastní měření tepelné radiace probíhá pomocí 4 Peltierových článků. U nich ovšem 

nejsou známy jejich charakteristiky. Tedy nelze přiřadit k napětí, které vytvářejí, hustotu 

tepelného toku , kterému jsou vystaveny. Aby bylo  toto zjištěno je třeba je nejprve provést 

kalibraci. Pro kalibraci je použito, 6 akumulačních radiometrů. 

 

Nejdříve byly kalibrovány termistory a to měřením v olejové lázni. Toto měření jsem 

neprováděl, obdržel jsem již naměřené hodnoty. Závislost napětí na teplotě jsem vyjádřil 

regresní funkcí. Termistory se od sebe touto charakteristikou mírně liší, proto mají jiné i 

regresní funkce. Jeden příklad je uveden níže. 

 

 
Obr. č. 9 Kalibrace termistoru č.1 

 
 Po tomto vyhodnocení lze přejít ke kalibraci Peltierových článků. Výpočet vychází z vzorců 

(32), (33), (34). Pro výpočet hustoty tepelného toku, je třeba znát některé charakteristiky 

akumulačních radiometrů. Jejich hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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c [J.g.°C-1] 0,896 
tau [s] 30 
� [-] 0,9 

S [m2] 0,00008 
m [g] 2,1 

Tab. č. 4 Charakteristiky akumulačních radiometrů 

 
  Problém vyvstal při určování emisivity. Bylo potřeba emisivitu stanovit. Akumulační 

radiometr je z leštěného hliníku, který má podle tabulek emisivitu 0,03 [5]. Absolutně černé 

těleso má emisivitu rovnu 1. Teplosměnná plocha radiometru byla natřena matnou černí a je 

obrácena v kolmém směru k  plameni. Pro barvy podobné matné černi tabulky přiřazují 

emisivitu v rozmezí 0,9-0,95 [5].  Natření příjmové plochy je vhodné také z toho důvodu,  že 

plochy které neuvažuji jako teplosměnné budou většinu záření odrážet, proto bude chyba při 

měření nižší. 

 

5.2.2 Postup kalibrace Peltierových článků 
 
Kalibrace Peltierových článků je provedena tímto způsobem: 

1. nastavení množství přiváděného paliva a vzduchu do sklářského kahanu.  

2. definované rozmístění akumulačních radiometrů 

3. zapálení plamene a měření napětí na termistorech v definovaném časovém úseku 

4. uhašení plamene 

5. časová prodleva pro ochlazení radiometrů a opakování měření 

6. výpočet hustoty tepelného toku 

7. umístění Peltierových článků do stejných pozic v jako v bodě 2 

8. zapálení plamene za stejných podmínek jako v bodě 3. 

9. měření napětí na Peltierových článcích v definovaném časovém úseku. 

10. zjištění konstant k1, k2, k3, k4. 

 

Při kalibraci není přiváděn vzduch a množství přiváděného paliva je 1,67 l.min-1. Všechny 

akumulační radiometry byly umístěny ve vzdálenosti 3 cm od osy plamene. Jejich výškové 

rozmístění uvádí následující tabulka. 
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Číslo 
radiometru 

Vzdálenost od ústí 
kahanu 

[-] [cm] 
1 2 
2 7 
3 9,5 
4 12 
5 14,5 
6 17 

Tab. č. 5 rozmístění radiometrů při kalibraci 

 
Při kalibračním měření je třeba klást velký důraz na přesnost, protože nepřesné kalibrační 

měření znehodnotí všechny další naměřené hodnoty. Proto jsem provedl celkem 7 

kalibračních měření. Z tohoto množství jsem vyhodnocoval 5 měření. U zbývajících dvou byl 

plamen nestabilní, proto jsem se rozhodl tato měření vyřadit. Termistory jsou zapojeny do 

bezpapírového zapisovače, který každé 3 sekundy zapisuje jejich napětí. Pro výpočet jsem 

bral v úvahu hodnoty napětí mezi 15 až 45 sekundou od zapálení plamene. Výstupem byl 

soubor, který obsahoval pro každý čas  6 hodnot naměřených napětí pro jednotlivé termistory. 

 

Doba [s] U1 [V] U2 [V] U3 [V] U4 [V] U5 [V] U6 [V] 
0 0,4386 0,4436 0,4488 0,4363 0,4439 0,5017 
3 0,4381 0,4433 0,4484 0,4354 0,4436 0,4998 
6 0,4376 0,4411 0,446 0,4322 0,4388 0,4926 
9 0,4363 0,439 0,4433 0,4289 0,4357 0,4888 

12 0,435 0,4368 0,4407 0,4256 0,4326 0,485 
15 0,4333 0,4347 0,4383 0,4221 0,43 0,4814 
18 0,4319 0,4325 0,4359 0,4192 0,4266 0,4778 
21 0,4303 0,4303 0,4336 0,4162 0,4235 0,4744 
24 0,4287 0,428 0,4318 0,4127 0,4207 0,471 
27 0,427 0,426 0,4293 0,4101 0,4173 0,4679 
30 0,4255 0,4238 0,4273 0,4072 0,4141 0,4648 
33 0,4241 0,4219 0,4252 0,4045 0,4109 0,4616 
36 0,4229 0,4198 0,423 0,4016 0,4076 0,4581 
39 0,4217 0,4178 0,4209 0,3988 0,4044 0,4548 

Tab. č. 6 Příklad datového výstupu z bezpapírového zapisovače při kalibračním měření 

 
Z hodnot napětí jsem si podle regresních funkcí pro jednotlivé termistory vypočítal jejich 

teploty. Hodnoty jsem umístil do grafu, kde jsem vyjádřil závislost změny teploty na čase.  
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Obr. č. 10 Průběh měření na termistoru č. 2 

 
Obrázek č. 10 znázorňuje, jak se mění teplota v průběhu měření na termistoru 2, tedy 

na radiometru 2. Podobný graf je vytvořil pro všechny termistory. Všemi závislostmi jsem 

opět proložil lineární regresní funkci. Pokud jsem měřil správně, měly by mít pro stejný 

termistor lineární regresní funkce stejné směrnice. Ve skutečnosti se směrnice lišily, ovšem 

jen málo, takže jsem tato měření vyhodnotil jako úspěšná. U absolutních členů nebyl 

požadavek, aby byly stejné, protože při zažehnutí plamene neměly vždy radiometry stejnou 

teplotu, takže se v absolutním členu mohou lišit. Mou snahou ovšem bylo, aby se teploty při 

začátku měření nelišily příliš mnoho. Pokud se některého z pěti měření pro každý termistor 

lineární člen výrazně lišil od zbylých 4, tak jsem ho nepoužil pro výpočet. Pro každý výpočet 

je ovšem použito alespoň 4 měření. Z takto získaných nových regresních funkcí jsem pro 

každý termistor vypočítal teplotu v čase 15 sekund a teplotu v čase 45 sekund, která byla 

nutně vyšší. Pro každý ze šesti termistorů jsem získal 4 nebo 5 rozdílů teplot. Tyto rozdíly 

jsem pro každý termistor zprůměrňoval, a tím získal hodnotu průměrné změny teploty  za 

dobu 30 sekund - prům.�t. 
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 Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 
prům. �t 

[ºC] 
�t1 [ºC] 0,69 0,72 0,66 0,87 / 0,735 
�t2 [ºC] 1,50 1,53 1,50 1,56 1,41 1,500 
�t3 [ºC] 1,83 1,92 1,89 1,83 2,04 1,902 
�t4 [ºC] 2,34 2,43 2,40 2,40 2,43 2,400 
�t5 [ºC] 2,55 2,55 2,46 2,52 2,49 2,514 
�t6 [ºC] 2,76 2,97 2,85 2,88 / 2,916 

Tab. č. 7 Změny teplot na jednotlivých termistorech  

 

Mohl jsem tedy konečně dosadit do vzorce pro výpočet q (34). 

Číslo termistoru 
Vzdálenost od ústí 

kahanu q 

[-] [cm]  [W/m2] 

1 2 645 

2 7 1322 

3 9,5 1677 

4 12 2118 

5 14,5 2253 

6 17 2513 
Tab. č. 8 Hustoty tepelných toků dopadající na jednotlivé radiometry 

 

 
Obr. č. 11 Grafické znázornění hustot tepelných toků dopadajících na radiometry  
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Dále se ponechají stejné podmínky hoření a do stejné vzdálenosti od osy kahanu se 

umístí Peltierovy články. Peltierových článků ovšem není 6, nýbrž pouze 4. Jejich vzdálenost 

od ústí kahanu znázorňuje následující tabulka. 

 

Číslo radiometru 
Vzdálenost od ústí 

kahanu q 
Číslo Peltierova 

článku 

[-] [cm]  [W/m2] [-] 

1 2 645 1 

2 7 1322 2 

3 9,5 1677 - 

4 12 2118 3 

5 14,5 2253 - 

6 17 2513 4 
Tab. č. 9 rozmístění Peltierových článků  

 
 
Při porovnání poloh Peltierových článků a termistorů je vidět, že Peltierovy články jsou 

umístěny ve stejných polohách jako termistory. V tom spočívá kalibrace. Nyní změřím, jaké 

napětí ukazují jednotlivé Peltierovy články, a přiřadím k nim ekvivalentní hustotu tepelného 

toku vypočtenou u radiometru ve stejné poloze. Dále provedu podíl hustoty tepelného toku a 

napětí naměřeného Peltierovými články. Tímto získám konstanty k1, k2, k3, k4. Peltierův 

článek je lineární prvek, proto jestliže kalibrace byla správná, měly by všechny 4 konstanty 

vyjít stejně. Následující tabulka ukazuje vypočtené konstanty. 

 

Vzdálenost od ústí 
kahanu  q   U   

Poměr 
k Číslo Peltierova článku 

[cm]  [W.m-2]   [mV]   [-] [-] 
x=2 645 / 11,43 k1= 56,2 1 
x=7 1322 / 22,17 k2= 60 2 
x=12 2053 / 36,30 k3= 56,3 3 
x=17 2513 / 44,06 k4= 56,6 4 

Tab. č. 10 Výpočet koeficientů k 

 

Tedy správně by měly být konstanty stejné a měla by postačit jednotlivá konstanta. Při měření 

kalibračním měření vznikla určitá chyba, dále také všechny články nemusí mít úplně stejnou 

charakteristiku, proto se konstanty liší. Pouze konstanta k2 se vyznačuje větší odchylkou od 

ostatních, zbylé 3 konstanty, tedy k1, k3, k4, jsou téměř shodné. Výsledkem kalibrace jsou tedy 

výše uvedené 4 konstanty. Nyní mohu měnit podmínky hoření a napětí naměřené 
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Peltierovými články těmito konstantami stačí pouze vynásobit. Výsledkem je hustota 

tepelného toku. 

 

Při měření Peltierovými články je třeba mít na paměti, že velikost napětí závisí na 

rozdílu teplot na jednotlivých stranách článku. Z jedné strany jsou články zahřívány 

plamenem z druhé strany je nižší teplota. Voda, která je poháněna průtokovým čerpadlem, má 

udržovat na odvráceně straně článku vzhledem k plameni konstantní teplotu. Proto voda stále 

proudí. Jedná se o jakýsi tepelný výměník. Přestože voda má vysokou měrnou tepelnou 

kapacitu,  při měření se zahřívá. Zahřátí vody způsobí zmenšení vytvořeného napětí. Zahřátí 

vody stoupá s dobou měření a závisí také na podmínkách měření. Po celou dobu měření jsem 

dbal na to, aby rozdíl teploty vody od počátku měření po jeho konec nepřesáhl 1,0 °C. Při 

měření tato doba trvala přibližně 30 minut. Zpočátku jsem vodu z uzavřeného okruhu 

čerpadla vyměnil, tak aby výchozí podmínky pro všechny měření byly stejné. Průtokovým 

čerpadlem bylo možno vodu i zahřát, pokud voda z vodovodního řádu měla nižší teplotu než 

byla teplota v místnosti.  

 

5.3 Měření tepelné radiace 
 

Pro metan je použito množství paliva 0,54 l.min-1 a 0,94 l.min-1, pro propan                       

0,27 l.min-1 a 0,47 l.min-1. Pro každé nové měření bylo zvýšeno množství přidaného vzduchu 

o 1 l.min-1, maximální hodnota přidávaného vzduchu byla 9 l.min-1. Vzduch byl dodáván 

přímo k palivu ještě před jeho zapálením. Plameny jsou fotografovány z neměnné polohy, aby 

byly zachovány poměry délek. Pro lepší pochopení naměřených hodnot uvádím tabulku se 

spalnými teply a teoretickými teplotami hoření pro obě paliva. 

 

plyn spalné teplo [MJ.m-3] 
teoretická teplota 

plamene [°C] 
metan 35,8 2040 
propan 91,2 2107 

Tab. č. 11 maximální teploty hoření a spalná tepla metanu a propanu [8] 
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6 Vyhodnocení měření 

6.1 Tepelná radiace plamene  při různém množství paliva 

6.1.1 Palivo metan - průtok 0,54 l.min-1 
 

     
a) 0 l.min-1       b) 2 l.min-1  c) 4 l.min-1        d) 6 l.min-1  e) 8 l.min-1 

Obr. č. 12 Zobrazení plamene při přidávání vzduchu 

 
 

Palivo: metan Vzdálenost od ústí kahanu [cm] 

Množství paliva 0,54 [l.min-1] 2 7 12 17 

Množství přidávaného vzduchu [l.min-1] q [W.m-2] q [W.m-2] q [W.m-2] q [W.m-2] 
0 735 1396 1588 1661 
1 674 1386 1436 1727 
2 554 1209 1438 2272 
3 472 998 1617 2680 
4 400 876 1971 2892 
5 355 738 2020 2878 
6 321 641 2179 3181 
7 292 496 2078 2815 
8 268 428 1732 2495 
9 240 293 1412 2169 

Tab. č. 12 Naměřené hustoty tepelných toků 
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Palivo: metan Vzdálenost od ústí kahanu [cm] 

Množství paliva 0,54 [l.min-1] 1 5 9 13 17 22 
Množství přidávaného vzduchu   

[l.min-1] t [ °C ] t [°C ] t [°C ] t [°C ] t [°C ] t [°C ] 
0 192 871 895 959 581 428 
2 206 764 917 974 647 447 
4 174 684 927 782 365 322 
6 170 672 930 659 312 276 
8 152 659 912 502 256 222 

Tab. č. 13 Naměřené teploty v ose kahanu 

 

Rovnice dokonalého spalování metanu je zapsána v rovnici (2). Podle tabulky č.1 je 

potřeba k dokonalému spálení 1 molu metanu 9,52 molů vzduchu. Analogicky platí, že při 

průtoku paliva 0.54 l.min-1 je potřeba přibližně 5,14 l.min-1 vzduchu ke stechiometrické 

reakci. 

 

Při hoření dochází také k  difúzi okysličovadla do plamene. Prostor, kde dochází 

k chemické reakci, vidíme jako plamen. Difúze není dostatečně rychlá a omezuje rychlost 

hoření, proto dochází k nedokonalému hoření, tedy nedojde k maximální oxidaci, vznikají ve 

větším množství saze a CO, dle chemického složení paliva i jiné produkty. V tomto případě je 

modrý plamen oblastí dokonalého spalování, vznikají převážně CO2 a H2O, dále ještě oblast 

obsahuje nezoxidované palivo. Ve vyšší části plamene je již nedostatek oxidačního 

prostředku, spalování je nedokonalé vznikají CO a saze. Plamen má v této oblasti 

charakteristickou žlutou barvu. S rostoucím množstvím přidávaného paliva se hoření 

zdokonaluje a přibližuje rovnici dokonalého hoření. Při stechiometrické koncentraci by mělo 

být hoření dokonalé. Přidávání vzduchu nad stechiometrickou koncentraci palivo ochlazuje, 

protože v pásmu hoření bude více O2 a N2, které se nebudou účastnit chemické reakce. Oba 

jsou dvouatomové plyny a jsou tedy téměř průteplivé. Při přidávání vzduchu, hoření postupně 

přechází přes oblast nedostatku oxidačního prostředku, dostává se do oblasti stechiometrické 

koncentrace a nakonec dochází k přebytku oxidovadla.  

 

Hoření za nedostatku oxidačního prostředku. 

Při takovémto hoření nedojde k dokonalé oxidaci, reaktanty nejsou zoxidovány do 

maximálního oxidačního stupně. V závislosti na chemickém složení paliva vznikají různé 

produkty. U uhlovodíků, mezi něž patří i metan a propan, vzniká ve velké míře CO a saze. 

S postupným přidáváním vzduchu se hoření přibližuje ke stechiometrické koncentraci, hoření 

se stává dokonalejším, ubývá sazí a  CO, přibývá CO2 a H2O. 
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Hoření za stechiometrické koncentrace 

Za této koncentrace je hoření teoreticky dokonalé. V ideálním případě vzniká pouze 

CO2 a H2O, přičemž je spotřebován všechen oxidační prostředek.  

 

Hoření za přebytku oxidačního prostředku 

Mohu opsat definici pro hoření za stechiometrické koncentrace, ale s jedním 

významným rozdílem. Všechen oxidační prostředek se nespotřebuje. Oxidačním prostředkem 

je O2, ale s ním se přidává i N2. Oba jsou to dvouatomové plyny. Jsou tedy téměř průteplivé. 

Důsledkem toho je fakt, že směs ochlazují. 

 

Měřené výšky 2 cm a 7 cm. 

V měřených výškách 2 cm a 7cm dochází s přidáváním paliva ke snižování tepelné 

radiace. Tento fakt je patrný u všech provedených měření. S přidáváním vzduchu dochází 

k úbytku sazí a CO a přibývá CO2 a H2O. Ubývá tedy média, které vyzařuje spojitě a větší 

množství energie a přibývá média, které září selektivně a vyzařuje menší množství energie. 

Záření CO lze vzhledem k záření sazí zanedbat. Takto lze vysvětlit průběh hoření až do 

dosažení stechiometrické koncentrace. Pokles hustoty tepelného toku při přebytku oxidovadla 

je srovnání se stechiometrickou koncentrací, je způsoben ochlazováním nespotřebovaného O2 

a N2. Tyto fakty lze pozorovat na fotografiích plamenů v závislosti na množství přidávaného 

vzduchu. Ve směru od ústí kahanu dochází k prodlužování nesvítivé oblasti. Nesvítivý 

plamen přechází ve svítivý v oblasti, kde začíná docházet oxidační prostředek. 

 

Měřené výšky 12 cm a 17 cm. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že v těchto výškách bude hustota tepelného toku 

rovněž klesat. Zde se však ve velkém měřítku uplatňuje difúze spalin do okolního prostředí. 

Spaliny difundují kolmo vzhůru, mají vysokou teplotou a jejich měrná hmotnost, právě díky 

teplotě klesla a nyní jsou plynné spaliny lehčí než vzduch. I v horizontálním směru probíhá 

difúze. Nad plamenem se vytváří kužel spalin, který není okem pozorovatelný. Průměr 

základny kužele se díky difúzi s rostoucím časem zvětšuje. Částice obsažené v objemu kužele 

se tedy difundují do okolí, to znamená i směrem k Peltierovým článkům. Ale saze a plyny 

nedifundují stejně. Saze jsou velké pevné částice, změna polohy sazí je umožněna především 

v důsledku unášení plynnými spalinami. V důsledku plynné spaliny budou v daném 

čase Peltierovým článkům blíže než saze. Jistě, že saze vyzařují větší množství tepelné 
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energie, ale jak jde vidět z naměřených hodnot, rychlejší difúze plynných spalin má větší vliv. 

Plynné spaliny budou ve vyšších výškách předávat velkou část tepelné energie prouděním. 

Proto pokud není přidáván vzduch a vzniká maximální množství sazí, je q menší než při 

stechiometrické koncentraci, kdy vzniká sazí minimum. Po překročení stechiometrické 

koncentrace opět vlivem průteplivých molekul O2 a N2 tepelné radiace klesají. Výpočet 

stechiometrického množství vzduchu, toto potvrdil. Veškeré výpočty jsou ovšem jen 

přibližné, difúze probíhá i při stechiometrické koncentraci. Z fotografií je patrné, že plamen se 

ve větších výškách vychyluje směrem k výměníku s Peltierovými články, je to důsledek 

proudění vzduchu. 

 

Z fotek plamenů je vidět, že s přídavkem vzduchu se snižuje výška plamene. Pokud 

totiž přidávám palivo do kahanu, dojde k promísení paliva a oxidovadla, a zapaluje se tak již 

promíchaná směs. Rovněž celý děj není tolik brzděn difúzí. Rychlost reakce je tedy větší a 

proběhne tak v kratším úseku.  

 

Teplota plamene 

Při dokonalém hoření se uvolňuje největší množství energie, z čehož vyplývá, že 

nesvítivý plamen má mít vyšší teplotu než plamen svítivý. V mém případě však je ve výškách 

u ústí plamen, tedy v nesvítivé oblasti je naměřena mnohem nižší teplota než ve větších 

výškách ve svítivé oblasti. Vysvětlení podává výše uvedený obrázek č.1. Termočlánky 

v nízkých výškách byly umístěny v oblasti 1, v této oblasti nedochází k hoření, je to pásmo 

směsi paliva se vzduchem, které je obklopeno oblasti hoření. To dokazuje, že teplotu plamene 

není možno měřit pouze v ose, nýbrž horizontálně i vertikálně. Z naměřených v teplot lze 

vyčíst, že spaliny se s rostoucí výškou ochlazují. Rovněž by mělo platit, že při 

stechiometrické koncentraci jsou naměřené teploty nejvyšší. Z naměřených hodnot je však 

toto jednoznačně nevyplývá, proto již dále naměřené teploty plamene nebudu uvádět. 
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6.1.2 Palivo metan - průtok 0,94 l.min-1 
 

         
a) 0 l.min-1       b) 2 l.min-1  c) 4 l.min-1        d) 6 l.min-1  e) 8 l.min-1 

Obr. č. 13 Zobrazení plamene při přidávání vzduchu 

 
 

Palivo: metan Vzdálenost od ústí kahanu [cm] 

Množství paliva 0,94 [l.min-1] 2 7 12 17 

Množství přidávaného vzduchu [l.min-1] q [W.m-2] q [W.m-2] q [W.m-2] q [W.m-2] 
0 686 1375 2143 2416 
1 625 1319 2070 2181 
2 541 1190 1925 2603 
3 475 1069 2376 3243 
4 416 1044 2912 3892 
5 383 909 2733 3428 
6 359 807 2805 3851 
7 330 723 2687 3761 
8 312 657 2655 3827 
9 275 607 2857 4065 

10 253 550 2582 3793 
Tab. č. 14 Naměřené hustoty tepelných toků 

 

Vyhodnocení výsledků je zde stejné jako při prvním měření. V tomto případě je množství 

paliva 0,94 l.min-1. K dokonalému spálení je třeba přídavku vzduchu 9 l.min-1. V měřených 

výškách 2 cm a 7 cm q klesá. V měřené výšce 12 cm se maximální hodnoty q pohybují 

v rozmezí přídavku vzduchu 4-9 l.min-1. Ve výšce 17 cm je naměřené maximum jednoznačně 

při stechiometrické koncentraci. Celkově lze říct, že naměřené hodnoty odpovídají 

předpokladům, které byly uvedeny ve vyhodnocení prvního měření.  
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6.1.3 Palivo propan - průtok 0,27 l.min-1 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

a) 0 l.min-1       b) 2 l.min-1  c) 4 l.min-1        d) 6 l.min-1  e) 8 l.min-1 
Obr. č. 14 Zobrazení plamene při přidávání vzduchu 

 
Palivo: propan Vzdálenost od ústí kahanu [cm] 

Množství paliva 0,27 [l.min-1] 2 7 12 17 

Množství přidávaného vzduchu [l.min-1] q [W.m-2] q [W.m-2] q [W.m-2] q [W.m-2] 
0 870 2186 3036 1651 
1 779 2061 2845 1818 
2 684 1934 2320 2966 
3 594 1648 2089 2996 
4 509 1549 2410 3213 
5 427 1034 2639 3658 
6 380 791 2346 3428 
7 341 569 1871 2890 
8 301 394 1690 2595 
9 297 279 1324 2200 

Tab. č. 15 Naměřené hustoty tepelných toků 

 
Rovnice dokonalého spalování propanu je: 

OHCOOCHCHCH 222323 435 +→+                           (41) 
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  Reaktanty [mol] Produkty [mol] 

CH3CH2CH3 1 0 

O2 5 0 

CO2 0 3 

H2O 0 4 

N2 18,8 18,8 
  �   24,8 25,8 

Tab. č. 16  Bilance chemické reakce dokonalého spalování propanu 

 

U propanu je k dokonalé oxidaci 1 molu potřeba již 5 molů kyslíku. Celkově tedy 23,8 

molů vzduchu. Přestože průtok propanu je pouze poloviční ve srovnání s prvním měřením 

metanu, jsou hustoty tepelných toků vyšší. Propan má totiž vyšší výhřevnost než metan jak 

uvádí tabulka č.11. 

 
Ve výškách 2 cm a 7 cm tepelné toky s rostoucím množstvím stejně jako u všech 

měření klesají. Ve výškách 12 cm a 17 cm je stechiometrické množství přidávaného vzduchu 

6,4 l.min-1. Při měření byla naměřena maximální hodnota při průtoku 5 l.min-1. Je zde ovšem 

patrný nárůst hodnot, jejich maximum a pokles. Odchylka může být způsobena tím, že propan 

je ve srovnání s metanem složitější molekula a může vykazovat větší odchylky od rovnice 

dokonalého hoření, a to i při stechiometrické koncentraci. 
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6.1.4 Palivo propan - průtok 0,94 l.min-1 
 

     
a) 0 l.min-1       b) 2 l.min-1  c) 4 l.min-1        d) 6 l.min-1  e) 8 l.min-1 

Obr. č. 15 Zobrazení plamene při přidávání vzduchu 

 
Palivo: propan Vzdálenost od ústí kahanu [cm] 

Množství paliva 0,47 [l.min-1] 2 7 12 17 

Množství přidávaného vzduchu [l.min-1] q [W.m-2] q [W.m-2] q [W.m-2] q [W.m-2] 
0 754 1627 2970 4561 
1 703 1604 2942 5369 
2 616 1495 3005 5448 
3 561 1415 3787 6740 
4 490 1317 4327 6106 
5 445 1195 4599 5953 
6 430 1167 4375 5590 
7 393 1072 3933 5356 
8 368 935 3700 5003 
9 330 729 3325 4870 

Tab. č. 17 Naměřené hustoty tepelných toků 

 

Při průtoku propanu 0,94 l.min-1 nelze na regulátoru průtoku, který jsem měl k dispozici 

nastavit stechiometrickou koncentraci. 
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7 Závěr 
 

V diplomové práci jsem měřil hustoty tepelných toků při hoření metanu a propanu. 

K měření byly použity Peltierovy články, jejich kalibrace byla provedena pomocí termistorů, 

které byly součástí akumulačního radiometru. K vytvoření plamene byl použit sklářský kahan. 

Pro metan bylo použito množství paliva   0,54 l.min-1 a 0,94 l.min-1, pro propan 0,27 l.min-1 a 

0,47 l.min-1. Byly měřeny hustoty tepelných toků při přidávání vzduchu, pro každé nové 

měření bylo zvýšeno množství dodaného vzduchu o 1 l.min-1, maximální hodnota byla           

9 l.min-1. Vzduch byl přidáván přímo k palivu ještě před jeho zapálením. Tepelná radiace byla 

měřena ve vzdálenosti 3 cm od osy kahanu. Peltierovy články byly umístěny ve výškách        

2 cm, 7cm, 12 cm a 17 cm od ústí kahanu. 

 

Z naměřených hodnot a výpočtů vyplývají jednoznačně následující závěry. 

- Hodnoty hustot tepelných toků se v různých částech plamene liší. Tento rozdíl je 

značný.  

- Tepelná radiace je výrazně ovlivněna množstvím přidaného vzduchu, který je dodáván 

k palivu před zahájením chemické reakce hoření. Tento vliv se však velmi liší 

v různých částech plamene. 

- U ústí kahanu je hoření téměř dokonalé, plamen je v této oblasti nesvítivý. Již při 

přídavku nejmenšího množství vzduchu dochází ve všech případech ke snížení hustot 

tepelných toků.  

- Ve vyšších polohách se nesvítivý plamen vlivem nedostatku oxidačního prostředku 

mění na svítivý. S rostoucím množstvím přidávaného vzduchu se prodlužuje nesvítívá 

část plamene a snižuje se výška plamene. Reakce je rychlejší a dokonalejší. 

- Sálavost svítivého plamene je mnohem vyšší než sálavost nesvítivého plamene. 

- Nejvyšší hodnoty hustot tepelných toků byly naměřeny nad pásmem hoření. Je to 

důsledek difúze spalin v horizontálním směru. Saze jako pevné částice měnily svou 

polohu nejhůře, byly unášeny plynnými zplodinami. Díky difúzi se plynné zplodiny 

hoření přibližovaly k detektorům, značná část tepelné výměny byla zprostředkována 

prouděním, rovněž sálavá složka tepelné výměny byla větší. Saze byly od detektorů ve 

větší vzdálenosti, proto se proudění neuplatnilo v takové míře a CO se tepelné výměny 

téměř neúčastní. U metanu nad pásmem hoření vyšly maximální hodnoty tepelných 

toků při stechiometrické koncentraci.  S postupným přibližováním se stechiometrické 

koncentraci, a tedy úbytkem sazí a CO a přibýváním plynných zplodin, docházelo nad 
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pásmem hoření k růstu tepelných toků. Po překročení stechiometrické koncentrace 

tepelné toky klesaly díky ochlazování průteplivými molekulami O2 a N2. U propanu  

je tato závislost také patrná, ovšem maximální hodnoty toků nevycházely přesně při 

stechiometrické koncentraci. Vysvětluji si to složitější molekulou propanu ve srovnání 

s metanem a z toho vyplývajících větší složitostí průběhu reakce, větších odchylek od 

rovnice dokonalého hoření.  

- Lze předpokládat, jak se budou tepelné toky měnit při změně množství dodávaného 

oxidačního prostředku. 

- Použité senzory a metodu měření považuji pro měření tepelné radiace za vhodné. 

Hodnoty konstant k1, k2, k3, k4 získané kalibrací měly vyjít shodné. Ve skutečnosti se 

lišily jen velmi málo, pouze jedna z konstant se od ostatních lišila asi o 6%.  Použitá 

metoda není finančně náročná, termistory i Peltierovy články jsou levné i snadno 

dostupné a k měření elektrického napětí stačí voltmetr, bezpapírový zapisovač není 

nutný. Nevýhodou metody je, že při měření blízko plamene, dochází vlivem proudění 

vzduchu, k naklánění těla plamene směrem k detektorům. 

- Měření teploty plamene pouze v ose plamene vede ke špatným výsledkům. 
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