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Abstract 

BITALA, P. Some Aspects of Fire Detection from the Point of View of Integration of Fire-Safety 

Equipment. Ostrava, 2012. 151 p. Ph.D. thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering. Thesis supervisor prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček. 

Interactions between a flame and gaseous extinguishing agents represent a very complex 

system of closely interconnected processes of fluid dynamics, heat transfer and combustion 

chemistry. The understanding of phenomena participating in these processes creates a necessary 

precondition for the selection of suitable parameters of a fire and for the design of an algorithm 

for their assessment, which would enable not only the detection of the fire, but also the 

monitoring of its suppression. 

The aim of the Ph.D. thesis was to verify a possibility of employing video flame detection 

methods to monitor the process of fire suppression using gaseous extinguishing agents. In the 

theoretical part of the thesis, the analysis of current knowledge of the flame is made and the 

present state in the area of video fire detection is assessed. In order to accomplish the aim of the 

Ph.D. thesis, a laboratory experiment method was used. In the framework of laboratory 

measurement, measurement of the intensity of radiation of the flame of a chosen gaseous and a 

liquid fuel with a designed and built experimental setup was carried out. The flame of both the 

fuel types was monitored in two different wavelength regions of the electromagnetic radiation 

spectrum at various concentrations of gaseous extinguishing agents below the value of minimum 

extinguishing concentration in the surrounding atmosphere of the flame. The mentioned 

measurement was supplemented by photographic imaging of the flame. Measurement results and 

also information acquired by flame imaging were theoretically interpreted and compared with 

partial findings from studies of other authors. In the conclusion of the thesis, findings of 

experimental measurement are confronted with the present state in the area of video flame 

detection methods. This Ph.D. thesis contributes to both the testing of present video fire 

detection methods and the validation of tools of mathematical modelling of combined models of 

chemical kinetics and fluid dynamics of combustion processes. 

Key words: flame oscillation frequency, burner, minimum extinguishing concentration; flame; 

fire; video flame detection 
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procesech hoření a hašení přinášejí zásadní poznatky nutné pro formulování kritérií a volbu 

vhodných metod detekce požáru. Předložená disertační práce představuje významný příspěvek 

k několika projektům základního i aplikovaného výzkumu. Obecným předmětem řešení níže 

uvedených projektů je zkoumání environmentálních aspektů antropogenních aktivit v úzké 

souvislosti s tématikou požárně bezpečnostního inženýrství. 

Motivací a výzvou pro zpracování této práce bylo nejen naplnění cílů disertační práce 

a dílčích výzkumných úkolů, ale také možnost získání nových znalostí, vědomostí a praktických 

poznatků v kontextu zvoleného tématu. 
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1 Úvod 

Typickým architektonickým znakem v současnosti budovaných objektů je využití 

velkých nečleněných prostor. Příkladem takových objektů jsou například rozsáhlé výrobní a 

skladovací haly, supermarkety nebo multifunkční zábavní centra. Provozování objektů 

zmiňovaného charakteru s sebou přitom přináší kumulaci vysokých hodnot majetku do jednoho 

místa, umísťování výrob i zboží v prostorech nečleněných na menší požární celky a často také 

přítomnost velkého počtu osob. Uvedené skutečnosti mohou představovat v případě vzniklého 

požáru vysoké riziko ohrožení přítomných osob i finančních ztrát na majetku. 

Jedinou z možností, která u objektů zmiňovaného charakteru umožní zachovat 

požadovanou architektonickou dispozici při naplnění stále se zpřísňujících požadavků z oblasti 

požární bezpečnosti staveb, je instalovat v objektech nebo jeho částech některé z požárně 

bezpečnostních zařízení (PBZ). Velmi časté jsou v praxi také případy, kdy je situaci možné 

vyřešit pouze za předpokladu, že je použito instalace většího počtu požárně bezpečnostních 

zařízení. Nejfrekventovanějším případem je kombinace systému elektrické požární signalizace 

(EPS), systému stabilního hasicího zařízení (SHZ) a zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK). 

V souvislosti s takto koncipovaným řešením však vzniká problém, jak účelně koordinovat funkci 

všech těchto systémů v konkrétní situaci. Nevhodně navržená koordinace přitom může působit 

spíše negativně a situaci při vzniklém požáru paradoxně komplikovat. Bebčák [1] v souvislosti 

s problematikou koordinace funkcí požárně bezpečnostních zařízení konstatuje, že v současné 

době není stanoven ani popsán v žádném právním předpisu nebo dokumentaci výrobce návod na 

stanovení koordinací funkcí. Lze tedy říci, že integrace požárně bezpečnostních zařízení 

a koordinace jejich funkcí závisí pouze na znalostech zpracovatele požárně bezpečnostního 

řešení stavby, a to nejen z pohledu preventivní požární ochrany, ale i z hlediska represe.  

I přes snahu projektantů a techniků minimalizovat vliv lidského faktoru na systém 

koordinace funkcí PBZ při jejich integraci není přesto stále možné ve všech případech zajistit 

optimální využití potenciálu konkrétního zařízení. Typický případ může představovat ovládání 

systému hašení prostřednictvím systému detekce požáru. Optimální koordinací by v případě 

požáru bylo nejen prostřednictvím systému detekce požáru aktivovat systém hašení, ale také 

tento systém na základě kontinuálního monitorování procesů hašení a podmínek v místě požáru v 

nejkratší možné době po uhašení požáru deaktivovat. Takto nastavená koordinace funkcí by 

umožnila nejen uhašení požáru, ale také minimalizaci ztrát vzniklých zbytečnou aplikací hasící 

látky do místa požáru. 

Detekce vznikajícího požáru i jeho monitorování v průběhu procesu likvidace vyžaduje 

nejen citlivé a vhodně zvolené nástroje diagnostiky procesu hoření (volba vhodných principů 

detekce), ale také vhodně navržený algoritmus vyhodnocování průvodních jevů. Práce je 

zaměřena na ověření možnosti použití metod videodetekce plamene pro monitorování procesu 

hašení s využitím plynných hasících látek. U plynných hasících látek jsou uvažovány pouze 

látky s fyzikálním mechanismem hašení, jejichž použití v systémech hašení požáru není v 

současné době časově omezeno. 
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2 Cíle a hypotézy 

Cílem disertační práce je: 

 Ověřit možnost využití metod videodetekce plamene pro monitorování procesu 

hašení požáru za použití vybraných plynných hasících látek. 

Dílčím cílem disertační práce je: 

 Zjistit, jak ovlivňuje koncentrace vybraných plynných hasících látek pod úrovní 

minimální hasící koncentrace (snížená koncentrace kyslíku) v atmosféře frekvenci 

oscilace plamene zvoleného plynného a kapalného paliva. 

Pro naplnění cílů disertační práce je s ohledem na použití metody laboratorního 

experimentu nutné provést následující kroky: 

 Navrhnout experimentální sestavu pro testování metod optické detekce požáru 

(systémů videodetekce požáru a hlásičů vyzařování plamene). 

 Realizovat experimentální sestavu a využít tuto sestavu pro sérii laboratorních 

měření orientovaných na zjištění závislosti frekvence oscilace plamene na 

koncentraci plynné hasící látky v okolní atmosféře plamene (monitorování 

hydrodynamických nestabilit). 

Pracovní hypotézy: 

1. Přítomnost plynné hasící látky (inertního plynu) ovlivňuje procesy hoření 

a charakter vyzařování plamene. 

2. Změna koncentrace plynné hasící látky a koncentrace kyslíku v atmosféře je 

doprovázena změnou oscilačního chování plamene. 

3. Přídavek hasící látky na hranici minimální hasící koncentrace ovlivňuje parametry 

plamene využívané pro detekci požáru u systému videodetekce plamene. 

Práce je zaměřena především na parametr frekvence oscilace plamene, který je jako jeden 

z klíčových údajů využíván pro identifikaci a detekci požáru u systémů videodetekce plamene. 

Orientace na tento dílčí parametr vychází ze skutečnosti, že s využitím parametrů jako jsou 

například optická hustota kouře, koncentrace kouře, teplota v místě požáru apod., nelze provádět 

kontinuální monitorování („on-line monitoring“) procesů hašení (s využitím plynných hasících 

látek) z důvodu jejich pomalé kvantitativní časové změny v místě požáru. 
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3 Videodetekce požáru 

Systém elektrické požární signalizace představuje jeden z nejdůležitějších systémů 

detekce v objektech. Slouží k rychlé identifikaci, lokalizaci a signalizaci požáru. V současnosti je 

funkce většiny těchto systémů založena na využití bodových hlásičů nebo senzorů, jejichž 

detekční schopnost je závislá na rozmístění v daném prostoru. Pro vysokou spolehlivost detekce 

je proto nutné zajistit „hustou“ síť rozmístění hlásičů (senzorů) v prostoru [7]. 

Díky rychlému vývoji videotechnologií i technologií zpracování videa se v současné době 

stále častěji objevují snahy nahradit konvenční systémy detekce požáru modernějšími, 

využívajícími pro detekci i lokalizaci požáru obrazový záznam a jeho zpracování za použití 

počítačových systémů, tj. systémy videodetekce požáru (VFD - Video Fire Detection). Systém 

videodetekce požáru využívá ve srovnání s tradičními systémy detekce založenými na hlásičích 

teplot, kouře nebo plynů pro identifikaci a lokalizaci požáru relativně nových technologií. I 

přesto je ale vzhledem k tomu, že i tyto systémy vyhodnocují průvodní jevy požáru, jako je kouř 

nebo plamen, lze všeobecně považovat za detektory kouře, plamene nebo jejich kombinaci. 

Z praktického pohledu má systém videodetekce požárů mnoho potenciálních výhod, jakými jsou 

například níže uvedené: 

1. Pro realizaci systému videodetekce požáru lze využít prvků většiny uzavřených 

televizních okruhů (CCTV - Closed Circuit Television), které dnes tvoří 

standardní součást vybavení mnoha budov. 

2. Při využití prvků systému CCTV lze systém videodetekce požáru realizovat 

s minimálními dodatečnými náklady. 

3. Systém videodetekce představuje „objemový“ senzor, umožňující snímat velkou 

oblast pouze jedním „snímačem“. 

4. Systém videodetekce nevykazuje výrazné zpoždění ve vztahu k rychlosti detekce, 

jak je tomu u konvenčních bodových hlásičů teplot nebo kouře. 

5. Systém videodetekce umožňuje kontinuální sledování i vyhodnocování parametrů 

požáru, jenž nabízí možnost aktuálně reagovat na změny. 

Blokové schéma systému videodetekce požáru je zobrazeno na níže uvedeném Obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Blokové schéma systému videodetekce požáru 

Typický systém videodetekce požáru sestává z jedné nebo několika videokamer 

připojených ke komunikačnímu zařízení. Komunikační zařízení zajišťuje přenos videosignálu 

z kamery do zařízení pro zpracování signálu. Zařízení pro zpracování signálu disponuje 
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softwarovými algoritmy, které umožňují v sekvenci snímků videosignálu identifikovat kouř nebo 

plamen, případně oba. Po identifikaci některého z těchto průvodních znaků požáru zajistí 

zařízení pro zpracování signálu následně vyhlášení poplachu. 

Komunikačním zařízením může být analogové, a to i tak jednoduché jako je koaxiální 

kabel, nebo může obsahovat hardwarové prvky jako přepínače (switches) a distribuční 

zesilovače. Alternativně může být zcela digitální, realizované ethernetovým kabelem nebo 

směrovači (routers) a bránami (gateways). V principu mohou být rovněž některé 

z komunikačních zařízení bezdrátové. V obou případech, ať již analogového nebo digitálního 

komunikačního zařízení, lze komunikačním zařízením přenášet rovněž další videa nebo data. 

Systém prezentovaný na výše uvedeném obrázku je přitom pouze jednou z možných alternativ 

realizace systému videodetekce požáru. Jako u každého počítačového systému existuje i v tomto 

případě celá řada možných alternativ realizace včetně té, kdy je zpracování signálu i softwarový 

algoritmus detekce zakomponován do kamery [42]. 

3.1 Techniky identifikace požáru 

Detekce požáru není v případě videodetekce založena na sledování fyzikálních 

parametrů, jakými jsou například teplota, optická hustota kouře, koncentrace požárního aerosolu 

ve střeženém prostoru apod. Softwarové algoritmy zpracování signálu místo toho ve videu 

identifikují a vyhodnocují znaky, které korespondují s jednou nebo více optickými 

charakteristikami požáru. Jako příklad lze uvést tvar nebo pohyb vzestupného sloupce kouře u 

algoritmů navržených pro detekci kouře. U algoritmů orientovaných na detekci plamene jde pak 

například o charakteristickou barvu plamene, tvar plamenné oblasti nebo oscilaci plamene. Tyto 

charakteristické znaky jsou při rozhodování, zda se jedná o požár, vyhodnocovacím modulem v 

čase vzájemně kombinovány, například za využití neuronových sítí nebo fuzzy logiky. Přehled 

vybraných technik videodetekce požáru orientovaných na detekci plamene je uveden v 

následující kapitole. 

3.1.1 Techniky videodetekce plamene 

Klíčové reprezentativní techniky videodetekce požáru orientované na identifikaci 

plamene v obrázcích videa a popis postupů vyhodnocení sumarizuje následující text. 

1. Healy et al. [17] navrhli algoritmus detekce založený na využití modelu barvy. 

Model barvy je použitý pro separaci barevných obrazových pixelů plamene od 

pixelů, které s plamenem nesouvisí. Pixely plamene jsou následně spojené do 

plamenných oblastí. 

2. Phillips et al. [30] a Dedeoglu et al. [9] navrhli algoritmy, které v obrázcích videa 

nejdříve s využitím přednastavených modelů barvy detekují pixely s barvou 

plamene. Tyto pixely následně na základě charakteristických změn intenzity 

jasové složky obrazu v čase rozdělí na pixely, které reprezentují plamen a pixely, 

které plamen nereprezentují. (Charakteristická změna intenzity vyzařování 

plamene v čase je označována jako oscilace/blikání plamene „flickerig of flame“). 

Přístupy obou uvedených autorů se liší v definování a nastavení modelů barvy, a 

také ve způsobu, jakým vypočítávají oscilaci plamene. Oba algoritmy však pro 

detekci sdílí společné znaky, tj. barvu a oscilaci. 
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3. Lui a Ahuja [22] použili ve svém algoritmu jako první modelu barvy, aby 

z obrázků videa segmentovali barevné oblasti plamene. To je obdobný přístup, 

jaký uplatnili Healy et al. Lui a Ahuja navíc ve svém algoritmu následně použili 

časových modelů, které jim umožnily klasifikaci tvarů barevných oblastí. 

4. Privalov a Shakutdinov [32] se ve svém algoritmu rozhodli nepoužít modelu 

barvy, místo toho nejdříve v obrázcích videa hledali oblasti se zářivým statickým 

jádrem a dynamickými okraji. Následně s využitím přednastavených modelů 

(např. dopředných neuronových sítí) rozdělili tyto oblasti na oblasti plamene a 

oblasti, které plamen neprezentují. 

Společnými znaky algoritmů videodetekce požáru orientovaných na identifikaci plamene 

v obrázcích pocházejících z videa je využití charakteristických barev plamene a časové změny 

intenzity vyzařování plamene, tj. frekvence oscilace plamene [10]. Barva plamene vzhledem 

k využití viditelné oblasti spektra (380 – 760 nm [12]) úzce souvisí především s vyzařováním 

sazí v plameni, tj. jejich vznikem, formováním a oxidací v plameni. Frekvence oscilace plamene 

pak s celou řadou faktorů, jakými jsou např. tvar a velikost základu plamene, koncentrace 

kyslíku v okolním prostředí plamene apod. 

Velmi důležitou skutečností v případě videodetekce plamene ve vztahu k frekvenci 

oscilace plamene je rovněž vzájemný vztah mezi frekvencí pozorovaného jevu, tj. frekvencí 

oscilace plamene, a frekvencí pozorování, tj. snímkovou frekvencí záznamového zařízení. 

Shannonův (Shannonův – Kotělnikův) teorém definuje, že vzorkovací frekvence záznamového 

zařízení (např. videokamery) musí být alespoň dvakrát vyšší než frekvence signálu 

zachycovaného jevu (např. frekvence oscilace plamene). Při snímkové frekvenci záznamového 

zařízení, která je u většiny systémů videodetekce 25 Hz (25 snímků za sekundu), tak lze 

identifikovat pouze parametr měnící se s frekvencí menší než 12,5 Hz [18]. 
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4 Experimentální část 

V experimentální části disertační práce bylo v rámci řešení předmětné problematiky 

použito metody laboratorního experimentu. Cílem laboratorního experimentu bylo získat sérii 

původních dat, která by umožnila zhodnotit vliv aplikace vybraných hasicích látek, případně 

snížené koncentrace kyslíku v okolní atmosféře na parametry plamene využívané při detekci 

požáru. Experimenty byly primárně zaměřeny na ty aspekty, které jsou využívány při detekci 

požárů u praktických aplikací metod optické detekce plamene. 

4.1 Experimentální sestava 

Experimentální sestavu navrženou, realizovanou a využitou pro účely laboratorních 

měření lze rozdělit na tři základní části, a to následovně: 

1. Modifikovaný pohárkový hořák, který v případě prováděných měření 

představoval fyzikální model požáru, poskytující nepředmísený (difuzní) plamen. 

2. Systém přívodu paliva, vzduchu a hasicí látky umožňující přesnou regulaci 

průtoku všech médií s možností jejich monitorování.  

3. Systém snímání signálů z plamene a jeho kontinuální záznam s možností 

definovat frekvenci vzorkování signálu dle aktuální potřeby měření. 

Při volbě a konstrukci jednotlivých částí experimentální sestavy bylo cílem zohlednit 

a zapracovat všechny dílčí požadavky, které byly na sestavu formulovány ve fázi jejího návrhu. 

Principiální schéma navržené experimentální sestavy a její dílčí části znázorňuje Obrázek 2. 

Při volbě pohárkového hořáku jako fyzikálního modelu požáru byla zohledněna 

především ta skutečnost, že ve srovnání s jinými typy hořáků, které jsou využívány při 

laboratorních studiích plamene a hašení (např. Henckenův hořák [16], Wolfhard – Parkerův [25], 

Protiproudý hořák [15], [23], Santorův hořák [33], Gülderův hořák [14] a McKennův hybridní 

hořák [19]), je u pohárkového hořáku vlivem relativně velkého průměru vyústění paliva 

indukováno nízkorychlostní pole proudění. Tato skutečnost implikuje nízké hodnoty Froudeho 

čísla a tím vyšší fyzikální podobnost jevů, které se uplatňují u modelového plamene 

pohárkového hořáku s jevy u plamenů reálných požárů. Další velmi důležitou skutečností je 

rovněž to, že pohárkový hořák je základem standardizovaných metodik ISO 14 520 – 1 [20] 

a NFPA 2001[28], které jsou používané pro stanovení minimální koncentrace plynných hasicích 

látek pro uhašení plamene.  

4.2 Podpůrné snímkování plamene 

Pro podporu vyhodnocování experimentálních měření byly při prováděných měřeních 

pořizovány sekvence snímků plamene. Snímkování plamene bylo prováděno s využitím 

fotografického přístroje Panasonic DMC – TZ1, který byl instalován na stativ ve vzdálenosti 1 m 

od osy pohárkového hořáku. Prostřednictvím sekvence snímků byl monitorován vliv koncentrace 

hasicích látek na barvu plamene, tvar plamene a pozici paty plamene. 
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Obrázek 2: Schéma experimentální sestavy 
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4.3 Experimentální měření 

V rámci experimentální části disertační práce byla na výše popsané sestavě provedena 

série laboratorních měření. Cílem měření bylo pořídit sady dat, které by následně umožnily 

získat informaci o vlivu plynných hasicích látek na parametry nepředmíseného plamene. Měření 

byla zaměřena především na pořízení dat, která umožní získat informaci o tom, jak koncentrace 

vybraných plynných hasicích látek pod úrovní minimální hasicí koncentrace ovlivňuje frekvenci 

oscilace plamene.  

Vzhledem k rozdílným hodnotám minimální hasicí koncentrace použitých plynných látek 

bylo z dat možné rovněž získat informaci o vlivu snížené koncentrace kyslíku v atmosféře na 

frekvenci oscilace plamene u plamenů vybraných druhů paliv. Měření byla prováděna u dvou 

reprezentativních typů plamenů, a to: 

1. Nepředmíseného plamene metanu, 

2. Nepředmíseného plamene n-heptanu. 

Frekvence oscilace plamene byla stanovena z dat získaných měřením intenzity 

vyzařování plamene. Intenzita vyzařování plamene byla měřena prostřednictvím fotodetektorů 

ve dvou různých oblastech vlnových délek, a to v oblasti 350 – 1100 nm prostřednictvím 

fotodetektoru PDA 36A – EC a v oblasti 1200 – 2570 nm s využitím fotodetektoru PDA 10DT –

 EC. Úroveň intenzity vyzařování plamene byla při měřeních u použitých fotodetektorů 

představována okamžitou hodnotou napětí z fotodetektorů ve voltech. 

4.4 Použité látky 

Při experimentálním měření bylo jako kapalného paliva použito n-heptanu a jako 

plynného paliva metanu. Výběr použitých paliv vycházel z požadavků na typy paliv, které jsou 

vyžívány v případě standardizovaných metodik ISO 14 520 – 1 a NFPA 2001. Nominální čistota 

použitého metanu byla 99,95 % (SIAD). Nominální čistota n-heptanu byla p.a. (PENTA).  

Jako plynné hasicí látky byly použity plyny s níže uvedenou čistotou: 

1. Dusík s nominální čistotou 99,999 % (SIAD). 

2. Oxid uhličitý s nominální čistotou 99,5 % (SIAD). 

3. Argon s nominální čistotou 99,999 % (SIAD). 

Výběr plynných látek zohledňoval z praktického hlediska především následující skutečnosti: 

1. Všechny použité plynné látky jsou v současnosti využívány jako hasicí látky 

u plynových stabilních hasicích zařízení. 

2. Všechny použité plynné látky se při praktických aplikacích využívají v podobě 

chemicky čisté i jako součást tzv. směsných hasicích látek, například INERGEN 

(52 %N2+40 %Ar+8 %CO2) nebo ARGONITE (50 %Ar+50 %N2) [38]. 

3. Všechny použité plynné látky mají z pohledu využití v požární praxi shodný 

mechanismus hašení. 

4. Žádná z použitých plynných látek nezpůsobuje narušování ozónové vrstvy, 

a jejich použití v požární praxi tudíž není v současné době časově omezeno. 
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4.4.1 Měření frekvence oscilace plamene 

Měření orientovaná na frekvence oscilace plamene metanu byla prováděna při třech 

odlišných hodnotách objemového průtoku metanu pohárkem hořáku. Objemové průtoky metanu 

byly při měřeních zvoleny následovně: 

1. Objemový průtok metanu pohárkem Q1,metan = 369,5 mlmin
-1

, jemuž odpovídala 

výstupní rychlost metanu z pohárku v1 = 1 cms
-1

. 

2. Objemový průtok metanu pohárkem Q2,metan = 461,8 mlmin
-1

, jemuž odpovídala 

výstupní rychlost metanu z pohárku v2 = 1,25 cms
-1

. 

3. Objemový průtok metanu pohárkem Q3,metan = 554,2 mlmin
-1

, jemuž odpovídala 

výstupní rychlost metanu z pohárku v3 = 1,5 cms
-1

. 

Měření frekvence oscilace plamene n-heptanu, byla prováděna při volném odhořívání n-

heptanu v pohárku hořáku. 

U každého z uvedených typů paliv i objemových průtoků metanu bylo provedeno vždy 

pět měření za níže uvedených podmínek v obtoku pohárkového hořáku. Jednalo se o:  

1. Vzduch bez přídavku hasicí látky. 

2. Vzduch ve směsi s 30 % přídavkem minimální hasicí koncentrace hasicí látky. 

3. Vzduch ve směsi s 60 % přídavkem minimální hasicí koncentrace hasicí látky. 

4. Vzduch ve směsi s 90 % přídavkem minimální hasicí koncentrace hasicí látky. 

Celkový objemový průtok vzduchu a následně i směsi vzduchu a hasicí látky v obtoku 

pohárkového hořáku byl při všech měřeních Qobtok = 40 lmin
-1

. Měření bylo realizováno vždy 

z obou fotodetektorů současně.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě laboratorního měření byly použity standardní typy 

paliv, bylo možné při prováděných měřeních odvodit požadované procentuální hodnoty 

koncentrací hasicích látek z již stanovených hodnot MEC hasicích látek. Při měřeních s metanem 

byly hodnoty 30 %, 60 % a 90 % minimální hasicí koncentrace hasicích látek (N2, CO2, Ar) 

odvozeny od experimentálně stanovených hodnot MEC hasicích látek dle Takahashi et al. [39]. 

Při měření s n – heptanem byly výše uvedené procentuální hodnoty odvozeny od experimentálně 

stanovených hodnot MEC hasicích látek dle Senecal [34]. Hodnoty experimentálně stanovených 

minimálních hasicích koncentrací použitých hasicích látek dle citovaných prací uvádí Tabulka 1 

[39], [34]. 

Tabulka 1: Minimální hasicí koncentrace použitých plynných hasicích látek 
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4.5 Výsledky měření a diskuse 

Zpracování dat získaných měřením intenzity vyzařování umožnilo získat informace 

o závislosti frekvence oscilace plamene na koncentraci hasicí látky, jakož i závislosti frekvence 

oscilace plamene na koncentraci kyslíku. Měření intenzity vyzařování plamene bylo doplněno 

o fotografické snímkování barvy a výšky plamene. Všechny měřené a sledované parametry patří 

v současné době do skupiny primárních parametrů plamene, které využívají prvky optické 

detekce požáru v systémech elektrické požární signalizace. 

4.5.1 Výsledky měření plamene metanu  

Z amplitudových a amplitudových frekvenčních charakteristik, které byly získány z dat 

při měření plamene metanu s objemovým průtokem paliva Q1,metan = 369,5 mlmin
-1  

 

(v1 = 1 cm∙s
-1

), lze vyvodit následující poznatky: 

o Plamen metanu, který byl obtékán vzduchem, nevykazoval za podmínek tohoto 

měření žádné pravidelné měřitelné oscilace. 

o Přídavek hasicích látek s objemovou koncentrací odpovídající 30 %, 60 % a 90 % 

MEC do okolního prostředí plamene (do obtoku pohárkového hořáku) nevyvolal 

při zmíněném průtoku paliva u plamene vznik pravidelných měřitelných oscilací. 

o Vlivem rostoucí koncentrace hasicích látek (s fyzikálním mechanismem hašení) 

v okolním prostředí plamene klesá intenzita vyzařování plamene 

Vliv rostoucí koncentrace hasicích látek v okolním prostředí plamene (obtoku 

pohárkového hořáku) na snižování intenzity vyzařování plamene metanu znázorňuje Obrázek 3 

a Obrázek 4. Oba uvedené obrázky byly získány zpracováním okamžitých hodnot amplitudy 

signálů z fotodetektorů. Vzhledem ke skutečnosti, že okamžitá hodnota amplitudy signálu 

z fotodetektoru je závislá na intenzitě vyzařování plamene, lze intenzitu vyzařování plamene 

vyjádřit střední hodnotou amplitudy signálů z fotodetektorů. Obrázek 3 prezentuje trendy 

závislostí intenzity vyzařování plamene metanu na procentuálním přídavku MEC hasicí látky 

u plamene, který byl monitorován fotodetektorem PDA 10DT – EC (1200 – 2570 nm). 

Obrázek 4 ilustruje tuto skutečnost pro případ, kdy byl plamen metanu monitorován 

fotodetektorem PDA 36A – EC (350 – 1100 nm). 

Závislost intenzity vyzařování plamene na koncentraci hasicí látky lze vysvětlit závislostí 

intenzity vyzařování na teplotě. Vlivem zvyšující se koncentrace hasicí látky v okolním prostředí 

plamene (obtoku pohárkového hořáku) dochází u plamene metanu ke snižování lokálních teplot 

v plameni, klesá množství sazí vznikajících v plameni a tím dochází k poklesu intenzity 

vyzařování. Zmiňovaný proces je v tomto případě ovlivněn několika fyzikálními fenomény, 

jakými jsou například vedení tepla, zřeďování apod. [31]. 

Výše uvedené vysvětlení odpovídá také poznatkům získaným simulací plamene metanu v 

pohárkovém hořáku dle Katta et al. [21]. Výsledky simulací plamene metanu, který byl obtékán 

v pohárkovém hořáku vzduchem a následně směsí vzduchu a oxidu uhličitého dle Katta et al. 

znázorňuje Obrázek 5. Obrázek 5 A v pravé polovině (červené ohraničení) prezentuje lokální 

teploty a rychlostní pole v plameni metanu, který byl v pohárkovém hořáku obtékán vzduchem 

bez přídavku hasicí látky. Obrázek 5 B v pravé polovině (červené ohraničení) prezentuje lokální 

teploty a rychlostní pole v plameni metanu za podmínek, kdy byl plamen obtékán směsí vzduchu 

a oxidu uhličitého. Objemová koncentrace oxidu uhličitého ve směsi se vzduchem byla 
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v uvedeném případě 14,5 % obj. (MEC CO2 pro metan 15,7 % obj.). Z výsledků simulací dle 

zmiňovaného autora je dobře patrný pokles lokálních teplot především v reakční zóně plamene. 

 

Obrázek 3: Trendy závislostí intenzity vyzařování plamene metanu s objemovým průtokem Q1,metan na procentu 

MEC hasicích látek v obtoku pohárkového hořáku (1200 – 2570 nm) 

 

Obrázek 4: Trendy závislostí intenzity vyzařování plamene metanu s objemovým průtokem Q1,metan na procentu 

MEC hasicích látek v obtoku pohárkového hořáku (350 – 100 nm) 
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Obrázek 5: Výsledky simulací teplotního a rychlostního pole plamene metanu pohárkového hořáku bez (A) a 

s přídavkem CO2 (B) do obtoku plamene pohárkového dle Katta et. al [21]  

Všeobecně lze z výsledků měření plamene metanu s objemovým průtokem Q1,metan 

konstatovat, že plamen metanu měl za podmínek tohoto měření ustálený charakter bez výrazných 

pravidelných vírových struktur. V případě intenzity vyzařování plamene bylo prokázáno, že 

v důsledku zvyšující se koncentrace hasicí látky v okolním prostředí plamene dochází 

k výraznému poklesu intenzity vyzařování plamene. Uvedené poznatky byly při měřeních 

zaznamenány v obou monitorovaných rozsazích vlnových délek použitých fotodetektorů. 

Z amplitudových a amplitudových frekvenčních charakteristik, které byly získány z dat 

experimentálních měření plamene metanu s objemovým průtokem paliva 

Q2,metan = 461,8 mlmin
-1 

(v2 = 1,25 cm∙s
-1

) a Q3,metan = 554,2 mlmin
-1

 (v3 = 1,5 cm∙s
-1

), lze 

vyvodit následující poznatky: 

o Frekvence oscilace plamene metanu je v tomto případě funkcí koncentrace hasicí 

látky v okolním prostředí plamene (v obtoku pohárkového hořáku). 

o Frekvence oscilace plamene metanu je funkcí koncentrace kyslíku v okolním 

prostředí plamene (v obtoku pohárkového hořáku). 

o Plamen osciluje se stejnou frekvencí v obou rozsazích vlnových délek použitých 

fotodetektorů. 

o Vlivem rostoucí koncentrace hasicí látky (s fyzikálním mechanismem hašení) 

v okolním prostředí plamene klesá intenzita vyzařování plamene. 
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Vlivem zvyšující se koncentrace hasicí látky (s fyzikálním mechanismem hašení) 

v okolním prostředí plamene dochází u oscilujícího plamene metanu ke snižování frekvence 

oscilace. Uvedenou skutečnost znázorňuje Obrázek 6. Tento obrázek prezentuje závislost 

frekvence oscilace plamene metanu s objemovým průtokem Q3,metan na přídavku procentuální 

hodnoty MEC hasicích látek, které byly aplikovány do obtoku plamene v pohárkovém hořáku. 

 

Obrázek 6: Vliv koncentrace hasicích látek na frekvenci oscilace plamene metanu s objemovým průtokem 

Q3,metan 

Z Obrázku 6 je možné rovněž usuzovat, že hasicí látky s vyšší relativní molekulovou 

hmotností (Mr (CO2)  Mr (Ar)  Mr (N2) [24]) mají větší vliv na změnu frekvence oscilace 

plamene než látky s relativní molekulovou hmotností nižší. 

Analogicky k výše uvedenému lze z výsledků získaných měřením vyvodit, že klesající 

koncentrace kyslíku v okolním prostředí oscilujícího plamene metanu způsobuje snížení jeho 

frekvence oscilace. Tuto skutečnost ilustruje Obrázek 7 a Obrázek 8. Obrázek 7 znázorňuje 

trend závislost frekvence oscilace plamene metanu s objemovým průtokem Q2,metan na 

koncentraci kyslíku. Obrázek 8 prezentuje tuto závislost u plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan. 

Závislost frekvence oscilace plamene metanu na koncentraci hasicí látky i koncentraci 

kyslíku lze vysvětlit závislostí frekvence oscilace plamene na hodnotě Richardsonova čísla 

v souladu s poznatky dle Gotoda et al. [13] a Cetegen et al. [8]. Oscilační frekvence plamene se 

za předpokladu, že jsou průměr hořáku i výtoková rychlost paliva konstantní, snižuje v důsledku 

snižující se hodnoty Richardsonova čísla [13]. Ke snižování hodnoty Richardsonova čísla 

dochází vlivem změny hustoty okolního prostředí plamene. Rostoucí koncentrace hasicí látky 

v okolní atmosféře plamene vede k nárůstu hustoty okolního prostředí plamene, jenž způsobuje 

snižování hodnoty Richardsonova čísla (viz rovnice 4 str. 35 disertační práce).  
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Obrázek 7: Trend závislosti frekvence oscilace plamene metanu s objemovým průtokem Q2,metan na koncentraci O2 

v obtoku pohárkového hořáku 

 

Obrázek 8: Trend závislosti frekvence oscilace plamene metanu s objemovým průtokem Q3,metan na koncentraci O2 

v obtoku pohárkového hořáku 

Skutečnost, že plamen metanu osciloval se stejnou frekvencí v obou rozsazích vlnových 

délek použitých fotodetektorů, potvrzuje poznatky o nezávislosti frekvence oscilace na rozsahu 

vlnových délek dle Šarovarova [37], [36] z experimentálních měření plamene acetonu, benzínu 

a borovicového dřeva. Nezávislost frekvence oscilace plamene na rozsahu vlnových délek lze na 

základě výsledků experimentálních měření metanu konstatovat i v případě, kdy byl plamen 

obtékán směsí vzduchu a hasicí látky (při snížené koncentraci kyslíku). Z výsledků získaných 

měřením plamene metanu lze konstatovat, že emise z plamene má v každém z rozsahů vlnových 

délek shodnou frekvenci a v jednotlivých rozsazích vlnových délek se liší pouze intenzitou 

vyzařování. 
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Pokles intenzity vyzařování plamene způsobený přídavkem hasicí látky (s fyzikálním 

mechanismem hašení) lze, obdobně jako v případě plamene metanu s ustáleným charakterem, 

odvodit z okamžitých hodnot amplitudy signálů z fotodetektorů. Intenzitu vyzařování vyjádřenou 

střední hodnotou amplitudy signálu z fotodetektorů v závislosti na procentuálním přídavku MEC 

hasicích látek znázorňují u oscilujícího plamene metanu s objemovým průtokem Q2,metan 

Obrázek 9 a Obrázek 10. Obrázek 9 ilustruje trendy závislostí intenzity vyzařování plamene 

metanu na procentuálním přídavku MEC hasicích látky u plamene metanu, který byl 

monitorován fotodetektorem PDA 10DT – EC (1200 – 2570 nm). Obrázek 10 prezentuje tuto 

skutečnost pro případ, kdy byl plamen metanu pozorován fotodetektorem PDA 36A – EC (350 –

 1100 nm). 

 

Obrázek 9: Trendy závislostí intenzity vyzařování plamene metanu s objemovým průtokem Q2,metan na procentu 

MEC hasicích látek v obtoku pohárkového hořáku (1200 – 2570 nm) 

 

Obrázek 10: Trendy závislostí intenzity vyzařování plamene metanu s objemovým průtokem Q2,metan na procentu 

MEC hasicích látek v obtoku pohárkového hořáku (350 – 1100 nm) 
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Pokles intenzity vyzařování lze u oscilujícího plamene metanu vyvodit rovněž 

z amplitudových frekvenčních charakteristik plamene, kdy pokles intenzity vyzařování plamene 

vyvolaný zvyšujícím se přídavkem hasicí látky způsobuje pokles amplitudy frekvence oscilace 

plamene. 

4.5.2 Výsledky snímkování plamene metanu  

Skutečnost, že vlivem zvyšující se koncentrace hasicí látky a snižující se koncentrací 

kyslíku dochází ke snižování lokálních teplot v plameni a tím i intenzity vyzařování plamene, lze 

pozorovat rovněž z pořízených snímku plamene metanu. Pokles teplot v plameni těsně souvisí 

s barvou plamene. Rostoucí koncentrace hasicí látky a poklesy teplot výrazně ovlivňují procesy 

tvorby sazových částic v plameni. Pokud ke vzniku sazových částic v plameni dochází, je barva 

plamene bílá nebo žlutá (bílo-žlutá) a vzniká svítivý plamen. V případě, že ke vzniku sazových 

částic v plameni nedochází nebo je proces tvorby sazových částic limitován teplotou, je barva 

plamene modrá. Vzniká nesvítivý plamen a výrazně klesá intenzita vyzařování plamene.  

Uvedenou skutečnost zachycují u plamene metanu s objemovým průtokem 

Q1,metan = 369,5 mlmin
-1

 Obrázek 11, Obrázek 12 a Obrázek 13. Obrázky byly získány ze 

sekvence snímků při měřeních plamene metanu bez a s přídavkem hasicích látek. Objemové 

koncentrace použitých hasicích látek (N2, CO2 a Ar) ve směsi se vzduchem odpovídaly 30 %, 

60 % a 90 % MEC příslušných hasicích látek. Tyto směsi byly aplikovány do obtoku plamene 

metanu v pohárkovém hořáku. 

 

 

Obrázek 11: Sekvence snímků plamene metanu s objemovým průtokem Q1,metan při různých koncentracích MEC 

hodnoty hasicí koncentrace N2 v obtoku plamene pohárkového hořáku 
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Obrázek 12: Sekvence snímků plamene metanu s objemovým průtokem Q1,metan při různých koncentracích MEC 

hodnoty hasicí koncentrace Ar v obtoku plamene pohárkového hořáku 

 

Obrázek 13: Sekvence snímků plamene metanu s objemovým průtokem Q1,metan při různých koncentracích MEC 

hodnoty hasicí koncentrace CO2 v obtoku plamene pohárkového hořáku 

Obdobný poznatek, který byl zaznamenán ve vztahu ke změně barvy plamene vyvolaný 

přídavkem hasicí látky, je prezentován rovněž v práci Takahashi et al. [39]. Skutečnost, že barva 

plamene, a tudíž i procesy tvorby sazí v plameni závisí na teplotě, koresponduje také s poznatky 

dle Warnatz et al. [41]. 

Ze sekvence snímku plamene metanu je dobře patrný také postupný růst výšky plamene 

se zvyšující se koncentrací hasicí látky v obtoku plamene pohárkového hořáku. Uvedenou 

skutečnost lze vzhledem ke konstantní rychlosti přívodu paliva vysvětlit poklesem rychlosti 

difuze paliva i oxidačního prostředku do reakční zóny plamene v důsledku poklesu teplot v 

plameni i koncentrace oxidačního prostředku. 

4.5.3 Výsledky měření plamene n-heptanu  

Z amplitudových a amplitudových frekvenčních charakteristik, které byly získány z dat 

experimentálních měření plamene n-heptanu, lze vyvodit následující poznatky: 
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o Frekvence oscilace plamene n-heptanu je funkcí koncentrace hasicí látky 

v okolním prostředí plamene (v obtoku pohárkového hořáku). 

o Frekvence oscilace plamene n-heptanu je funkcí koncentrace kyslíku v okolním 

prostředí plamene (v obtoku pohárkového hořáku). 

o Vlivem rostoucí koncentrace hasicí látky (s fyzikálním mechanismem hašení) 

v okolním prostředí plamene klesá intenzita vyzařování plamene. 

o Plamen osciluje se stejnou frekvencí v obou rozsazích vlnových délek použitých 

fotodetektorů. 

Plamen volně odhořívajícího n-heptanu v pohárkovém hořáku lze klasifikovat jako 

difuzní turbulentní plamen s výraznou pravidelnou frekvencí oscilace. Pravidelné oscilace byly 

u plamene n-heptanu obtékaného v pohárkovém hořáku vzduchem a následně směsí vzduchu 

a hasicí látky identifikovány v obou rozsazích vlnových délek použitých fotodetektorů.  

V případě vlivu koncentrace hasicí látky na frekvenci oscilace plamene n-heptanu lze 

z výsledků získaných experimentálním měřením konstatovat, že při zvyšující se koncentraci 

hasicí látky (s fyzikálním mechanismem hašení) v okolním prostředí plamene dochází u plamene        

n-heptanu ke zvyšování frekvence oscilace. Zmiňovanou skutečnost znázorňuje Obrázek 14. 

Uvedený obrázek prezentuje závislost frekvence oscilace plamene n-heptanu na přídavku 

procentuální hodnoty MEC hasicích látek, které byly aplikovány do obtoku plamene n-heptanu 

v pohárkovém hořáku. 

 

Obrázek 14 Vliv koncentrace hasicích látek na frekvenci oscilace plamene n-heptanu 

Zvyšování frekvence oscilace plamene n-heptanu, vyvolané zvyšujícím se přídavkem 

procentuální hodnoty MEC hasicí látky a klesající koncentrace kyslíku v okolním prostředí 

plamene (tj. v obtoku pohárkového hořáku), lze spojovat především se zmenšujícím se 

průměrem paty plamene. Tuto skutečnost ilustruje Obrázek 15. Prezentovaný obrázek zachycuje 

změny průměru i pozice paty plamene n-heptanu v daném případě za podmínek, kdy byl plamen 

obtékán vzduchem bez přídavku hasicí látky (A) a následně směsí vzduchu a dusíku 

s objemovou koncentrací odpovídající 30 % (B), 60 % (C) a 90 % (D) MEC dusíku pro             

n-heptan. 
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Ze sekvence snímků prezentovaných na Obrázku 15 lze pozorovat nejen zmenšování 

průměru paty plamene, ale i změny pozice paty plamene vyvolané zvyšující se koncentrací hasicí 

látky a snižující se koncentrací kyslíku v okolním prostředí plamene. Přídavek hasicí látky 

a snížení koncentrace kyslíku způsobuje oddělení paty plamene od hrany pohárku, zmenšení 

jejího průměru a stabilizaci plamene v místě po směru proudění paliva, tj. vertikálně od hrany 

pohárku a horizontálně k ose pohárku. V případě, kdy objemová koncentrace dusíku v okolním 

prostředí plamene n-heptanu dosahovala 90 % MEC, osciloval plamen n-heptanu až několik 

milimetrů nad hranou pohárku a pata plamene měla výrazně redukovaný průměr. Skutečnost, že 

vlivem přídavku hasicí látky a poklesem koncentrace kyslíku dochází k posunu a redukci 

průměru paty plamene, koresponduje rovněž s poznatky dle Takahashi et al. [39]. 

 

Obrázek 15: Změny průměru a pozice paty plamene n-heptanu v závislosti na přídavku MEC N2 do obtoku 

plamene pohárkového hořáku 
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Závislost frekvence oscilace plamene na průměru paty plamene, tj. zvyšování frekvence 

oscilace při snižujícím se průměru paty plamene (průměru požáru), vykazuje rovněž shodu 

s poznatky dle Cetege et al. [8], Šarovar [37], Pagni [29], Thuillard [40] (viz kapitola 4.3 

disertační práce). 

Analogicky k výše uvedenému lze z výsledků získaných měřením plamene n-heptanu 

vyvodit, že  klesající koncentrace kyslíku v okolním prostředí plamene způsobuje snížení 

frekvence oscilace plamene. Tuto skutečnost znázorňuje Obrázek 16. Uvedený obrázek 

prezentuje trend závislosti frekvence oscilace plamene n-heptanu na koncentraci kyslíku 

v okolním prostředí plamene (tj. v obtoku pohárkového hořáku). 

 

Obrázek 16: Trend závislosti frekvence oscilace plamene n-heptanu na koncentraci O2 v obtoku pohárkového 

hořáku 

Zmenšování průměru paty plamene i pozice paty plamene, vyvolané přídavkem hasicí 

látky a snížením koncentrace kyslíku v okolním prostředí plamene, lze spojovat se synergickou 

změnou fyzikálních a chemických dějů v přímé souvislosti s výměnou tepelné energie. 

Synergii řady fyzikálních i chemických dějů, vyvolaných přídavkem hasicí látky 

a snížením koncentrace kyslíku v okolním prostředí plamene n-heptanu, lze velmi zjednodušeně 

popsat následujícím způsobem. Přídavkem hasicí látky a snížením koncentrace kyslíku dochází 

vlivem sdílení tepla do hasicí látky k poklesu teplot v plameni. Snižující se teploty v plameni 

i klesající koncentrace kyslíku limitují tvorbu, pyrolýzu a oxidaci radikálových prekurzorů 

nezbytných pro formování sází, vlivem čehož klesá množství vznikajících sazových částic. 

Poklesem množství vznikajících sazových částic i teplot v plameni klesá množství tepla, které je 

dodáváno z plamene hořlavé látce. Následkem poklesu množství tepla, které je z plamene do 

hořlavé látky sdíleno především formou tepelné radiace (dominantně emisí sazovými částicemi), 

klesá rychlost tvorby par hořlavé kapaliny. Poklesem rychlosti tvorby par hořlavé kapaliny klesá 

koncentrace par hořlavé kapaliny nad hladinou kapaliny. Pokles koncentrace par hořlavé 

kapaliny společně s klesající koncentrací kyslíku v okolním prostředí i klesajícími teplotami 

v plameni způsobuje pokles rychlosti difuze a tím i pokles rychlosti odhořívání. Hořlavý soubor 

se tak vytváří pouze v omezené části nad hladinou hořlavé kapaliny, jenž se projevuje 

zmenšováním průměru i pozice paty plamene. Změna geometrických rozměrů plamene, 

tj. v tomto případě zmenšení průměru paty plamene, způsobuje zvýšení frekvence oscilace 
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plamene. Výše popsanou synergii fyzikálních i chemických dějů vedoucích ke zvýšení frekvence 

oscilace plamene n-heptanu v důsledku zvýšení koncentrace hasicí látky (snížení koncentrace 

kyslíku) v okolním prostředí plamene prezentuje ve zjednodušené podobě Obrázek 17. 

 

Obrázek 17: Synergie fyzikálních a chemických dějů vyvolaná přídavkem hasicí látky do okolního prostředí 

plamene n-heptanu 

Synergii výše diskutovaných fyzikálních a chemických dějů vyvolaných přídavkem 

hasicích látek a snížením koncentrace kyslíku v okolním prostředí plamene potvrzují rovněž 

výsledky, které byly získány monitorováním hmotnostního úbytku n-heptanu za podmínek, kdy 

byl plamen obtékán vzduchem a následně směsí vzduchu a hasicí látky. Ze získaných výsledků 

lze konstatovat, že s rostoucí koncentrací hasicí látky a klesající koncentrací kyslíku v okolním 

prostředí plamene klesá rychlost odhořívání n-heptanu. Tuto skutečnost ilustruje Obrázek 18.  

 

Obrázek 18: Vliv koncentrace hasicích látek na rychlosti odhořívání n-heptanu 
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Uvedený obrázek znázorňuje trendy závislosti rychlosti odhořívání n-heptanu na 

procentuálním přídavku MEC hasicích látek, které byly aplikovány do okolního prostředí 

plamene n-heptanu (tj. do obtoku v pohárkovém hořáku). Rychlost odhořívání je v uvedeném 

obrázku za daných podmínek prezentována průměrnou hmotnostní rychlostí odhořívání n-

heptanu. 

Obdobně lze synergii výše diskutovaných fyzikálních a chemických dějů demonstrovat 

závislostí intenzity vyzařování plamene na procentuálním přídavku MEC hasicích látek. 

Uvedenou skutečnost ilustrují u plamene volně odhořívajícího n-heptanu Obrázek 19 

a Obrázek 20. Obrázek 19 znázorňuje trendy závislostí intenzity vyzařování plamene n-heptanu 

na procentuálním přídavku MEC hasicích látky, které byly aplikovány do okolního prostředí 

plamene n-heptanu. Plamen n-heptanu byl v tomto případě monitorován fotodetektorem 

PDA 10DT – EC (1200 – 2570 nm). Obrázek 20 prezentuje tuto skutečnost pro případ, kdy byl 

plamen n-heptanu monitorován fotodetektorem PDA 36A – EC (350 – 1100 nm). Na obou 

uvedených obrázcích je intenzita vyzařování plamene prezentována střední hodnotou amplitudy 

signálu z fotodetektoru v závislosti na procentuálním přídavku MEC hasicích látek v obtoku 

pohárkového hořáku. Případ, kdy byl plamen obtékán pouze vzduchem bez přídavku hasicí 

látky, není vzhledem k rozdílné pozici fotodetektorů v uvedených obrázcích prezentován. 

Pokles intenzity vyzařování plamene vyvolaný přídavkem hasicí látky a snížením 

koncentrace kyslíku v okolním prostředí plamene lze u oscilujícího plamene n-heptanu, vyvodit 

rovněž z amplitudových frekvenčních charakteristik. Zvyšující se koncentrace hasicí látky a 

klesající koncentrace kyslíku v okolním prostředí plamene způsobuje pokles amplitudy základní 

(hlavní) frekvence oscilace plamene. Tuto skutečnost ilustrují u plamene n-heptanu Obrázek 21, 

Obrázek 22 a Obrázek 23. Uvedené obrázky znázorňují amplitudové frekvenční charakteristiky 

série pěti měření plamene n-heptanu, který byl obtékán směsí vzduchu a argonu s objemovou 

koncentrací odpovídající 30 %, 60 % a 90 % MEC argonu pro n-heptan. Pro snímání signálu 

z plamene byl v uvedeném případě použit fotodetektor PDA 36A – EC (350 – 1100 nm). 

 

Obrázek 19: Trendy závislostí intenzity vyzařování plamene n-heptanu na procentu MEC hasicích látek v obtoku 

pohárkového hořáku (1200 – 2570 nm) 
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Obrázek 20: Trendy závislostí intenzity vyzařování plamene n-heptanu na procentu MEC hasicích látek v obtoku 

pohárkového hořáku (350 – 1100 nm) 

 

 

Obrázek 21: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 30 % 

MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 
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Obrázek 22: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 60 % 

MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 

 

 

Obrázek 23: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 90 % 

MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 
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Skutečnost, že plamen n-heptanu osciloval se stejnou frekvencí v obou rozsazích 

vlnových délek použitých fotodetektorů, potvrzuje i v tomto případě již výše diskutovaný 

poznatek o nezávislosti frekvence oscilace plamene na rozsahu vlnových délek. Uvedený 

poznatek vykazuje shodu s poznatky získanými při měření plamene metanu a poznatky dle 

Šarovarova [37], [36]. 

Shodu frekvencí oscilace plamene n-heptanu identifikovanou při měřeních v rozsahu 

vlnových délek použitých fotodetektorů ilustrují Obrázek 24 a Obrázek 25. Obrázek 24 

prezentuje amplitudové frekvenční charakteristiky získané sérií pěti měření plamene n-heptanu, 

který byl v pohárkovém hořáku obtékán směsí vzduchu a argonu. Koncentrace argonu v okolním 

prostředí plamene odpovídala 30 % MEC argonu pro n-heptan. Pro snímání signálu z plamene 

byl v tomto případě použitý fotodetektor PDA 10DT – EC (1200 – 2570 nm). Obrázek 25 

znázorňuje identická měření jako Obrázek 24, provedená však fotodetektorem PDA 36A – EC 

(350 – 1100 nm). 
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Obrázek 24: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 30 % 

MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 
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Obrázek 25: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 30 % 

MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 
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5 Závěr 

Hlavním cílem této disertační práce bylo ověřit možnost využití metod videodetekce 

plamene pro monitorování procesu hašení požáru za použití vybraných plynných hasicích látek. 

Dílčím cílem bylo zjistit, jak ovlivňuje koncentrace vybraných plynných hasicích látek (snížená 

koncentrace kyslíku) v atmosféře frekvenci oscilace plamene zvoleného plynného a kapalného 

paliva. 

Pro naplnění uvedených cílů bylo použito metody laboratorního experimentu. S ohledem 

na použití metody laboratorního experimentu bylo nutné provést návrh a realizaci pro účely 

měření vhodně koncipované sestavy. Orientace na laboratorní experimentální měření vycházela 

z potřeby detailně studovat parametry plamene za přesně definovaných podmínek interakce 

nepředmíseného plamene a plynné hasicí látky. Dalším velmi důležitým faktem byl rovněž 

požadavek na zajištění vysoké míry reprodukovatelnosti provedených měření. Obě uvedené 

skutečnosti vytváří nezbytné předpoklady pro objektivní posouzení toho, zda lze metod 

videodetekce plamene využít pro účely monitorování procesu hašení s využitím plynných 

hasicích látek. Ve vztahu k realizaci protipožární ochrany objektů je možnost monitorování 

procesu hašení nezbytnou podmínkou řešení koordinace funkcí plynových stabilních hasicích 

zařízení. 

Současné metody videodetekce plamene využívají algoritmů, které v obrázcích videa na 

základě analýzy barvy obrazových pixelů rozdělí snímek na oblasti s barvou plamene a na 

oblasti, které s plamenem nesouvisí. Oblasti s barvou plamene následně klasifikují na pohybující 

se a nepohybující se. Pohybující se oblasti s barvou plamene pak testují z pohledu časových 

změn intenzity jasové složky pixelů, tj. zda tato časová změna souvisí s plamenem ve vztahu 

k „očekávaným charakteristickým frekvencím oscilace plamene“ (okolo 10 Hz). Mezi důležité 

parametry plamene využívané při aplikacích metod videodetekce plamene tak patří především 

barva plamene, intenzita vyzařování plamene ve viditelné (VIS) oblasti spektra a frekvence 

oscilace plamene. Využití metod videodetekce plamene pro účely monitorování procesu hašení 

je proto výrazně závislé na tom, jak se výše uvedené parametry plamene mění v důsledku 

interakce plamene a hasicí látky. 

Experimentální měření realizovaná v rámci této disertační práce prokázala, že vlivem 

zvyšující se koncentrace plynných hasicích látek (snižující se koncentrace kyslíku) v okolní 

atmosféře plamene výrazně klesá množství sazových částic, které v plameni vznikají. Dle 

teoretických poznatků uvedených v disertační práci (viz kapitola 4.3.2) k tomu dochází 

v důsledku poklesu teplot v plameni, a s tím související změnou kinetiky chemických reakcí 

nezbytných pro vlastní tvorbu sazových částic. Limitovaná tvorba sazových částic v plameni 

vyvolává změnu barvy plamene. Plamen tak postupně s rostoucí koncentrací hasicí látky 

v okolní atmosféře mění svou barvu z typické oranžové, žluté či žluto/bílé (pro nepředmísený 

plamen) na oranžovo/modrou až modrou (viz Příloha B disertační práce). Pokles množství 

vznikajících sazových částic a teplot v plameni způsobuje pokles intenzity vyzařování plamene. 

Tato skutečnost se výrazně projevuje především ve viditelné oblasti spektra, kde se převážná část 

zářivé energie z plamene šíří prostřednictvím emise sazovými částicemi (viz kapitoly 4.5.1 

a 4.5.3). 

Realizovaným experimentálním měřením bylo rovněž prokázáno, že frekvence oscilace 

nepředmíseného turbulentního plamene je závislá na koncentraci hasicí látky, a tudíž 

i koncentraci kyslíku v okolní atmosféře plamene. U plynného paliva se frekvence oscilace 

plamene vlivem rostoucí koncentrace hasicí látky v okolní atmosféře snižuje. V případě 
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kapalného paliva dochází vlivem rostoucí koncentrace hasicí látky ke zvyšování frekvence 

oscilace plamene. 

V případě plynného paliva je pokles frekvence oscilace plamene vyvolán dominantně 

změnou hustoty okolní atmosféry plamene. Vlivem zvyšující se koncentrace hasicí látky dochází 

ke zvyšování hustoty okolní atmosféry plamene, jež způsobuje pokles frekvence oscilace 

plamene plynného paliva. U použitých plynných hasicích látek se tento fakt projevil při měření 

tak, že hasicí látky s vyšší relativní molekulovou hmotností (Mr (CO2)  Mr (Ar)  Mr (N2)) měly 

větší vliv na pokles frekvence oscilace plamene plynného paliva než látky s relativní 

molekulovou hmotností nižší. Podrobněji je tato problematiky diskutována v kapitole 4.5.1. 

U kapalného paliva je nárůst frekvence oscilace vyvolán především změnou 

geometrických rozměrů paty plamene. Vlivem zvyšující se koncentrace plynné hasicí látky 

v atmosféře dochází u plamene kapalného paliva ke zmenšování průměru paty plamene, jež 

způsobuje nárůst frekvence oscilace plamene. Zmenšení průměru paty plamene vyvolané 

zvýšením koncentrace hasicí látky přitom souvisí se synergií fyzikálních a chemických dějů 

probíhajících v plameni. Vlivem přídavku hasicí látky do okolní atmosféry se v důsledku sdílení 

tepla do hasicí látky snižují lokální teploty v plameni (především v zóně reakce). Snížení teplot 

v plameni společně s poklesem koncentrace kyslíku vede ke změně kinetiky chemických reakcí 

a tím i množství tepla, které je z plamene sdíleno do hořlavé kapaliny. K tvorbě paliva z hořlavé 

kapaliny (par hořlavé kapaliny), proto dochází pouze na omezené ploše nad hladinou kapaliny 

a pata plamene má tedy menší geometrické rozměry (průměr). Podrobněji je tato problematika 

diskutována v kapitole 4.5.3. 

Důležitým poznatkem, který byl získán experimentálním měřením ve vztahu k frekvenci 

oscilace plamene kapalného paliva, je rovněž to, že při koncentracích hasicích látek blízkých 

hodnotě minimální hasicí koncentrace (MEC) v okolní atmosféře jsou aktuální frekvence 

oscilace plamene výrazně vyšší než „očekávané charakteristické frekvence oscilace plamene“. 

Ve vztahu k metodám videodetekce převyšují hodnotu poloviny hodnoty frekvence vzorkování, 

tj. frekvenci 12,5 Hz. 

Na základě poznatků získaných z výsledků laboratorních experimentálních měření 

i teoretických poznatků z oblasti detekce požáru lze konstatovat následující. Metody 

videodetekce plamene nelze při současném způsobu fungování algoritmů vyhodnocování požáru 

a technické úrovni kamer (snímkovací frekvencí záznamu) využít pro monitorování procesu 

hašení požáru za použití plynných hasicích látek. Z výsledků měření a diskuse (viz kapitoly 4.5 -

 4.5.3) vyplývá, že všechny tři pracovní hypotézy vytýčené v kapitole 2 byly potvrzeny. 

Dosažené výsledky při studiu vlivu koncentrace plynných hasicích látek (tj. i snížené 

koncentrace kyslíku) na parametry plamene, mohou být uplatněny v rámci tvorby a úprav norem 

tykajících se navrhování elektrické požární signalizace. Za další přínos lze rovněž považovat 

využití získaných poznatků při inovaci předmětů orientovaných na problematiku požárně-

bezpečnostních zařízení. Ve vztahu k vědnímu oboru, představují získané výsledky kvalitativní 

posun v úrovni teoretického poznání jevů, které provází procesy plamenného hoření vyvolané 

změnou podmínek v okolní atmosféře plamene. 

Poznatky, získané při studiích plamene, hasicích látek i vzájemné interakce plamene 

a hasicí látky, byly v rámci několika příspěvků publikovány na konferencích mezinárodního 

významu a článků domácích i renomovaných zahraničních periodik [3], [4], [6], [27], [35], [11], 

[26]. Experimentální sestava hořáku zahrnující rovněž systém přívodu médií, navržena 

a realizovaná pro potřeby laboratorních měření v rámci disertační práce byla evidována CTT 

VŠB - TU Ostrava jako funkční vzorek [2]. Data i informace získané měřením v rámci disertační 



30 

 

práce byly využity při řešení několika projektů základního i aplikovaného výzkumu. V současné 

době jsou informace a poznatky získané měřením v rámci disertační práce využívány při řešení 

projektu LD 11012 – akce COST CM 0901 při validaci kombinovaných modelů chemické 

kinetiky a fluidní dynamiky pro simulaci procesů čistého spalování [4], [5] (viz kapitoly 7 a 8). 
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