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SEDLÁK, J. Verifikace zkušebních metod pro hodnocení vybraných hasiv: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2013, 49 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá verifikací vybraných zkušebních metod. V úvodu popisuje 

třídy požáru, poté se zabývá jednotlivými hasebními prostředky, stručně představí Technický 

ústav požární ochrany. Dále popisuje zkoušky hasiv. Pro jednotlivé metody byly navrženy 

měření k ověření metody pro danou zkoušku. Na základě výsledků těchto měření bude učiněn 

závěr, zda je uvedená metoda pro danou zkoušku vyhotovující. 
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each method were designed to verify the measurement methods for the test. The results of 
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce se zabývá verifikací zvolených zkušebních metod používaných 

v Technickém ústavu požární ochrany pro ověřování fyzikálních vlastností hasiv. Cílem práce 

je vypracování zkušební metodiky pro verifikaci metod a zkušebních aparatur 

s příslušenstvím, realizace experimentálních zkoušek k ověření jejich správnosti a 

vypracování verifikačních protokolů pro jednotlivé zkoušky. 

Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je samotný úvod, druhá 

kapitola obecně popisuje třídy požáru. V další kapitole jsou popsány hasící látky, jejich 

použití a účinky. Čtvrtá kapitola ve zkratce představuje Technický ústav požární ochrany. 

Pátá kapitola se zabývá zkouškami hasiv. Každá z jejich jednotlivých podkapitol obsahuje 

popis jedné zkoušky, postup při verifikaci a její výsledky. Šestá kapitola obsahuje závěr. Na 

konci práce je seznam citací a přílohy. 

 

Tato práce neobsahuje rešerši, z důvodu toho, že práce není zaměřená na sběr dat ale na 

zkušební metodiky a na verifikaci jejich zkoušek. 
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2. Třídy požáru: 

 

Mezi hlavní úkoly, které patří do oboru požární represe, je likvidace požárů. V dnešní 

době je snaha hasit požáry co nejúčinněji a s ohledem na životní prostředí a kulturu hašení za 

použití minima hasiv. Pro takto úspěšné zvládnutí požáru je třeba co nejvíce informací o stavu 

na požářišti, především o hořících látkách a podle toho rozhodnout o typu nasazeného 

hasícího prostředku. Z tohoto hlediska jsou důležité tzv. třídy požáru. Třídy požáru se 

rozdělují především podle skupenství druhu hořlavé látky. 

Třída A 

Požáry pevných látek, zejména organického původů, hoření je obvykle doprovázeno 

žhnutím. Použitelná hasiva jsou voda, pěna, prášek a CO2. 

 

Třída B 

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství. Použitelná hasiva 

jsou pěna, prášek a CO2. 

 

Třída C 

Požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan. Použitelná hasiva jsou prášek a CO2. 

 

Třída D 

Požár lehkých alkalických kovů. Při těchto požárech dochází k vývinu vysokých 

teplot, proto je zapotřebí použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků. 

 

Třída F 

Požáry jedlých olejů a tuků. Při těchto požárech se dá v určitých případech zamezit 

přístupu vzduchu (např. přikrytí víkem) a tím ukončit hoření. Dále je možné použít vodních 

hasicích přístrojů, do kterých jsou přidána aditiva, jejichž chemická reakce s olejem vytváří 

ochranný film. [3] 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Propan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
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3 Hasiva 

 

Mezi základní používaná hasiva patří voda, pěna, prášek, CO2 a aerosolová hasiva. V této 

práci budou dále popsány zkoušky určené pro pěnidla a hasící prášky, proto se bude zabývat 

pouze těmito dvěma hasivy. 

3.1 Pěnidla 

Pěnidla jsou koncentrované pěnotvorné látky, které při smíšení s vodou vytvoří 

pěnotvorný roztok. Pěnidla se dělí podle druhu na proteinová (bílkovinová) a syntetická. 

Proteinová pěnidla 

Standardní proteinové pěnidlo je vodný roztok hydrolyzovaných bílkovin. Výhodou 

vytvořené pěny je vysoká odolnost proti sálavému teplu, dobrá přilnavost a v případě těžké 

pěny i chladící účinek. 

Fluoroproteinová pěnidla 

Vzniká přidáním fluorovaných povrchově aktivních látek do proteinového pěnidla. 

Oproti proteinovému pěnidlu se sníží doba hašení, má také vyšší tekutost. 

Syntetická pěnidla 

Jsou připravovány na bázi syntetických povrchově aktivních látek, převážně sulfátů. 

Pro svoji univerzálnost jsou složkami požární ochrany nejčastěji používány, slouží totiž ke 

tvorbě všech druhů pěn, určené k hašení požárů tříd A a B. 

Fluorosyntetická pěnidla 

Jsou připravovány na bázi syntetických povrchově aktivních látek s vysokým obsahem 

fluoru v molekule, je označováno jako AFFF (tj. Agueous Film Forming Foam), nebo také 

jako lehká voda. Vytváří plovoucí vrstvu na hladině kapaliny, která brání jejímu odpařování a 

zároveň přístupu kyslíku. Používá se především k hašení požárů typu B nepolárních kapalin. 

 

Do všech typů pěnidel se přidávají přísady zvyšující jejich stabilitu a mrazuvzdornost 

a snižují jejich korozivní účinky. 
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3.1.1 Pěna 

Vzduchomechanická pěna se vytváří tak, že do pěnotvorného roztoku je mechanickou 

cestou přimícháváno určité množství vzduchu. Poměr vytvořené pěny ku pěnotvornému 

roztok nám udává číslo napěnění, podle kterého pak rozdělujeme pěny do tří skupin. 

Rozdělení pěn podle čísla napěnění: 

 - těžká pěna, číslo napěnění do 20 

 - střední pěna, číslo napěněno od 20 do 200 

 - lehká pěna, číslo napěnění nad 200 

 

Hasební efekt pěny je především dusivý, může být i chladící, v závislosti na množství obsahu 

vody v pěně. [2] 

 

 

3.2 Hasicí prášky 

 

Jsou to organické nebo anorganické látky v pevném skupenství o velikosti částic asi 0,1 

mm, zdolávající požár především na principu chemického mechanismu hašení. 

Hlavními hasebními efekty prášků jsou inhibiční a izolační efekt. Při inhibici na sebe 

částice prášku vážou volné radikály vzniklé při požáru a tím tak přerušují řetězové reakce 

hoření. Izolační efekt se uplatňuje hlavně u univerzálních prášků, kdy se na povrchu hořící 

látky vytvoří glazura zamezující přístupu vzduchu. 

Účinnost hasicích prášků závisí především na velikosti částic. Čím jsou částice menší 

(mají větší povrch), tím jsou účinnější. Avšak pro dobrou tekutost prášku je vhodné dodržovat 

průměr částic asi 0,1 mm. Zmenšení velikosti částic prášku lze dosáhnout pomocí dekrepitace, 

tz. že částice prášku se vlivem tepla v požářišti rozpadnou až na velikost 0,01µm. 
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3.2.1 Druhy hasicích prášků 

 

Hasicí prášky dělíme podle třídy požáru do následujících kategorií, které jsou 

použitelné k níže popsaným účelům. 

 

ABCD prášky 

Jsou to univerzální prášky určené k hašení hořlavin všech tříd hořlavosti. Také je lze 

použít k hašení některých kovů (hliník, hořčík). Jsou vyrobeny na bázi fosforečnanů a síranů 

amonných. 

BC prášky 

Vhodné pro hašení požárů hořlavých kapalin a plynů. Hlavní složkou je 

hydrogenuhličitan sodný nebo hydrogenuhličitan draselný. Některé typy jsou vhodné pro 

hašení v kombinaci s vodou nebo pěnou. 

Prášky hasicí kovy 

Prášky určené pro hašení požárů alkalických kovů, dříve označované jako M prášky. 

Prášek při požáru reaguje s hořícím kovem a vytváří taveniny solí. [1] 
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4 Technický ústav požární ochrany 

 

Zkoušky budou probíhat na Technickém ústavu požární ochrany (dále jen TÚPO) 

v akreditované laboratoři AZL č. 1011.2. 

TÚPO byl zřízen rozkazem náčelníka Hlavní správy požární ochrany dne 1. 1. 1993 jako 

zálohový útvar HSPO. Mezi jeho hlavní poslání patří zejména koordinovat a provádět 

výzkumu a vývoje v požární ochraně, zjišťovat příčin požáru ve vážných případech, 

zpracovávat požárně technické expertízy o příčinách požárů a na základě poznatků z expertíz 

navrhovat preventivní opatření pro snížení příčin požárů. Dále stanovuje technické požadavky 

na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany, působí jako autorizovaná osoba, 

certifikační orgán a v rámci Evropského společenství je Notifikovanou osobou pro oblast 

osobních ochranných prostředků pro hasiče a požárních hadicových systémů pro první zásah. 

[4] 

 

4.1 Akreditovaná zkušební laboratoř 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1011.2. (dále jen AZL) odpovídá požadavkům ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005 „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních 

laboratoří“ a které je akreditováno a po odborné stránce dozorováno Českým institutem pro 

akreditaci.  

Mezi akreditované zkoušky patří několik desítek standardizovaných metod podle ČSN, 

EN, ISO a DIN, podle kterých se zkouší parametry výrobků určených pro činnost jednotek 

požární ochrany. Výsledky těch to zkoušek slouží pro jejich certifikaci a posouzení jejich 

vlastností s technickými požadavky a tím posouzení vhodnosti jejich použití. Mezi zkoušené 

výrobky patří např.: požární tlakové hadice, požární čerpadla, požární žebříky, hasicí 

přístroje, zásahové automobily, oděvy, rukavice a boty pro zásahovou činnost a také hasiva.  

 

Dále má AZL akreditovány zkušební metodiky pro chemické analýzy a hodnocení 

požární bezpečnosti látek, materiálů, výrobků a také pro laboratorní zkoumání vzorků z 

požářiště k objektivizaci hypotéz vzniku požáru. S tím souvisí i metodika pro cílený odběr 
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reprezentativního vzorku na požářišti za účelem objektivizace příčinné souvislosti se vznikem 

požáru. 

 

4.2 Zkoušky hasiv 

 Zkoušky hasiv provádí oddělení technických prostředků, které je součástí AZL. Důvodem 

zkoušek hasiv je ověření hodnot uvedených výrobcem, jejich vhodnost použití, hasicí 

účinnosti apod. Jednotlivé zkoušky probíhají podle těchto zkušebních postupů:  

- Zkouška doby činnosti, zařízení pro odstavení, zbytková náplň hasicích přístrojů, 

měření síly, energie, těsnosti a teplotní zkouška 

- Zkouška hasicí schopnosti 

- Sítová analýza 

- Zkouška odolnosti proti spékání a hrudkování 

- Zkouška odpudivosti vůči vodě 

- Stanovení kvalitativních parametrů pěn 

o Stanovení napěnění a času rozpadu pěny 

o Teplotní kondicinování pěnidel 

o Stanovení pH 

o Stanovení množství sedimentu 

- Stanovení hustoty 

- Zkouška obsahu vlhkosti 

 

Poslední tři výše jmenované zkoušky byly vybrány k verifikaci. Účelem této verifikace je 

zjistit, zdali jsou tyto zkoušky vhodné pro dané zkoušky hasiv. [5] 
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5 Zkoušky určené k verifikaci 

 

Verifikace: Pod pojmem verifikace je v tomto případě myšleno ověření, zda jsou dané 

zkoušky a jejich zkušební zařízení vhodné. [10] 

Pro verifikaci byly vybrány tyto tři zkoušky: Obsah vlhkosti, sypná hustota a stanovení 

množství sedimentu. První dvě zkoušky jsou určené pro hasicí prášky, třetí zkouška je určená 

pro pěnidla. 

5.1 Obsah vlhkosti 

Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 615. Účelem této zkoušky je zjistit obsah 

vlhkosti hasicího prášku, zda nepřekračuje vlhkost požadovanou podle normy. Princip této 

zkoušky spočívá v tom, že koncentrovaná kyselina sírová, která je silně hygroskopická, 

absorbuje vlhkost ze zkoušeného prášku. Z rozdílu hmotnosti prášku před a po absorbování 

vlhkosti prášku kyselinou vypočteme obsah vlhkosti v prášku. [11] 

Zkušební zařízení: 

- petriho miska o průměru přibližně 70mm. 

- exsikátor s koncentrovanou kyselinou sírovou 

Exsikátor 

 Slouží k vysoušení tuhých látek. Vysoušená látka je uložena nad silně hygroskopickou 

látkou. Hygroskopické látky pohlcují ze vzduchu vodní páry a pak je v sobě i na svém 

povrchu zhušťují, čímž jsou schopny je udržet v sobě. Celý exsikátor je uzavřen tak, aby 

nedošlo k přístupu vzduchu a vzdušné vlhkosti. Některé exsikátory také mohou být opatřeny 

bočním vývodem pro sušení ve vakuu, tak jak lze vidět na Obr. 1, čímž se celý proces sušení 

urychlí. Jako hygroskopické látky se používají kyselina sýrová, bezvodý chlorid vápenatý, 

hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, bezvodý oxid vápenatý a silikagel. [9] 
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Obr. 1 Exsikátor [14] 

Postup 

Do petriho misky se naváží 20 g prášku. Nezakrytá miska s naváženým práškem se 

vloží do exsikátoru na dobu 48 ± 2 h při teplotě 20 ± 5 °C. Poté se vzorek znovu zváží a 

vypočte se úbytek hmotnosti. Výsledkem je úbytek hmotnosti vyjádřený v procentech 

k původní hmotnosti vzorku. Stanovený obsah vlhkosti u hasicích prášků nesmí překročit 

0,25%. [11] 

 

Postup verifikace 

Účelem této verifikace je ověřit, zda li je daná zkouška vyhovující a to tak, že se ověří, 

zda li se veškerá vlhkost prášku absorbuje do sušidla. Při verifikaci této zkoušky se nahradil 

hasicí prášek plavenou křídou a hnědým korundem. Oba tyto prášky jsou s hasicími prášky 

podobné zrnitostí i tím že nejsou rozpustné ve vodě, proto byly pro tuto zkoušku vybrány. 

Daný prášek se nejdříve musel vysušit v peci při teplotě 100°C, aby byl zbaven veškeré své 

vlhkosti. Poté se z vysušeného prášku navážilo 20 g s  a umístil se do petriho misky. Poté se 

na prášek aplikovalo určité množství vody, což zajistilo prášku určitou vlhkost. Poté se 

navlhčený prášek vložil do exsikátoru na dobu 48 h při teplotě cca 20 °C, (viz Obr. 6 a 7). Po 

vyjmutí misky z exsikátoru se vzorek zvážil a výpočtem se zjistilo, zda se podařilo separovat 

veškerou vlhkost. Naměřené hodnoty byly vloženy do Tab. 1. 

 



10 

 

Zkušební zařízení: 

- laboratorní sušárna HS 61A (viz Obr. 2, 3) 

- petriho misky 

- exsikátor 

- laboratorní váhy Precisa 240 A 

 

Obr. 2 Laboratorní sušárna HS 61A 

 

 

Obr. 3 Vysoušení vzorků v laboratorní sušárně 
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Plavená křída 

Je to bílá práškovitá látka, používající se k úpravě barev a tmelů. Plavená křída se 

skládá z 97% z uhličitanu vápenatého. Chemický vzorec Ca CO3. Jak lze vidět na Obr. 4, jde 

o bílou krystalickou látku, nerozpustnou ve vodě, v průmyslu používanou ke hnojení. 

V přírodě se vyskytuje jako vápenec. Zahříváním se uhličitan vápenatý rozkládá na oxid 

uhličitý a oxid vápenatý. [7] 

 

Obr. 4 Plavená křída v petriho misce 

 

Korund hnědý 

Chemický vzorec Al2O3. Vzniká v prostředí bohatém na hliník, v horninách které 

prošly tepelně-tlakovou metamorfózou. Je nerozpustný ve vodě i v kyselinách. V průmyslu se 

používá v brusířství pro jeho vysokou tvrdost, na Mohsově stupnici .tvrdosti je to druhý 

nejtvrdší minerál. Ukázka korundu v petriho misce je na Obr. 5. [6] 
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Obr. 5 Korund hnědý v petriho misce 

 

 

Obr. 6 Esxikátor  
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Obr. 7 Měřené vzorky v exsikátoru 

 

 

Tab. 1 Naměřené hodnoty 

Vzorek Navážka 

vysušeného 

vzorku m [g] 

Množství 

aplikované vody 

mv [g] 

Hmotnost 

prášku po 

vyjmutí mpo [g] 

Křída č.1 20 0,06 20,0031 

Křída č.2 20 0,0532 20,0023 

Korund č.1 20 0,0542 20,0035 

Korund č.2 20 0,0529 20,003 
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Tab. 2 Vypočítané hodnoty 

Vzorek Obsah vody po 

navlhčení Φna [%] 

Obsah vody po 

vysušení Φvy [%] 

Množství vody 

po vysušení mvpo 

[g] 

Množství vody po 

vysušení Φvpo [%] 

Křída č.1 0,29 0,0155 0,0031 5,17 

Křída č.2 0,265 0,0115 0,0023 4,32 

Korund č.1 0,27 0,0175 0,0035 6,46 

Korund č.2 0,264 0,015 0,003 5,67 

Průměr 0,272 0,0149 0,002975 5,405 

 

Výpočty 

Φna = 
  

      
 * 100%  

 

[1] 

Φvy = 
    

        
 * 100% 

 

[2] 

Φvpo = 
    

   
 * 100% 

 

[3] 

  

m [g]  - navážka vysušeného vzorku 

mv [g]  - množství  aplikované vody  

mpo [g]  - hmotnost prášku po vyjmutí  

Φna [%] - obsah vody po navlhčení  

Φvy [%] - obsah vody po vysušení  

mvpo [g] - množství vody po vysušení  

Φvpo [%] - množství vody po vysušení  

mn [g]  - navážka vzorku (Pulvex, nevysušený) 

mvys [g] - hmotnost vysušené vody  
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Pomocí vzorce [1] se spočítala vlhkost vzorku poté, co se zcela vysušený prášek 

navlhčil vodou. Po vyjmutí vzorků z exsikátoru se každý zvážil a zjistila se hodnota mpo. 

Odečtením hmotnosti suchého prášku před navlhčením m, se zjistila hmotnost zbylé vody 

mvpo, kterou se nepodařilo v exsikátoru odstranit. Podle vzorce [2] se spočítalo hmotnostní 

množství vody ve vzorku vyjmutého z exsikátoru. Procentuální zůstatek vody se vyjádřil 

pomocí vzorce [3]. Vypočítané hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 2. 

 

Jako příklad byla provedena zkouška přesně podle normy ČSN EN 615 s hasicím 

práškem Pulvex. Byly naváženy dva vzorky tohoto prášku a na 48 hodin vloženy do 

exsikátoru. Po vyjmutí z exsikátoru byly vzorky opět zváženy a úbytek hmotnosti vyjádří 

obsah vlhkosti prášku před vysušením. Hodnoty byly zapsány do Tab. 3. 

Tab. 3 Hodnoty pro Pulvex 

Vzorek Navážka vzorku 

mn [g] 

Hmotnost 

prášku po 

vyjmutí mpo [g] 

Hmotnost 

vysušené vody 

mvys[g] 

Hmot. množství 

vysušené vody 

[%] 

Pulvex 1 20 19,9649 0,0351 0,176 

Pulvex 2 20 19,9685 0,0315 0,156 

Průměr 20 19,9667 0,0333 0,166 

 

Výsledky verifikace byly aplikovány na výsledky z měření prášku Pulvex. 

V testovaných prášcích zbylo průměrně 5,405% z námi aplikované vlhkosti. Pokud bude 

vzato v potaz, že stejné procento vlhkosti zbylo i u Pulvexu, dostane se na tyto hodnoty: 

Tab. 4 Hodnoty zbylé vody v Pulvexu 

Vzorek Hmotnost zbylé vody [g] Hmotnost zbylé vody z celkové 

navážky [%] 

Pulvex 1 0,001897 0,00949 

Pulvex 2 0,001702 0,00851 

 

Ze spočítaných výsledků lze usoudit, že hodnoty zbylé vody po sušení jsou tak malé, 

že je lze zanedbat (viz Tab. 4). 



16 

 

Nejistoty a chyby měření 

Při měření byly použity laboratorní váhy Precisa 240 A s odchylkou ± 0,0004 g. U 

veškerých navážených hodnot při ověřování této zkoušky musíme s touto odchylkou počítat. 

Tato hodnota je tak malá, že na výsledky nemá větší vliv. 

Závěr 

Průměrné zvlhčení testovaných prášků je 0,272% z celkové hmotnosti, průměrný 

zůstatek vlhkosti 0,0149%, což je 5,405% z původní vlhkosti prášku (viz Tab. 2). Při 

přepočítání těchto hodnot na reálné výsledky hasicího prášku vyjdou hodnoty tak malé, že se 

můžou zanedbat a proto může být tato metoda prohlášena za vhodnou pro danou zkoušku. 
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5.2 Sypná hustota 

Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 615. Účelem této zkoušky je zjistit, zda li se 

sypná hustota prášku shoduje s hodnotou udávanou výrobcem. Zkoušený prášek se uzavře 

v odměrném válci, promíchá se několika otočkami válce a nechá se ustálit. Po usazení prášku 

se z hmotnosti a objemu zkoušeného prášku vypočítá sypná hustota. Vypočítaná sypná 

hustota musí být v toleranci ± 0,07 g/ml. 

Zkušební zařízení 

- uzavíratelný skleněný odměrný válec 250 ml, o přibližné výšce 320 mm a o 

přibližném vnitřním průměru 40 mm 

Postup 

Do odměrného válce nasypeme 100 g prášku (viz Obr 10). Válec uzavřeme zátkou a 

otáčením válce dnem nahoru a dolů provedeme celkem deset úplných otáček, jedna otáčka by 

měla trvat přibližně 2 s. Poté se válec postaví do svislé polohy na rovnou plochu a prášek se 

nechá po dobu 180 ± 10 s usazovat. Poté odečteme objem prášku. Sypnou hustotu Qb 

vypočteme ze vzorce: 

 

    
 

 
 

 

[4] 

kde 

m je hmotnost prášku (g) 

V je objem zaujímaný práškem v odměrném válci (ml) [9] 
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Postup verifikace 

Při verifikaci této zkoušky jsme nahradili hasicí prášek nejprve korundem, poté 

kaolínem. Podle výše popsaného postupu se navážilo 10 krát 100g prášku, který se poté 

nasypal do odměrného válce, uzavřel se a za pomocí stopek se deset krát provedla každé dvě 

sekundy otáčka. Poté se odměrný válec postavil dnem na rovnou podložku. Po dalších 180 s. 

se změřil objem prášku. Z toho se poté pomocí vzorce [4] spočítala sypná hustota. Účelem 

této verifikace je prokázat, že jednotlivé sypné hustoty se nebudou lišit od průměrné sypné 

hustoty o více jak 0,07g/ml. 

Výsledky měření pro oba vzorky jsou uvedeny v Tab. 5 a 6. 

 

Zkušební zařízení 

- uzavíratelný skleněný odměrný válec 250 ml, o přibližné výšce 320 mm a o 

přibližném vnitřním průměru 40 mm 

- laboratorní váhy Precisa 240 A 

- stopky 

 

Kaolín  

Hornina sedimentárního původu, bělavá, při těžbě je plastický, při vyschnutí sypký,  

(viz Obr. 8). Vzniká zvětráváním hornin bohatých na živec, nebo hydrotermálním rozkladem 

podobných hornin. Používá se pro výrobu porcelánu a šamotu, dále v gumárenství a jako 

nátěrová hmota. [8] 

 

Obr. 8 Kaolín [13] 
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Obr. 9 Laboratorní váhy Precisa 240 A [15] 

 

Obr. 10 Měření objemu v odměrném válci 
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Tab. 5 Sypná hustota Korund 

 

Navážka 

100g korund 

Objem [ml] Sypná hustota Odchylka od průměrné 

sypné hustoty 

č. 1 57 1,754 0,0036 

č. 2 57,5 1,739 0,0114 

č. 3 59 1,695 0,0554 

č. 4 55 1,818 0,0676 

č. 5 56 1,786 0,0356 

č. 6 58 1,724 0,0264 

č. 7 56 1,786 0,0356 

č. 8 57 1,754 0,0036 

č. 9 58 1,724 0,0264 

č. 10 58 1,724 0,0264 

Průměr 57,15 1,7504 0,03296 

 

Tab. 6 Sypná hustota Kaolín 

 

Navážka 

  100g kaolín 

Objem [ml] Sypná hustota Odchylka od průměrné 

sypné hustoty 

č. 1 137 0,729 0,0008 

č. 2 143 0,699 0,0292 

č. 3 145 0,689 0,0392 

č. 4 139 0,719 0,0092 

č. 5 137 0,729 0,0008 

č. 6 138 0,725 0,0032 

č. 7 136 0,735 0,068 

č. 8 130 0,769 0,0408 

č. 9 138 0,725 0,0032 

č. 10 131 0,763 0,0348 

Průměr 137,4 0,7282 0,02292 
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Závěr 

Podle normy ČSN EN 615 je maximální přípustná rozdíl hodnot udávané výrobcem a 

laboratorně změřené hodnoty 0,07g/ml. V tomto pokusu se s každým práškem provedlo deset 

měření. Po spočtení průměrné sypné hustoty, která u korundu vyšla 1,7504 ± 0,0067 g/ml a u 

kaolínu 0,7282 ± 0,0105g/ml, byla pro každé měření spočtena odchylka od průměrné sypné 

hustoty. Žádná z odchylek nepřesáhla toleranci 0,07 g/ml. U korundu byla spočítaná největší 

odchylka 0,0676 g/ml, u kaolínu 0,0392 g/ml. Z toho vyplývá, že uvedená zkouška je pro 

danou metodu vhodná. 

Výpočty chyb měření jsou uvedeny v příloze. 

Tímto měřením byla ověřena spolehlivost metody. Ovšem bylo by vhodné srovnat 

měření s jinou metodou. Srovnání by umožnilo lepší pohled na celou verifikaci. 
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5.3 Stanovení množství sedimentu 

Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 1568 - 1. Účelem této zkoušky je zjistit 

objemové množství sedimentu a určit, zda částice sedimentu nepřesahují maximální 

povolenou velikost. Ze zkoušeného vzorku se odebere přibližně 1 l a naplní se do vhodné 

nádoby tak aby zůstalo volných cca. 5-10% z objemu nádoby. Poté se nádoba těsně uzavře a 

promíchá tak, aby se veškerý sediment v nádobě rozptýlil. Odeberou se dva vzorky, přičemž 

jeden se zkouší ihned při teplotě 20 ± 5 °C a druhý po stárnutí při teplotě 60 ± 2 °C po dobu 

24 ± 2 h ve zcela naplněné uzavřené nádobě bez přístupu vzduchu. Vzorek se poté vloží do 

odstředivky. Po odstředění jsme schopni určit množství sedimentu ve zkoušeném vzorku. 

Vylitím vzorku na sítko a propláchnutím jsme schopni zkontrolovat, zda li všechen sediment 

prošel sítem. 

Sediment před stárnutím: žádná částice se nesmí zachytit na sítku o velikosti ok 180 µm a 

objemové množství sedimentu nesmí být větší než 0,25 %. 

Sediment po stárnutí: žádná částice se nesmí zachytit na sítku o velikosti ok 180 µm a 

objemové množství sedimentu nesmí být větší než 1 %. 

Zkušební zařízení 

- odstředivka pracující v rozsahu 6000 ± 600 m . s 
-2

 

- zkumavky do odstředivky 

- zkušební sítko o velikosti ok 180 µm  

- střička 

 

Postup 

Každý vzorek pěnidla se odstřeďuje po dobu 10 minut, poté se stanoví objem 

sedimentu a vyhodnotí se jako procentuální objem odstředěného vzorku. 

Obsah zkumavky se vylije na síto a pomocí proudu střičky se zkoumá, zda se sediment 

zachytí na sítu. [12] 
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Postup verifikace 

Při verifikaci této zkoušky se pěnidlo nahradilo vodou s uměle vytvořeným 

sedimentem. Suspenze se vytvořila z 500ml vody a 5 g prášku, přičemž pro první pokus se 

použil kaolín, při druhém se nahradil kaolín plavenou křídou. Oba dva prášky se před 

vážením nejdříve musely vysušit v sušičce, aby se zbavily vlhkosti. Sušení probíhalo při 

100°C zhruba 4 hodiny. Po nasypání prášku do vody se muselo provést důkladné promíchání, 

aby se vytvořil homogenní roztok. Zamíchání suspenze se zajistilo pomocí magnetické 

míchačky nastavené na 600 ot./min. po dobu 3 minut. Poté se tato suspenze rozlila do čtyř 

kyvet, do každé 100 ml. Za předpokladu, že je tato suspenze homogenní, by v těch to 100 ml 

mělo být 1 g rozptýleného prášku. Poté se kyvety vložili do odstředivky, která pracuje při 

1600ot./min. po dobu 10 minut. Po ukončení odstřeďování se opatrně odlila voda, sediment se 

vysypal na petriho misku a vložil do sušárny. Tím se zajistilo, že sediment byl zbaven 

vlhkosti nabyté při odstřeďování. Po úplném vysušení se sediment zvážil a zjistil se 

hmotnostní rozdíl. Hodnoty byly zaznamenány do Tab. 7 a 8. 

 

Zkušební zařízení 

- laboratorní odstředivka Digitor 21 C Ortoalresa (viz Obr. 11) 

- kyvety do odstředivky 

- magnetická míchačka Lavat (viz Obr. 13) 

- petriho misky 

- kádinka 500 ml 

- laboratorní sušárna HS 61A 

- laboratorní váhy Precisa 240 A 
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Obr. 11 Laboratorní odstředivka Digitor 21 C Ortoalresa 

 

 

Obr. 12 Detail vkládání kyvety do odstředivky 
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Obr. 13 Magnetická míchačka Lavat 

 

Obr. 14 Detail kyvety se sedimentem 
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Tab. 7 Suspenze s kaolínem 

Vzorek Hmotnost [g] Objem [ml] Neodstředěná prášek 

[%] 

č. 1 0,9856 1,1 1,44 

č. 2 0,9796 1,1 2,04 

č. 3 0,9763 1,1 2,37 

č. 4 0,9811 1,1 1,89 

Průměr 0,98065 1,1 1,935 

 

Tab. 8 Suspenze s plavenou křídou 

Vzorek Hmotnost [g] Objem [ml] Neodstředěná prášek 

[%] 

č. 1 0,9591 0,7 4.09 

č. 2 0,9639 0,7 6,61 

č. 3 0,9561 0,7 4,39 

č. 4 0,9612 0,7 3,88 

Průměr 0,96008 0,7 3,9925 

 

 

Nejistoty a chyby měření 

Při měření byly použity laboratorní váhy Precisa 240 A s odchylkou ± 0,0004 g. U 

veškerých navážených hodnot při ověřování této zkoušky musíme s touto odchylkou počítat. 

Tato hodnota je tak malá, že na výsledky nemá větší vliv. Objem sedimentu v kyvetách není 

pro naše měření důležitý, proto měření proběhlo pouze orientačně. 
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Závěr 

Účelem této verifikace bylo zjistit, kolik se při této zkoušce odstředí sedimentu ze vzorku 

pěnidla. To bylo nahrazeno suspenzí tvořenou z vody a námi dodaného prášku v poměru 

1/100. Hmotnost odstředěného sedimentu se po vysušení přibližně rovnala hmotnosti prášku 

použitého pro tvorbu suspenze. U prvního pokusu, kdy se měřilo s kaolínem, vyšla hodnota 

neodstředěného sedimentu 1,935 % z původní hmotnosti, při druhém měření s plavenou 

křídou tato hodnota vyšla 3,9925 %. Tyto dvě hodnoty jsou však tak malé, že tato metoda 

může být prohlášena za vyhovující k dané zkoušce. Měření mohlo být ovlivněno několika 

faktory: Nemuselo se podařit dostat všechen sediment z kyvety na petriho misku a chybou 

měření.  
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6 Závěr 

 

Cílem práce bylo vypracování zkušební metodiky pro verifikaci metod a zkušebních 

aparatur s příslušenstvím, realizace experimentálních zkoušek k ověření jejich správnosti a 

vypracování verifikačních protokolů pro jednotlivé zkoušky. 

V práci byl proveden rozbor tříd požárů, na který navazoval popis hasiv zaměřující se 

především na prášky a pěnidla z důvodu že právě těchto dvou hasiv se týkaly ověřované 

zkoušky. Kapitola 4 obsahovala krátký popis Technického ústavu požární ochrany a 

vyjmenování jeho činností. Hlavní částí celé bakalářské práce je Kapitola 5, která obsahuje 

jednotlivé popisy zkoušek, návrhy na jejich verifikaci a výsledky provedených měření. 

V příloze jsou zpracovány verifikační protokoly. 

 

Hlavním přínosem této práce bylo navržení verifikace pro vybrané zkoušky, její následné 

provedení a vyhodnocení výsledků. Všechny tři zkoušky byly na základě výsledků prohlášeny 

za vyhovující. Pouze u sypné hustoty by bylo vhodné porovnat naši metodu s metodou jinou, 

například za použití volumetru, kdy se prášek prosype přístrojem a poté se zváží jeho 

hmotnost ve sběrači. Na zkoušku zjištění vlhkosti prášku by bylo možno dále navázat a 

pomocí pokusu zjistit, kolik je zapotřebí kyseliny sýrové v exsikátoru pro určité množství 

prášku. Tato hodnota totiž není nikde stanovena. 
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Příloha A 

Navážka Kaolín 

č Objem [ml] 

x 

Odchylka od 

průměrného ibjemu 

Δk= |xk - X | 

 

Δk
2 

1 137 0,4 0,16 

2 143 5,6 31,36 

3 145 7,6 57,76 

4 139 1,6 2,56 

5 137 0,4 0,16 

6 138 0,6 0,36
 

7 136 1,4 1,96
 

8 130 7,4 54,76
 

9 138 0,6 0,36 

10 131 6,4 40,96
 

Průměr 137,4  
 

 

Σ Δk
2
= 190,4 

 
X

   
    

 

      
 =  

     

        
 = 1,45 ml 

Objem: 137,40 ± 1,45 ml 

Hmotnost: 100 ± 0,0004 g 

 

Sypná hustota: 

    
 

 
 ρm = 

  

 
 ρV = 

  

 
 ρm = 

   

  
 

 

   
    

   

  
    

 

  
   

  
    

 

  =   
 
 

 

  
    

 

  
 
 

 

  
    

 

  =   
 

 
    

 

   
 

      
 

  = 

  
 

 
 
   

 
 
 

   
 

 
 
   

 
 
 

  →            
       =  

      

   

 
 

    

     

 
 = 0,0105g/ml 
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Navážka 

100g korund 

Objem [ml] 

x 

Odchylka od 

průměrného ibjemu 

Δk= |xk - X | 

 

Δk
2
 

č. 1 57 0,15 0,0225 

č. 2 57,5 0,35 0,1225 

č. 3 59 1,85 3,4225 

č. 4 55 2,15 4,6225 

č. 5 56 1,15 1,3225 

č. 6 58 0,85 0,7225 

č. 7 56 1,15 1,3225 

č. 8 57 0,15 0,0225 

č. 9 58 0,85 0,7225 

č. 10 58 0,85 0,7225 

Průměr 57,15   

 

Σ Δk
2
= 13,025 

Objem: 57,15 ± 0,38 ml 

Hmotnost: 100 ± 0,0004 g 

 

Sypná hustota: 

    
 

 
 ρm = 

  

 
 ρV = 

  

 
 ρm = 

   

  
 

 

   
    

   

  
    

 

  
   

  
    

 

  =   
 
 

 

  
    

 

  
 
 

 

  
    

 

  =   
 

 
    

 

   
 

      
 

  = 

  
 

 
 
   

 
 
 

   
 

 
 
   

 
 
 

  →            
       =   

      

   
    

    

     
   = 0,00665g/ml 
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Příloha B 

  

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

 

VERIFIKAČNÍ PROTOKOL 
 

Zadavatel:    TÚPO 

č.j.:     BEZ ČÍSLA  

 

Předmět zkoušky:   OBSAH VLHKOSTI 

 

Datum provedení zkoušky:  2.4. 2013  

 

Obsah: 

  1   Předmět zkoušky 

  2   Účel zkoušky 

  3   Zkušební předpis 

  4   Místo, datum a podmínky zkoušky 

  5   Způsob provedení 

  6   Měřicí zařízení a přístroje 

  7   Výsledky zkoušky 

 

Vypracoval:   J. Sedlák   ………………………….. 

          student 

 

Schválil :  Ing. J. Podhradský   …………………………..

  

                vedoucí zkoušky 

Datum :  2.4. 2013            

 

 

 

 

Protokol obsahuje  Počet listů: 3 

  Strana 1 ze 3 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

1. Předmět zkoušky 

Název zkoušky: Obsah vlhkosti 

Norma:   ČSN EN 615 

Zadavatel:  TÚPO 

 

2. Účel zkoušky 

Účelem zkoušky je verifikace zkoušky pro zjišťování obsahu vlhkosti v hasicích prášcích. 

 

3. Zkušební předpis  

Norma ČSN EN 615 

 

4. Místo a datum zkoušky 

Zkoušky byly provedeny ve dnech 2.4. 2013 v laboratoři č.323 Technického ústavu PO v  

Praze 4 - Modřanech. 

Teplota vzduchu : (21  2) C 

Relativní vlhkost : (43  2) % 

 

 

 

 

 

 

Protokol obsahuje  Počet listů: 3 

  Strana 2 ze 3 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

5. Způsob provedení  

 

Zkouška byla částečně provedena podle normy ČSN EN 615. 

Při verifikaci této zkoušky se nahradil hasicí prášek plavenou křídou a hnědým korundem. 

Daný prášek se nejdříve musel vysušit v peci při teplotě 100°C, aby byl zbaven veškeré své 

vlhkosti. Poté se z vysušeného prášku navážilo 20 g a umístil se do petriho misky. Poté se na 

prášek aplikovalo určité množství vody, což zajistilo prášku určitou vlhkost. Poté se 

navlhčený prášek vložil do exsikátoru na dobu 48 h při teplotě cca 20 °C. Po vyjmutí misky 

z exsikátoru se vzorek zvážil a výpočtem se zjistilo, zda se podařilo separovat veškerou 

vlhkost 

 

 

6. Měřicí zařízení a přístroje 

- laboratorní sušárna HS 61A 

- petriho misky 

- exsikátor 

- laboratorní váhy Precisa 240 A 

 

7. Výsledky zkoušky 

 

Provedeným měřením byla verifikována vhodnost metody – Obsah vlhkosti pro použití při 

zkouškách hasebních prášků podle ČSN EN 615. 

Výsledky měření zaručují vhodnost použití dané metody pro tuto zkoušku. Výsledky i 

zhodnocení měření se nachází v bakalářské práci, jejíž je tento protokol přílohou. 

Protokol obsahuje  Počet listů: 3 

  Strana 3 ze 3 
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Příloha C 

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

 

VERIFIKAČNÍ  PROTOKOL 
 

Zadavatel:    TÚPO 

č.j.:     BEZ ČÍSLA  

 

Předmět zkoušky:   STANOVENÍ MNOŽSTVÍ V SEDIMENTU 

 

Datum provedení zkoušky:  2.4. 2013  

 

Obsah: 

  1   Předmět zkoušky 

  2   Účel zkoušky 

  3   Zkušební předpis 

  4   Místo, datum a podmínky zkoušky 

  5   Způsob provedení 

  6   Měřicí zařízení a přístroje 

  7   Výsledky zkoušky 

 
 

 

Vypracoval   J. Sedlák   ………………………….. 

          student 

 

Schválil :  Ing. J. Podhradský   …………………………..

  

                vedoucí zkoušky 

 

Datum : 2.4. 2013            

 

 

 
Protokol obsahuje  Počet listů: 4 

  Strana 1 ze 4 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

1. Předmět zkoušky 

Název zkoušky: Sediment v pěnidle 

Norma:  ČSN EN 1568 - 1 

Zadavatel:  TÚPO 

 

2. Účel zkoušky 

Účelem zkoušky je verifikace zkoušky pro zjišťování obsahu sedimentu v pěnidlech. 

 

3. Zkušební předpis  

Norma ČSN EN 1568 - 1 

 

 

4. Místo a datum zkoušky 

Zkoušky byly provedeny ve dnech  4.2. 2013 v laboratoři č.323 Technického ústavu PO v  

Praze 4 - Modřanech. 

Teplota vzduchu : (21  2) C 

Relativní vlhkost : (43  2) % 

 

 

Protokol obsahuje  Počet listů: 4 

  Strana 2 ze 4 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

5. Způsob provedení  

Zkouška byla částečně provedena podle normy ČSN EN 1568 – 1. 

Při verifikaci této zkoušky se pěnidlo nahradilo vodou s uměle vytvořeným sedimentem. 

Suspenze se vytvořila z 500ml vody a 5g prášku, přičemž pro první pokus se použil kaolín, 

při druhém se nahradil kaolín plavenou křídou. Oba dva prášky se museli kvůli zbavení 

vlhkosti vysušit. Po nasypání prášku do vody se muselo provést důkladné promíchání, aby se 

vytvořil homogenní roztok. Zamíchání suspenze se zajistilo pomocí magnetické míchačky 

nastavené na 600ot./min. po dobu 3 minut. Poté se tato suspenze rozlila do čtyř kyvet, do 

každé 100 ml. Za předpokladu, že je tato suspenze homogenní, by v těch to 100 ml mělo být 1 

g rozptýleného prášku. Poté se kyvety vložili do odstředivky, která pracuje při 1600ot./min. 

po dobu 10 minut. Po ukončení odstřeďování se opatrně odlila voda a sediment se vysypal na 

petriho misku a vložil do sušárny. Tím se zajistilo, že sediment byl zbaven vlhkosti nabyté při 

odstřeďování. Po úplném vysušení se sediment zvážil a zjistil se hmotnostní rozdíl. 

 

6. Měřicí zařízení a přístroje 

- laboratorní odstředivka Digitor 21 C Ortoalresa (viz Obr. 11) 

- kyvety do odstředivky 

- magnetická míchačka Lavat (viz Obr. 13) 

- petriho misky 

- kádinka 500 ml 

- laboratorní sušárna HS 61A 

- laboratorní váhy Precisa 240 A 

Protokol obsahuje  Počet listů: 4 

  Strana 3 ze 4 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

7. Výsledky zkoušky 

Provedeným měřením byla verifikována vhodnost metody – Sediment v pěnidle pro použití 

při zkouškách pěnidel podle ČSN EN 1568 - 1. 

Výsledky měření zaručují vhodnost použití dané metody pro tuto zkoušku. Výsledky i 

zhodnocení měření se nachází v bakalářské práci, jejíž je tento protokol přílohou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol obsahuje  Počet listů: 4 
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Příloha D 

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

 

VERIFIKAČNÍ PROTOKOL 
 

Zadavatel:    TÚPO 

           

č.j.:     BEZ ČÍSLA  

 

Předmět zkoušky:   SYPNÁ HUSTOTA 

 

 

Datum provedení zkoušky:  2.4. 2013  

 

Obsah: 

  1   Předmět zkoušky 

  2   Účel zkoušky 

  3   Zkušební předpis 

  4   Místo, datum a podmínky zkoušky 

  5   Způsob provedení 

  6   Měřicí zařízení a přístroje 

  7   Výsledky zkoušky 

 

Vypracoval:   J. Sedlák   ………………………….. 

          student 

 

Schválil :  Ing. J. Podhradský   …………………………..

  

                vedoucí zkoušky 

Datum :  2.4. 2013            

 

Protokol obsahuje  Počet listů: 3 

  Strana 1 ze 3 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

1. Předmět zkoušky 

Název zkoušky: Sypná hustota 

Norma:   ČSN EN 615 

Zadavatel:  TÚPO 

 

2. Účel zkoušky 

Účelem zkoušky je verifikace zkoušky pro zjišťování sypné hustoty hasicích prášků. 

 

3. Zkušební předpis  

Norma ČSN EN 615 

 

4. Místo a datum zkoušky 

Zkoušky byly provedeny ve dnech 2.4. 2013 v laboratoři č.323 Technického ústavu PO v  

Praze 4 - Modřanech. 

Teplota vzduchu : (21  2) C 

Relativní vlhkost : (43  2) % 

 

 

 

 

 

 

Protokol obsahuje  Počet listů: 3 

  Strana 2 ze 3 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

              Fakulta bezpečnostního inženýrství 

                Katedra požární ochrany 

 

 

5. Způsob provedení  

 

Zkouška byla částečně provedena podle normy ČSN EN 615. 

 

Při verifikaci této zkoušky jsme nahradili hasicí prášek nejprve korundem, poté kaolínem. 

10 krát se navážilo 100g prášku, poté se navážený prášek nasypal do odměrného válce, ten se 

uzavřel a za pomocí stopek se deset krát provedla každé dvě sekundy otáčka. Poté se odměrný 

válec postavil dnem na rovnou podložku. Po dalších 180 s. se změřil objem prášku. Z toho se 

poté spočítala sypná hustota. Účelem této verifikace je prokázat, že jednotlivé sypné hustoty 

se nebudou lišit od průměrné sypné hustoty o více jak 0,07g/ml. 

 

6. Měřicí zařízení a přístroje 

- uzavíratelný skleněný odměrný válec 250 ml,  

- laboratorní váhy Precisa 240 A 

- stopky 

 

7. Výsledky zkoušky 

Provedeným měřením byla verifikována vhodnost metody – Sypná hustota pro použití při 

zkouškách hasebních prášků podle ČSN EN 615. 

Výsledky měření zaručují vhodnost použití dané metody pro tuto zkoušku. Výsledky i 

zhodnocení měření se nachází v bakalářské práci, jejíž je tento protokol přílohou. 

 

Protokol obsahuje  Počet listů: 3 

  Strana 3 ze 3 


