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Diplomová práce se věnuje problematice stárnutí pěnidel odolných proti alkoholu a jeho 

vlivu na hasicí účinnost. V prvních čtyřech částech práce jsou vysvětleny obecné 

charakteristiky pěnidel. Pátá kapitola se zabývá složením pěnidel a jejich enviromentálními 

dopady. Na tuto část navazuje kapitola o polárních kapalinách. Dále jsou blíže popsána 

pěnidla tvořící vodní film a odolná proti alkoholu, normativní požadavky na pěnidla a 

změny v pěnidlech v průběhu stárnutí. V desáté a jedenácté kapitole je popsaná samostatná 

zkouška respektive uvedeny výsledky zkoušek. V závěru jsou shrnuty výsledky a nastíněno 

možné řešení nakládání s nevyhovujícími pěnidly. 
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Úvod 

Pěna je v dnešní době používána jako hasicí látka především tam, kde riziko vzniku požáru 

představují hořlavé kapaliny. Je nezbytnou hasicí látkou v různých odvětvích chemického 

průmyslu, letecké, silniční i mořské přepravě. Ve velkých skladech pěnidel, např. v 

podnicích s velkým rizikem vzniku požáru (skladiště hořlavých kapalin, rafinerie, 

petrochemické závody), jsou pěnidla skladována ve velkých nádržích. Objem pěnidel v 

těchto skladech se běžně pohybuje v řádech několika desítek tisíc litrů. Nemalým 

množstvím pěnidel jsou vybaveny i jednotky požární ochrany. 

Cena za takové množství pěnidla dosahuje značných hodnot. Každé pěnidlo má výrobcem 

deklarovanou minimální životnost obvykle 5 let, poté by se mělo obnovit. Když toto 

uvážíme, je to ekonomicky velice náročná záležitost. Otázkou tedy je: jak stáří pěnidla 

ovlivní jeho vlastnosti? 

Nejdůležitější vlastností pěnidla je jeho hasicí schopnost. Proto jsem se v diplomové práci 

zaměřil na hasicí schopnost pěnidel různého stáří a pěnidel stejného stáří, které byly ovšem 

rozdílně skladovány. 

Práce je zaměřena na pěnidla tvořící vodní film a zároveň odolná proti alkoholu. Jako 

zkušební metodu jsem zvolil zkoušku "Stanovení zkušební hasicí schopnosti" podle 

přílohy H, ČSN EN 1568-4:2008 Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro 

pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou. 
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1 Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací zaměřených na pěnidla a 

jejich hasicí účinnost v závislosti na stáří, procesy probíhající v pěnidlech v průběhu 

stárnutí, normativní podklady v oblasti pěnidel a obecné informace o pěnidlech.  

Pro účely této rešerše byly prostudováno 10 knižních dokumentů, 6 oficiálně vydaných 

firemních podkladů, 6 elektronických článků a 4 normy. Knižní dokumenty ve většině 

případů vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. Firemní 

podklady byly vybrány od výrobců zkoušených pěnidel. Tyto podklady jsou většinou v 

anglickém nebo německém jazyce. Všechny zdroje byly publikovány v období od roku 

1972 do roku 2009. 

Knižní dokument [4], vydaný v roce 2009, podává komplexní informace o dostupných 

pěnidlech, jejich vlastnostech a metodách jejich zkoušení. Zabývá se návrhem použití pěn 

a jejich kvantifikací. Publikace se zabývá výpočty intenzity dodávky hasicích pěn, uvádí i 

doporučení firem vyrábějících pěnidla. Kniha [7] je věnována hasicím účinkům, fyzikálně-

chemickým vlastnostem, toxicitě hasicích látek a jejich environmentální akceptovatelnosti. 

V příloze jsou uvedeny přehledy hasicích látek, jejich vlastnosti a hasicí účinky. Publikace 

[6] uvádí možnosti použití vody se smáčedly a pěnovými přísadami. U popisovaných 

druhů hasebních látek jsou uvedeny jejich fyzikální, chemické a toxické vlastnosti, způsob 

nasazení, hasební efekt, případně škody vzniklé nesprávným použitím. V normách [2], 

[17], [18], [19] jsou definované požadavky na pěnidla. Normativní požadavky na pěnidla 

se týkají vybraných fyzikálně chemických parametrů pěnidla a vlastností pěn vytvořených 

z jeho vodného roztoku. Patří sem především hasicí účinnost ve vztahu požáru hořlavých 

kapalin. Základní částí každé normy je popis metod a postupů provádění zkoušek všech 

parametrů uvedených v normě. V případě norem řady ČSN EN 1568 metody a postupy 

zkoušek stanovují přílohy. Firemní podklady [1], [16], [24], [25] a [22] podávají informace 

o produktech jako jsou technické parametry, rozsah a způsob použití, možnosti skladování, 

dopady na životní prostředí, výsledky zkoušek prováděné výrobcem a popis systému pro 

aplikaci. 

Stěžejním podkladem pro vypracování této práce byla publikace [4] a norma [2]. Jsou zde 

přehledně popsány pochody v pěnidlech v průběhu stárnutí respektive zkoušky hasicí 
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účinnosti a normativní požadavky na pěnidla. Další významné zdroje informací v oblasti 

pěnidel byly firemní dokumentace ([1], [16], [21], [22], [23], [24] a [25]) převážně 

německých a amerických výrobců. 
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Seznam zkratek 

AFFF Aqueous Film Forming Foam 

AR Alcohol Resistant 

ATC Alcohol Type Concentrate 

ČSN Česká Státní Norma 

EN Evropská Norma 

FP Fluoroprotein 

FFFP Film Forming Fluoroprotein 

LV Alkoholverträglich 

PHA Pěnový Hasicí Automobil 

SHZ Stabilní Hasicí Zařízení 
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2 Termíny a definice 

2.1 Základní termíny 

Pěnidla 

Pěnidla jsou kapalné koncentráty, které se přimíchávají do vody v koncentraci od 1% do 

6%. Tento pěnotvorný roztok (směs vody a pěnidla) se v napěňovacím zařízení smísí se 

vzduchem. Takto se vyrábí pěna [1] [2]. 

Hasící pěna 

Hasící pěna je shluk vzduchových bublin vytvořený z pěnotvorného roztoku, který se 

používá k hašení [2]. 

Číslo napěnění 

Číslo napěnění udává kolikrát větší je objem pěny než objem pěnotvorného roztoku. Na 

základě tohoto čísla napěnění dělíme vzduchové pěny na tři kategorie: 

1. Těžká pěna: číslo napěnění 4 až 20, výroba pomocí proudnice na těžkou pěnu, která 

principem injektoru nasává vzduch. 

2. Střední pěna: číslo napěnění 20 až 200, výroba v proudnici na střední pěnu, která 

pracuje na principu injektoru, ale v důsledku své konstrukce (rozprašovací tryska, 

drátěná síťka) přisává víc vzduchu než proudnice na těžkou pěnu. 

3. Lehká pěna: číslo napěnění nad 200, výroba například pomocí speciálního agregátu na 

lehkou pěnu, v kterém se pěnotvorný roztok rozprašuje na jemné síto. Ventilátor 

přivádí pomocí vnějšího pohonu další vzduch [1] [2]. 

Čtvrtčas/poločas rozpadu pěny 

Čtvrtčas/poločas rozpadu pěny je doba, za kterou se z vytvořené pěny vydělí 25%/50% 

objemu původního pěnotvorného roztoku. Tyto hodnoty jsou měřítkem pro stabilitu pěny 

[2]. 

Povrchové napětí 

Povrchové napětí je napětí na rozhranní mezi kapalinou a vzduchem. Povrchové napětí je 

efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako elastická fólie a snaží se dosáhnout co 
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možná nejhladšího stavu s minimální plochou. To znamená, že se povrch tekutiny snaží 

dosáhnout stavu s nejmenší energií. Čím větší je povrchové napětí, tím „kulatější“ je 

kapička této kapaliny [2] [3]. 

Napětí mezi vrstvami 

Je napětí na rozhranní mezi dvěma nemísitelnými kapalinami. 

2.2 Značení pěnidel 

Každý výrobce pěnidel (také hasících prášků a jiných hasicích prostředků) používá 

zpravidla vlastní charakteristické názvy svých produktů nebo sérií produktů. Základní 

název se zpravidla skládá jenom z jednoho slova a připojeno je označení nejčastěji 

informující o druhu pěnidla, doporučené koncentraci dávkování a jiných vlastnostech, 

např. minimální teplota používání, odolnosti proti rozpadu před polárními kapalinami nebo 

určující speciální použití daného pěnidla [4]. 

Nejčastěji používanými zkratkami a označeními v názvech pěnidel jsou: 

- AFFF (A3F = AFFF) - Aqueous Film Forming Foam - pěna tvořící vodní film, 

- AR - Alcohol Resistant - pěnidla odolávající alkoholu, 

- AV - Alkoholverträglich - pěnidla působící s alkoholem, tzn. odolávající alkoholu, 

- ARC - Alcohol Resistant Concentrate - pěnidla odolávající alkoholu, 

- FP - Fluoroprotein - fluoroproteinové pěnidlo, 

- FFFP - Film Forming Fluoroprotein - fluoroproteinové pěnidlo tvořící vodní film, 

- F - 5 - minimální teplota používaného pěnidla je -5°C, 

- F - 15 - minimální teplota používaného pěnidla je -15°C, 

- MB - Mehrbereich - universální pěnidlo, 

- A3F/P = FFFP, 

- A3F/PA = FFFP-AR - fluoroproteinové pěnidlo tvořící vodní film, pěnidlo/pěna 

odolávající alkoholu, 

- A3F/A = AFFP-AR - syntetické pěnidlo tvořící vodní film, odolávající alkoholu, 
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- P - Protein - proteinové pěnidlo (standardní), 

- ATC - Alcohol Type Concentrate = AR - pěnidlo odolávající alkoholu, 

- S - Syndet, Synthetic - syntetické pěnidlo, detergentové, 

- Syndet = Synthetic Detergent [4]. 

V mnoha případech čísla následující po názvu pěnidla označují doporučené, pracovní 

koncentrace dávkování, které jsou nejčastěji 1, 3 nebo 6%. V případě pěnidel odolávajících 

alkoholu, která mají dvě doporučené koncentrace dávkování, se uvádí obě hodnoty 

koncentrací, pro požáry kapalných uhlovodíků a také polárních kapalin [4]. 

3 Druhy pěnidel a jejich použití 

3.1 Druhy pěnidel 

Pěnidla, s ohledem na jejich složení a z toho plynoucích vlastností, dělíme do následujících 

skupin (dle ČSN EN 1568): [5]. 

3.1.1 Proteinové (bílkovinné) pěnidla (P) 

Vznikají hydrolýzou (odbouráváním) bílkovin (např. z rohu hovězího dobytka) a jsou 

rozpustné ve vodě. Kromě částečně rozložené bílkovinné složky obsahují dále vybrané 

stabilizátory pěny, konzervační přísady, antikorodanty a mrazuvzdorné přísady. Používají 

se k výrobě těžké pěny. 

K nevýhodám proteinových přísad patří: nepříjemný pach, krátké garanční lhůty při 

skladování (bílkoviny se dále rozkládají), omezená použitelnost, jsou tuhé, mají omezenou 

tekutost, odolnost při aplikaci na hořlavé látky je malá, obzvláště jsou-li aplikovány přímo 

na hořící povrch kapaliny, slabé smáčecí schopnosti. 

Přednosti proteinové pěny jsou: vysoká stabilita, dokonce i při tenké vrstvě pěny, odolnost 

proti tepelnému sálání, dobrá přilnavost [4] [6]. 

Pěnotvorný roztok se získává přídavkem 4 až 6% pěnidla do vody. Číslo napěnění má 

hodnotu obvykle v rozmezí 6 až 10 [6]. 
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Mezi nejznámější proteinová pěnidla pro nepolární kapaliny patřil Afrodon a Tutogen, 

dnes je to například Towalex a Tutogen. Tutogen U je možno napěnit pitnou, říční, 

mořskou, jakož i upravenou průmyslovou vodou. Je možno ho používat jako pěnidla na 

těžkou pěnu, ale ne pro požáry polárních rozpouštědel [1]. 

Pro hašení polárních kapalin, jako jsou např. alkoholy, ketony, aminy, estery, organické 

kyseliny a další, byl vyvinut proteinový pěnotvorný přípravek POLYDOL. Tvoří hnědou, 

zakalenou kapalinu, dobře a rychle rozpustnou ve vodě, charakteristického zápachu [6]. 

Pěny vytvářené z proteinových pěnidel byly v hojné míře obecně používány ještě do 70. let 

20. století. V dnešní době byly většinou zastoupeny standardními syntetickými pěnidly 

(tzv. universální), které jsou charakteristické širším uplatněním a rozhodně větší stabilitou.  

Vzniklá pěna se využívá pro zásahy v petrochemických závodech a k ochraně skladovacích 

prostorů (nádrží) nepolárních kapalin [4] [6]. 

3.1.2 Fluoroproteinová pěnidla (FP) 

Představují další krok ve vývoji proteinových pěnotvorných přísad. Připravují se 

přimícháváním fluorovaných povrchově aktivních látek, rozpustných ve vodě k 

proteinovým pěnotvorným přísadám [6]. 

Pěny vytvořené z těchto pěnidel jsou nepochybně více tekuté nežli standardní proteinové 

pěny. Mají rovněž větší schopnost zpětně utěsnit povrch při narušení jeho integrity, 

přestože nemají vlastnost utvářet vodní film na povrchu kapalných uhlovodíků. 

Fluoroproteinová pěna je odolná proti znečistění kapalnými uhlovodíky a může být 

úspěšně aplikována prostřednictvím stabilních hasicích zařízení pod hladinou nebo přímo 

na povrchu kapaliny [4]. 

Příkladem pěnidel fluoroproteinového typu je Tutogen FP 3% nebo Tutogen FP 6%. Jsou 

to pěnidla pro přípravu těžké pěny na požáry uhlovodíků. Lepší tekutostí pěny poskytují 

rychlejší hasící účinek než jiná proteinová pěnidla. Přísada vodorozpustných fluorotenzidů 

do proteinových pěnidel zkracuje dobu hašení, způsobuje odpudivost pěny od uhlovodíků a 

v případě požárů uhlovodíků snižuje počet absorbovaných částí paliva. Je možno ho klást 

přímo na plochu požáru a hodí se také pro podpovrchové postupy [1]. 
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3.1.3 Syntetická pěnidla (S - SYNDET, HI-EX) 

SYNDET - synthetic detergent (ang.) - syntetický detergent 

HI-EX - high expansion (ang.) - vysoké napěnění [4] 

Jsou to hasební látky připravené na bázi syntetických povrchově aktivních látek, většinou 

sulfátů nebo sulfonátů vysokomolekulárních alkoholů. Kromě základní složky obsahují 

další komponenty, jako jsou stabilizátory pěny, látky zlepšující jejich mísitelnost a 

mrazuvzdorné přísady [6]. 

Standardní syntetická pěnidla (nazývaná též universální) jsou jednotkami požární ochrany 

používány nejčastěji. Slouží k výrobě všech druhů pěn (těžké, střední, lehké), rovněž i ve 

formě roztoku. Vrstvy pěny vytvořené z těchto prostředků mají relativně nízkou tepelnou 

odolnost při srovnání s pěnami typu AFFF, FP a FFFP a také nižší odolnost vůči 

opětovnému vzplanutí hořlavých látek. Úplně stačí k uhašení menších požárů. Negativní 

vlastností těchto pěnidel je přilnutí části kapalného uhlovodíku (benzínu, pohonných hmot) 

do části uhlovodíkové povrchově aktivní látky, která je základní součástí standardních 

syntetických pěnidel. Viditelným efektem jsou jazyky plamenů, které se objevují na 

povrchu pěny pokrývající rozlitou kapalinu. Při aplikaci se doporučuje šetrné pokládání 

pěny, aby se omezil pohyb povrchu kapaliny [4]. 

Můžeme je dále dělit na: 

- detergentní pro nepolární hořlavé kapaliny (Expyrol, Expandol), 

- detergentní pro polární hořlavé kapaliny, obsahující polysacharidy (Expyrol FA-S) [7]. 

3.1.4 Pěnidla tvořící vodní film (AFFF) 

AFFF (A3F = AFFF) - Aqueous Film Forming Foam (ang.) - pěna tvořící vodní film 

S ohledem na fakt, že standardní proteinová a později syntetická pěnidla používaná do 

konce 60. let 20. století neměla dostačující hasící účinnost u velkých požárů hořlavých 

kapalin, začal se používat při hašení nový typ syntetického pěnidla tvořící vodní film - 

AFFF. U tohoto prostředku se princip hašení požárů třídy B lišil od standardních pěn. 

Kromě vrstvy pěny, která izoluje povrch hořlavé kapaliny od okolí, se na povrchu vytvoří 

"vodní film", který dokonale izoluje a ochlazuje povrch hořlavé kapaliny, a to mnohem 

účinněji než standardní proteinové a syntetické pěny [4]. 
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Je to skupina pěnotvorných přísad vzniklých smícháním vysoce fluorovaných povrchově 

aktivních látek s klasickými tenzidy, jejichž vodní roztok je napěnitelný. 

Objevitelem a výrobcem této skupiny přísad byla původně společnost 3M, která svůj 

výrobek označila názvem "Light Water" tj. "Lehká voda". Firma 3M výrobu lehké vody k 

1. 1. 2001 zastavila a na trhu je tento výrobek k dostání jako produkt jiných firem [6]. 

Pěnidla typu AFFF jsou určena především pro tvorbu těžkých pěn a eventuálně středních, 

ve výjimečných případech je možné z nich vytvořit lehké pěny (hlavně u stabilních 

hasicích zařízení). V případě hašení požárů kapalin se doporučuje používání pěn AFFF s 

číslem napěnění 6 až 10, což umožňuje získat nejlepší hasicí schopnosti [4]. Tyto pěnidla 

lze použít jak pro hašení nepolárních hořlavých kapalin, tak pro hašení polárních hořlavých 

kapalin. Podrobněji o pěnidlech typu AFFF v kapitole 7. 

3.1.5 Fluoroproteinová pěnidla tvořící film (FFFP) 

FFFP - Film Forming Fluoroprotein (ang.) - fluoroproteinové pěnidlo tvořící vodní film [4] 

Fluoroproteinová pěnidla, které mají schopnost tvořit na povrchu některých 

uhlovodíkových paliv vodní film [2]. 

Jsou to rovněž proteinová pěnidla s přísadami povrchově aktivních látek. Cílem zavedení 

do užívání pěn typu FFFP byla myšlenka spojení nejlepších vlastností pěn typu FP a 

AFFF. Způsob uvolňování roztoku z pěn typu FFFP je podobný jako u pěn typu AFFF 

(rozpad pěny na roztok probíhá velmi rychle) a proteinový základ způsobuje její tepelnou 

odolnost a zamezuje zpětnému vzplanutí hořlavé látky účinněji než ostatní syntetické pěny, 

včetně typu AFFF. Charakteristickou vlastností pěny typu FFFP je to, že roztok po rozpadu 

pěny je schopný vytvořit plovoucí film na povrchu kapalných uhlovodíků (podobně jako v 

případě pěny typu AFFF). Film zabezpečuje povrch rozlitých kapalin před opakovaným 

vzplanutím a v případě porušení izolační vrstvy pěny je schopný rychle prostor utěsnit. 

Pěna zhotovená z tohoto druhu koncentrátu je tekutější než pěny typu P a FP. Pěnidla 

FFFP se prakticky výlučně používají k tvorbě těžkých pěn na hašení požárů kapalných 

uhlovodíků. Příklady pěnidel typu FFFP mohou být Petroseal 3% a 6%, Schaumgeist FFFP 

3% a Tutogen A3F/P 3% [4]. 
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3.1.6 Pěnidla odolná alkoholu (AR) 

AR - Alcohol Resistant (ang.) - odolávající alkoholu  

ATC - Alcohol Type Concentrate (ang. pouze u produktů 3M) - pěnidlo odolávající 

alkoholu 

AV - Alkoholverträglich (něm.) - pěnidla působící s alkoholem, tzn. odolávající alkoholu 

[4] 

Pokrok v chemickém průmyslu je spojen se zvýšením druhů a počtu vyráběných hořlavých 

kapalin. Výsadní postavení mezi nimi zaujímají hořlavé kapaliny, které intenzivně narušují 

hasicí pěnu, tzv. polární kapaliny. Patří k nim alkoholy, estery, ethery, ketony, glykoly, 

amidy, aminy a další [4]. 

Výše zmíněné kapaliny (nazývané též polárními rozpouštědly) a také jejich směsi a 

roztoky způsobí ve větší či menší míře narušení obyčejných hasicích pěn již při kontaktu s 

jejich povrchem, což znemožní uhašení požáru nebo aplikaci pěny na rozlité plochy těchto 

kapalin při jejich zabezpečení před vzplanutím. Je třeba zdůraznit, že stejně neúčinné 

budou v tomto případě pěny vzniklé z pěnidel proteinových, syntetických, jakož i AFFF. V 

souvislosti s tímto jevem se již mnoho let používá k hašení těchto kapalin pěn vznikajících 

ze speciálních pěnidel, označovaných jako AR, ATC nebo AV [4]. 

Norma ČSN EN 1568 rozlišuje pěnidla odolávající alkoholu jako samostatnou skupinu 

pěnidel. Fakticky pěnidla typu AR jsou založena na zbývajících skupinách pěnidel. A proto 

v nabídkách výrobců se objevují pěnidla typu AFFF nebo S, a také ostatních typů.  

Jejich účinek je založen na tvorbě polymerní vrstvy (polymerního filmu) po styku pěny s 

povrchem polární hořlavé kapaliny, která odděluje pěnu od hořlavé kapaliny a znemožňuje 

přitom rozpad pěny. V dnešní době lze na trhu získat mnoho prostředků tohoto typu 

odolávajících alkoholu. Každý větší producent pěnidel má ve své nabídce i několik 

různých druhů takových koncentrátů [4]. 

Obecnou výhodou všech pěnidel typu AR je to, že mohou být s úspěchem používány nejen 

k hašení polárních kapalin, ale také typických kapalných uhlovodíků. Ve výjimečných 

případech je lze používat rovněž k hašení požárů skupiny A. Stejně jako v případě pěnidel 

typu AFFF je to ekonomicky neopodstatněné. V takových případech je výhodnější 

používat syntetická pěnidla, která jsou charakteristická lepšími smáčecími vlastnostmi. 



 

14 

Tyto "dvoufunkční" pěnidla jsou obvykle k dostání v různých doporučených koncentracích 

(zpravidla 1 nebo 3% v případě kapalných uhlovodíků a 3 nebo 6% u polárních kapalin). 

Na trhu jsou již k dostání produkty, které je možné používat v jedné koncentraci, např. 3% 

pro hašení požárů obou kapalin [4]. Příklady pěnidel odolávajících alkoholu jsou v příloze 

č. 2. 

3.2 Hasící efekt pěn 

Mechanizmus hašení pěn spočívá v následujících fyzikálních principech [7]: 

- izolační efekt: 

Podstata tohoto způsobu spočívá v izolaci pásma hoření od pásma přípravy, hořlavé látky 

nebo od oxidačního prostředku. Hoření se přerušuje z důvodu nepřítomnosti jedné z 

reagujících látek v pásmu hoření [8]. 

- dusivý efekt: 

Zamezuje přístupu vzdušného kyslíku k hořlavé látce, zabraňuje vypařování par hořlavých 

kapalin. 

- ochlazovací efekt: 

Podstata spočívá v ochlazování hořící látky pod teplotu hoření. 

3.3 Pěny dle čísla napěnění 

Číslo napěnění = poměr objemu vyrobené pěny k objemu použitého roztoku pěnidla [8]. 

Těžká pěna (číslo napěnění je  20) 

Hasící účinek těžké pěny spočívá především na jejím chladícím účinku a též schopnosti 

izolovat materiál od okolního kyslíku. Po pokrytí hořlavé kapaliny hořící pěnou se vytvoří 

dělící vrstva mezi kapalinou a pásmem hoření, která brání dalšímu odpařování hořlavých 

par. Pěnotvorné roztoky se připravují běžně v rozsahu 1 až 6% [7]. 

Oproti jiným hasicím látkám používaných na hašení požárů třídy B má těžká pěna výhodu, 

že vedle dusivého hasicího účinku má dodatečný chladící efekt, vzhledem k vysokému 

obsahu vody v pěně. Obzvlášť vhodná je na hašení velkých požárů skladů hořlavých 

kapalin, jelikož se dá proudnicemi dopravit na velkou vzdálenost (monitory i 60 m) [7]. 
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Střední pěna (číslo napěnění je od 20 do 200) 

Hasicí účinky střední pěny odpovídají přibližně hasicím účinkům těžké pěny. Jelikož má 

menší obsah vody, její chladící účinek výrazně klesá. Hlavní účinek střední pěny je v 

zamezení přístupu plynného oxidovadla k palivu. Při aplikaci je střední pěna omezena 

krátkým dosahem [7]. 

Hranice nasazení střední pěny odpovídá přibližně možnostem těžké pěny. Střední pěna s 

číslem napěnění do 75 se dá aplikovat i na volném prostranství a s číslem napěnění 

přibližně 150 a síle větru nad 6-7 (Beaufortova stupnice) musíme uvažovat o možnosti, že 

pěna bude odvátá. Střední pěna má dále výhodu, že obsahuje méně vody, čímž způsobuje 

menší škody z hlediska nasazení hasicí látky [7]. 

Lehká pěna (číslo napěnění je  200) 

Hasicí účinek lehké pěny je dusivý. Podobně jako u těžké a střední pěny, pěnový koberec 

vytváří dělící vrstvu, která zabraňuje přístupu kyslíku k hořlaviny. Tento hasicí efekt lehké 

pěny je znásobený tím, že při nanesení pěny na hořlavinu se velká část pěny rozpadává (60 

až 80%) a odpařená voda zvětšuje svůj objem 1 700-krát ve formě vodní páry. Vodní pára 

silně zřeďuje vzduch a snižuje koncentraci kyslíku v prostoru nad hořlavinou, což má za 

následek zvýšený dusivý efekt. Lehká pěna se vyrábí pomocí agregátů na lehkou pěnu a 

dopravuje se pomocí rukávu [7]. 

Lehká pěna je vhodná na zapěňování velkých prostorů, hal, lodních prostorů apod. Její 

výhodou je možnost pomocí agregátu na pěnu v poměrně krátkém čase vytvořit velké 

množství pěny (víc jak 1000 m
3
), přičemž spotřeba pěnidla i vody je nízká. Nevýhodou 

lehké pěny je, že se může aplikovat pouze do uzavřených prostorů. Problémy se vyskytují i 

při aplikaci do výšky [7]. 

3.4 Metody tvorby pěny 

3.4.1 Chemická pěna 

Chemická pěna ztratila v minulých letech na významu. Příčina toho tkví především ve 

složité výrobě a relativně vysoké ceně. Byla využívána v prvních typech hasicích přístrojů 

[9]. 
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Mokrý způsob 

Princip: Dvě oddělené skladované substance, jedna alkalický a druhá kyselý roztok, se v 

případě potřeby spojí takovým způsobem, že krátce před vniknutím k ohnisku požáru spolu 

reagují a při tom tvoří pěnu [9]. 

Ke spojení roztoků dochází v ručních hasicích přístrojích tak, že se odděleně uložené 

roztoky stečou dohromady po otočení hasicího přístroje o 180° kolem horizontální osy. Ve 

stacionárních zařízeních se roztoky čerpají odděleně a krátce před dosažením ohniska 

požáru se spojí [9]. 

Suchý způsob 

Princip: Směs prášku, pěnotvorný prášek, složený z alkalických a kyselých solí v přesném 

dávkování, se pomocí pěnového generátoru přiměšuje do proudu vody. Při rozpouštění solí 

nastává ještě při průtoku hadicí s tlakovou vodou tatáž chemická reakce jako u mokrého 

způsobu [9]. 

3.4.2 Vzduchová pěna 

Nezávisle na druhu vytvářené pěny, všechny pěnové systémy se skládají ze stejných 

základních elementů. Jde o přítok vody, čerpadla zajišťující požadovaný tlak a průtok 

vody, zařízení, které aplikuje pěnidlo a zaručující dodržení jeho stálé koncentrace, potrubí 

s odpovídající armaturou, která přivede vodu a roztok do systému a napěňující zařízení [4]. 

Přiměšovače 

Podle způsobu, kterým se pěnidlo do vody dávkuje, můžeme přiměšovače rozdělit: 

- Přiměšovače pracující na principu proudového čerpadla, ejektoru, tzn., že pěnidlo je z 

nádoby do přiměšovače přisáváno v důsledku podtlaku vznikajícího v části 

přiměšovače při průtoku vody tryskou přiměšovače. Tomuto způsobu se někdy také 

říká přiměšování podtlakové [10]. 

- Druhým způsobem přiměšování pěnidla do vody je tzv. přetlakové přiměšování. To 

může být provedeno například tak, že tlaková voda je vedená do nádoby s pěnidlem 

nad hladinu pěnidla a vytváří tak tlakový polštář a pěnidlo je z nádoby tlakem vody 

vytlačováno a tlakově přiváděno do přiměšovače. Tento způsob se používal především 

u pěnidel živočišného původu (Afrodon). Jeho nevýhodou bylo možné smíchání 
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pěnidla s vodou v nádrži v případě, že se všechno pěnidlo nespotřebovalo. Novější 

provedení zamezuje smíchání pružnou membránou, která se tlakovou vodou roztahuje 

a vytlačuje pěnidlo z nádrže [10]. 

 

Obrázek 1: Přiměšovač AWG Z4R v řezu [26] 

Těžká pěna 

Napěnění roztoku se provádí pomocí vzduchu, který je obvykle do pěnotvorné části 

proudnice (do tzv. směšovací komory) přisáván na základě podtlaku, vznikajícího 

ejektorovým účinkem protékající látky. Dochází zde k podobnému jevu jako u 

ejektorových přiměšovačů s tím rozdílem, že do trysky pěnotvorné proudnice, ústící do 

směšovací komory není přiváděná voda jako u přiměšovače, ale pěnotvorný roztok. 

Přisávání vzduchu je možné řadou bočních otvorů popř. prostorem mezi žebry, pomocí 

nichž je tryska uchycena na vstupu do komory proudnice. Tryska bývá navíc upravena tak, 

že při výtoku pěnotvorného roztoku z trysky dochází k jeho tříštění, umožňující lepší 

provzdušnění [10]. 

 

Obrázek 2: Princip tvorby pěny v proudnici na těžkou pěnu P3 [26] 
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Střední pěna 

Přiváděním roztoku vody a pěnidla do vtokového hrdla a dále do trysky přes vířivou 

vložku dochází k vytvoření kuželovitého roztříštěného proudu. Při výtoku roztoku z trysky 

se také projevuje ejektorový účinek a dochází k přisávání vzduchu do prostoru tělesa 

proudnice. Roztříštěný proud roztoku dopadá na síto ve směšovací komoře, kde pomocí 

přisávaného vzduchu nastává napěnění. Vytváří se bublinky na sítu (podobně jako u 

dětského bublifuku). Potřebné napěnění se ukončí na dalším sítu a vzniklá střední pěna 

proudí volným výtokem z proudnice [10]. 

 

Obrázek 3: Princip tvorby pěny v proudnici na střední pěnu SP - 350 [26] 

Lehká pěna 

Pro vyšší čísla napěnění nestačí již ejektorový přívod vzduchu přivést vzduch v množství 

potřebném pro toto vysoké napěnění (číslo napěnění až 1 000). Vzduch se zde přidává 

například pomocí motoricky poháněného ventilátoru. Tato metoda se proto nazývá též 

metoda s nuceným přívodem vzduchu na rozdíl od dříve zmíněné metody s ejektorovým 

přívodem vzduchu [9]. 

Hnacím motorem je poháněn ventilátor, který je umístěn na začátku roury difusoru. 

Vzduch od ventilátoru proudí difusorem, na jehož opačném konci jsou umístěna 

napěňovací síta. Současně je k pěnometu přiváděná tlaková voda, do které se před vstupem 

do difusoru přivádí pomocí přiměšovače pěnidlo. Roztok vody a pěnidla je pak veden 

potrubím do difusoru. Potrubí je v difusoru zakončeno tryskami, které rozprašují roztok na 
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povrch napěňovacích sít. Vzduchem, který je hnán ventilátorem přes tato síta, dochází k 

vlastnímu napěnění směsi a vzniku lehké pěny [10]. 

 

Obrázek 4: Schéma činnosti agregátu na lehkou pěnu TURBEX MKII [26] 

4 Historický vývoj pěnidel 

Stovky let patřily k dostupným prostředkům pro boj s ohněm vlastně jenom voda a písek. 

Avšak toto se změnilo v polovině 19. století, spolu s rozvojem průmyslu a počátkem těžby 

ropy [4]. 

V Anglii byl v r. 1877 patentován hasicí přístroj, který pracuje na principu metody hašení 

chemickou pěnou [9]. Ta byla vytvořena působením oxidu uhličitého, který vznikl 

smícháním vodných roztoků hydrogenuhličitanu sodného a síranu hlinitého spolu s 

pěnotvornými přísadami a stabilizátory pěny [4]. 

Zařízení fungující tímto způsobem dodávala pouze malé množství pěny, které bylo 

nedostatečné pro hašení velkých požárů. Z tohoto důvodu byl vypracován systém, ve 

kterém pěna měla být aplikována standardními požárními hadicemi. Kyselá látka (síran 

hlinitý) a zásaditá (hydrogenuhličitan sodný) v práškovém stavu byly dávkovány pomocí 

speciálně zkonstruovaného dávkovače do hadicového vedení s protékající vodou. Daleko 

větší množství takto vytvořené pěny umožňovalo hašení velkých požárů. Avšak tento 

systém byl velmi nákladný a problematický při používání [4]. 

Jako vlastní zakladatel metody hašení pěnou bývá jmenován Francouz Laurent. Jemu jako 

prvnímu se podařilo vyvinout použitelné přístrojové řešení, a to v době, kdy automobilový 
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průmysl byl ještě v začátcích vývoje a kdy se hašení požáru benzinu považovalo za 

nemožné [9]. 

V roce 1903 vyvinul jeden Američan přístroj, který umožňuje tvoření pěny mechanickou 

cestou, to jest vnikáním tlakového plynu do napěnitelné kapaliny [9]. 

Ve 30. letech 20. století se našly metody stabilizace roztoků bílkovin, které umožňovaly 

tvorbu pěn stabilních po smíchání roztoku se vzduchem. Takovým způsobem vznikly 

koncentráty dnes známé a nazývané jako standardní proteinové pěnotvorné hasicí látky. 

Bylo zřejmé, že mechanická pěna má lepší hasicí účinnost než chemická pěna [4]. 

V 50. letech 20. století začala získávat větší význam pěnidla obsahující syntetické tenzidy. 

V roce 1953 bylo patentováno rovněž první pěnidlo určené pro tvorbu pěn odolávajícím 

alkoholům a jiným polárním kapalinám. V 60. letech se začaly používat první proteinové 

pěny odolávající alkoholu. Následující desetiletí přineslo stále širší používání revolučního 

objevu amerických chemiků umožňujících utváření vodního filmu (AFFF), populárně 

nazývaných "lehkou vodou". Od této doby pěnidla typu AFFF byly základním prostředkem 

pro tvorbu pěn používaných k hašení uhlovodíků. Kromě toho se objevila fluoroproteinová 

pěnidla [4]. 

Dalšími mílovými kroky v rozvoji pěn bylo rozšířené používání prostředků tvořících vodní 

film, pěn odolávajících alkoholu a fluoroproteinových, včetně těch, které umožňují snížené 

koncentrace dávkování [4]. 

5 Složení pěnidel a jejich dopad na životní prostředí 

5.1 Chemické složení pěnidel 

Pěnotvorné hasicí látky jsou vícesložkovými kapalnými koncentráty, ve kterých se mohou 

vyskytovat tyto skupiny látek: 

5.1.1 Povrchově aktivní látky - tenzidy 

Hlavní užitnou funkcí hasicích pěnidel je tvorba pěn s odpovídajícími vlastnostmi, které 

zaručují efektivnost hašení požáru. Universální prostředky (typu S), kterých se statisticky 

spotřebuje nejvíce, musí mít schopnost vytvářet pěny s širokou škálou čísel napěnění, a to 
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od několika desítek do několika stovek, dokonce i přes tisíc, při koncentraci vodných 

roztoků 2-3%. Proto musí obsahovat značné množství tenzidů, které jsou vysoce 

povrchově aktivní [4]. 

Povrchově aktivní látky (tenzidy), mají schopnost díky své specifické struktuře, snižovat 

povrchové napětí vody. Jejich molekuly se skládají z části hydrofilní, která zaručuje 

rozpustnost ve vodě, a části hydrofobní, díky které tyto látky mohou vytvářet adsorpční 

vrstvy na fázovém rozhranní, což je právě příčinnou snižování napětí povrchového a 

mezifázového (adsorpční vrstvy se mohou tvořit na fázovém rozhraní: roztok - vzduch, 

roztok - tuhé skupenství a roztok - kapalina nerozpustná ve vodě). Hydrofilní část tenzidů 

tvoří funkční skupiny obsahující heteroatomy, např. kyslík, síru, dusík a fosfor. 

Hydrofobními částmi jsou uhlíkaté řetězce (nasycené či nenasycené), uhlíkaté řetězce 

fluorované nebo perfluorované (v uhlíkatém řetězci perfluorovaném jsou všechny atomy 

vodíku nahrazeny atomy fluoru) a také siloxanové. Ty mohou být rozvětveny a spojeny s 

benzenovými jádry. S prodloužením uhlíkatého řetězce se zvětšuje do určité hranice 

povrchová aktivita tenzidů, která se vyznačuje snižující se rozpustností látek ve vodě a 

směsích voda a organické rozpouštědlo [4]. 

Přidání tenzidů do vody způsobuje zlepšení smáčecích schopností ve vztahu k 

hydrofobním materiálům, emulgujících schopností ve vztahu ke kapalinám nerozpustným 

ve vodě, a také umožňuje tvorbu pěn. Dobré pěnotvorné schopnosti mají takové látky, ve 

kterých rozdíl polarity obou skupin je velmi značný a látka obsahuje skupinu silně 

hydrofilní a silně hydrofobní [4]. 

Ve složení pěnidel typu AFFF se můžeme setkat, kromě anionových a neiontových, také s 

kationaktivními tenzidy, s jím vlastním perfluorovaným uhlíkatým řetězcem [4]. 

Pěnidla typu P, FP, FFFP obsahují produkty částečné hydrolýzy zvířecích bílkovin s 

rozdílným složením, které představují základ pěnotvorných koncentrátů. Také se vyskytují 

syntetické tenzidy s částečně nebo s úplně fluorovaným uhlíkatým řetězcem [4]. 

5.1.2 Povrchově aktivní látky s perfluorovanými uhlíkovými řetězci 

Jsou součástí velmi důležité skupiny pěnidel pro tvorbu pěn tvořících vodní film (AFFF). 

Firma 3M jako první vypracovala recepturu tohoto pěnidla. Tenzidem zaručujícím tvoření 

vodního filmu je sulfofluor perfluor-n-oktyl [4]. 
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Stejná firma produkovala rovněž preparáty na bázi draselných solí kyseliny 

perfluorooktansulfonové (C8F17SO3K = PFOS) [4]. 

Značný úspěch těchto prostředků trval několik desítek let. Byly nezastupitelné při hašení 

požárů kapalin, z důvodu velmi vysoké hasicí efektivnosti pěn vytvářených z jejich 

roztoků, a to díky tvoření vodního filmu. Látky obsahující perfluorované uhlíkové řetězce 

jsou velmi trvanlivé, a proto taky těžce biologicky odbouratelné. Když byly zjištěny v 

některých rostlinných a zvířecích organismech stopy sulfofluoru perfluoru-n-oktylu, firma 

3M ohlásila v roce 2000 dobrovolnou rezignaci na výrobu látek tohoto typu [4]. 

Vysoká stabilita a schopnost k bioakumulaci fluorovaných tenzidů přítomných v 

pěnotvorných prostředcích typu AFFF firmy 3M, vyplývá z přítomnosti osmiuhlíkového 

řetězce. Látky tohoto typu byly získány metodou elektrochemického fluorování. Vedle 

hlavního produktu vznikají vedlejší produkty s různými délkami řetězců a s různým 

stupněm rozvětvení [4]. 

V posledních letech 20. století se objevily na trhu pěnidla typu AFFF, které, jak deklarují 

výrobci, neobsahují perfluorované látky a jsou dobře biologicky odbouratelné. Některé z 

těchto pěnidel obsahují produkty telomerizace, které jsou fluorovány, ale nejsou 

perflourovány. Některé mohou obsahovat tenzidy o jiné struktuře. Výrobci nezveřejňují 

struktury těchto látek. Určité informace poukazují na to, že tyto látky obsahují siloxanové 

hydrofobní části [4] 

5.1.3 Polypeptidy 

Jsou součástí pěnidel typu P, FP, FFFP, čili proteinových, fluoroproteinových a 

proteinových tvořících vodní film. Patří mezi nejstarší pěnidla používané k hašení. 

Získávají se z přírodních bílkovin: keratinu, tedy kůží, kostí, kopyt, vlasů atp., a taky 

kaseinu a albuminu [4]. 

Hydrolyzáty bílkovin mají nízkou povrchovou aktivitu. Tyto látky přírodního původu by 

měly snadno podléhat biodegradaci. Obecně se usuzuje, že tyto látky používané ve formě 

roztoků nezpůsobují znečištění životního prostředí. Některé firmy doporučují zbavovat se 

prošlých proteinových prostředkům vylitím na zem po zředění na koncentraci cca 1%. 

Toto pravidlo se nevztahuje na pěnidla typu FP a FFFP, které obsahují fluorované tenzidy, 
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které podléhají rozkladu v životním prostředí mnohem pomaleji než hydrolyzáty bílkovin 

[4]. 

5.1.4 Organická rozpouštědla 

Příprava kapalného koncentrátu obsahujícího několik desítek procent aktivních látek 

vyžaduje, kromě vody, přítomnosti organických rozpouštědel a také hydrotropních 

prostředků, které mají za úkol zvyšovat vzájemnou rozpustnost všech složek a také snížit 

viskozitu koncentrátu [4]. 

Přítomnost organických rozpouštědel v pěnidlech je nutná, aby při obsahu tenzidů 20% 

byly kapalinou s nízkou viskozitou. V prvních návrzích syntetických pěnidel a také u 

smáčedel se používal ethanol, n-propylalkohol (1-propanol) nebo isopropylalkohol (2-

propanol). Avšak pěny vznikající z těchto látek byly poměrně málo stabilní. V letech 1960 

- 1970 se v pěnidlech nejčastěji používal 1-butanol isobutanol (2-methyl-1propanol). 

Avšak pěny vytvářené z roztoků, které obsahovaly 1-butanol, jsou citlivé na vody s 

vysokým obsahem solí (tvrdá voda), což znemožňovalo jejich nasazení na hašení požárů 

na lodích. Málo stabilní jsou také vodné roztoky těchto pěnidel, zvláště hodně zředěné [4]. 

Od určité doby se při výrobě pěnidel používají glykolethery, ze kterých jsou nejznámější 

karbitol (diethylenglykolmonoethylether), butylkarbitol, butylcelosolv [4]. 

5.1.5 Stabilizátory pěn 

Úlohou stabilizátorů je udržovat neměnné vlastnosti pěn v určitém čase. Především se 

jedná o zabrzdění či značné zpomalení synerze, čili vytékání roztoku z pěn. Synerze je 

proces, který začíná bezprostředně po vytvoření pěny a během jejího použití pěna ztrácí 

svojí mechanickou odolnost a začíná zanikat. Z pohledu praxe je třeba, aby optimální 

stabilita především těžkých pěn vytvořených ze syntetických univerzálních a také 

proteinových pěnidel byla taková, aby polovina roztoku v ní obsaženém se vyloučila v 

průběhu 15-20 minut od okamžiku vytvoření [4]. 

5.1.6 Hydrotropní látky 

Úlohou hydrotropních látek je zvýšení vzájemné rozpustnosti složek a následné snižování 

viskozity soustavy. Nejčastěji používanou hydrotropní látkou, která je součástí pěnidel, je 
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močovina. V životním prostředí je úplně recyklovatelná a s ohledem na její koncentraci (3-

5%), nemůže způsobit žádné lokální narušení, protože pracovní koncentrace pěnidel typu S 

jsou obvykle 3%. Stává se, že obsah močoviny v pěnidlech je větší. V tomto případě 

močovina splňuje dodatečnou roli a snižuje teplotu tuhnutí. Přebytek močoviny v 

koncentrátech se projevuje rychlým zakalením roztoků, dokonce i při koncentracích 

několik procent. Močovina má také určitý korozivní účinek [4]. 

5.1.7 Inhibitory koroze 

Povrchově aktivní látky nemají fakticky korozivní vlastnosti. Jako lehce se absorbující 

velké částice mohou samy zpomalovat procesy koroze. Nicméně v pěnidlech se nacházejí 

ionty anorganické, které mohou urychlit korozi. Patří k nim především síranové aniony, 

které jsou vždy přítomné v pěnidlech obsahujících alkylsírany a alkansulfonáty. Jsou 

pozůstatkem po procesu síření nebo sulfonace a jsou těžce odstranitelné. Některé pěnidla 

obsahují povrchově aktivní látky ve formě amoniových solí. Mají silně korozivní vliv na 

slitiny mědi [4]. 

Jedním z nejčastěji používaných inhibitorů koroze ve vztahu k oceli je benzoát sodný 

(benzoan sodný). V pěnotvorných koncentrátech plní také roli baktericidního prostředku 

(konzervantu). 

5.1.8 Konzervační přísady 

Používají se hlavně u proteinových pěnidel z důvodu zabezpečení před příliš rychlým 

rozkladem v průběhu skladování, protože bílkoviny a produkty jejich částečné degradace 

jsou dobrou půdou pro život mikroorganismů všeho druhu. Jsou to chemické látky 

podobné těm, které se používají ke konzervování jídla, např. benzoát sodný (benzoan 

sodný). Mohou to být rovněž soli zinku nebo mědi, také organické látky, např. fenol, 

krezol a jejich deriváty, chromany a dichromany alkalických kovů, atd [4]. 

5.1.9 Látky snižující teplotu tuhnutí 

Od pěnidel používaných v našich klimatických podmínkách se vyžaduje, aby jejich teplota 

tuhnutí nebyla větší než -10 °C. Avšak výrobci obvykle udávají minimální teplotu 

používání pěnidel -15 °C, což znamená, že teplota tuhnutí bude -17 až -18 °C [4]. 
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Již sama přítomnost organických rozpouštědel v pěnidle způsobí, že mají teplotu tuhnutí -2 

až -5 °C. V našich klimatických poměrech to nestačí a nezbytné jsou přísady pro další 

snížení teploty. Typické teploty tuhnutí pěnidel jsou -5 °C a -15 °C, ale některá pěnidla 

jsou charakteristická mnohem nižší teplotou tuhnutí a to dokonce i -30 °C [4]. 

V pěnidlech se nachází několik druhů přísad snižujících teplotu tuhnutí. Nejčastěji se 

používá ethylenglykol nebo propylenglykol, ale také etylendiamin [4]. 

Složení pěnidel je uvedeno v příloze č. 3. 

5.2 Ekologické dopady pěnidel 

Vznikající produkty hoření a zbytky po hoření jsou mnohem škodlivější jak použitý hasící 

prostředek. Rychle uhašený požár často vyváží negativní dopady použitých hasících látek, 

jelikož se omezí tvorba toxických produktů a zbytků po hoření. Při hašení požárů např. 

vodou, která je považována za neškodnou pro životní prostředí, odtékající voda 

kontaminovaná rozkladnými produkty hoření látek může významně zatížit životní 

prostředí na dlouhou dobu. Při aplikaci hasicích pěn a zejména environmentálně 

akceptovatelných, je možné požár uhasit dříve a méně zatížit životní prostředí zplodinami 

hoření jako v případě vody [7]. 

5.2.1 Toxicita pěnidel 

Je známo, že tradiční příměsi v pěnidlech (tenzidy, athylenglykol, butyldiglykol, 

propylenglykol, alkylpolyglykozit, nonylalkohol) můžou způsobit problémy z hlediska 

toxicity samotných látek, respektive jejich rozkladných produktů. V porovnání s 

chemickými látkami přípravky je toxicita pěnidel nízká [7]. 

Požití vody obsahující tenzidy v koncentraci do 100 mg.dm
-3

 v průběhu několika týdnů 

nevyvolává u člověka symptomy nemoci. Náhodné pozření tenzidů s vysokou koncentrací 

taktéž nezpůsobuje u člověka chronické následky. Mezi hasicími pěnidly vykazují největší 

toxicitu pěnidla typu S, A a také AFFF, pro které smrtelnou dávku LD50
10

 představují 

koncentrace 2000-5000 mg.kg
-1

. Práh dráždivého působení pěnidel na kůži člověka je nižší 

než koncentrace tenzidů používaných v roztocích na praní. S ohledem na přítomnost 

rozpouštědel bez ochranných přísad, pěnidla odmašťují kůži více než mýdla a prací 

prostředky [4]. 
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Silně negativní vliv mají pěnidla na vodní organismy. Tzv. vodní toxicita je většinou 

vyjadřována ve formě LC50 (Lenhal Concentration). Je to koncentrace látek ve vodě, která 

je smrtelná pro 50% vodních živočichů (např. ryb) vystavených vlivu této látky v průběhu 

určitého času. Čím vyšší jsou hodnoty LC50, tím méně toxické je pěnidlo [4]. Akutní 

toxicita pěnidel testovaná na vodních živočiších je uvedena v příloze č. 4. 

Bereme na vědomí, že obsah tenzidů v pěnidlech se rovná 10 - 20%. Přítomnost tenzidů ve 

vodě snižuje její schopnost k absorbování atmosférického kyslíku. Tento úkaz hodnotí tzv. 

faktor času, který vyjadřuje poměr doby potřebné k rozpuštění kyslíku ve vodě s tenzidem 

k době rozpuštění stejného množství kyslíku ve vodě bez tenzidů [4]. 

Pěnidla typu S se používají v koncentracích značně vyšších než označené toxické 

koncentrace pro vodní organismy. Předpokládá se, že pěnidlo používané v koncentraci 1%, 

by mělo být zředěné 50 000 krát, aby bylo možné konstatovat, že nepředstavuje 

nebezpeční pro vodní organismy. Taková situace může nastat, když se roztok nebo pěna 

dostane do rychle plynoucích vodních toků. Na klidných hladinách vody se toxické 

koncentrace tenzidů mohou udržovat dlouhodobě [4]. 

Povrchově aktivní látky včetně fluorovaných silně snižují povrchové napětí vody. Vysoké 

povrchové napětí vody je důležité pro život vodních organismů. Předpokládá se, že snížení 

povrchového napětí vody na 50 mN.m-1 způsobí smrt u celé vodní fauny.[7] Pěnidla typu 

AFFF jsou nejméně 100 krát méně toxická, přestože jejich roztoky mají téměř dvojnásobně 

nižší povrchové napění než roztoky pěnidel typu S [4]. 

5.2.2 Biologická odbouratelnost pěnidel 

V životním prostředí proces mineralizace organických látek zprostředkovávají 

mikroorganismy. Rychlost rozkladu dané látky záleží na tom, jak dalece se látky liší od 

typických látek vstřebávaných mikroorganismy a také na její chemické stabilitě. Nejlehčeji 

rozkladatelné jsou organické látky obsahující funkční skupiny s polárními heteroatomy (O, 

N, S). Hůře se rozkládají alifatické uhlovodíky bez funkčních skupin a alifatické polymery. 

Velice špatně se rozkládají perfluorované polymery. Množství kyslíku získávané z 

životního prostředí nutné pro rozklad se nazývá biologickou spotřebou kyslíku (BSK). 

Pro ocenění schopnosti biochemického rozkladu látky se určuje BSK po 5 nebo po 20 

dnech (BSK5 a BSK20). Množství kyslíku, které je potřeba pro plnou mineralizaci dané 
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organické látky, se určuje pokusně. Je možné ji taktéž odhadnout na základě rovnice 

hoření. Jde o tzv. chemickou spotřebu kyslíku (CHSK) [4]. 

Schopnost látek k biodegradaci je určována poměrem BSK k CHSK. Jestliže tento poměr,  

po 20-denním procesu biochemického rozkladu, činí alespoň 80%, látka se uznává za 

rozložitelnou v životním prostředí. Snadná rozložitelnost, posuzována jako pozitivní 

vlastnost z důvodu rychlého odstraňování nečistot z životního prostředí, může vyvolat také 

negativní efekty. Týká se to hlavně stojatých vod, ve kterých rychlý biochemický rozklad 

organických látek způsobuje snížení koncentrace kyslíku ve vodě. To může vést k 

vymírání živých organismů [4]. 

Biodegradace, čili poměr BSK k CHSK, může být chápána jako ukazatel biochemického 

rozkladu chemických sloučenin, pokud podléhají úplnému rozkladu vlivem silných 

oxidačních činidel. V případě pěnidel a jiných koncentrátů používaných není záruka, že 

všechny složky podlehnou procesu oxidace. Naměřená biodegradace se může rovnat 

100%, a v roztoku mohou být ještě nerozložené chemické látky. Týká se to mezi jinými 

pěnidel typu AFFF obsahujících tenzidy s perflourovanými uhlíkovými řetězci, které se 

těžce rozkládají a mohou podléhat bioakumulaci. Tenzidy částečně fluorované (metodou 

telomerizace) jsou již rozložitelné v životním prostředí, i když po delší době než-li 

uhlovodíkové tenzidy [4]. 

V procesu technologie tvorby fluorovaných tenzidů, kterou používá firma 3M, jsou 

koncovými produkty perfluoroktylsulfonát (PFOS), soli kyseliny perfluorooktanové 

(perfluorooctanoic acid - PFOA) nebo sulfofluor perfluor-n-oktyl (PFOF). Tyto látky jsou 

velmi stálé a mají schopnost akumulace v životním prostředí. Na konci 90. let, během 

studia krve osob, které se podílely na výrobě, byla zjištěna velmi vysoká hladina PFOS. Na 

základě dalšího výzkumu byl PFOS zařazen mezi chemické látky PBT (persistentní, 

bioakumulující se, toxické). Krátce potom byly tyto látky zjištěny v konzervované krvi na 

celém světě, také v organismech různých zvířat mořských a suchozemských. PFOA, i když 

v menších koncentracích, byly nalezeny v rostlinných i zvířecích organismech. Ukázalo se 

při tom, že PFOS se může změnit na PFOA následkem přirozených biologických procesů 

[4]. 

-
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Z uvedených důvodů už nejsou komerčně přístupná pěnidla americké firmy 3M (Light 

Water - lehká voda, ATC-AFFF a AR-AFFF) [7]. 

U tenzidů částečně fluorovaných, obsahujících v řetězci uhlovodíkový fragment, se zatím 

neobjevily negativní vlastnosti (stav - konec roku 2003). Je možné předpokládat, že 

vznikající částice perfluorované fragmenty následkem biochemického rozkladu, budou 

pravděpodobně stálé a zatím nejsou známé žádné údaje týkající se jejich toxického a 

bioakumulačního působení. V pěnidlech typu AFFF se nacházejí fluorované tenzidy 

získávané metodou telomerizace a ty obsahují radikály osmiuhlíkové, z nichž fluorovaný je 

pouze fragment šestiuhlíkový. Není proto možné, aby se přeměnily přirozenou cestou na 

PFOS nebo PFOA. I když fluorované tenzidy se vytvářejí metodou telomerizace již od 30. 

let 20. století, nebyla zjištěna přítomnost těchto látek, ani jejich produktů biodegradace, v 

rostlinách a živočišných organismech. Při nynějším stavu poznání se považují za látky, 

které následkem biochemického rozkladu nevytvářejí toxické látky ani se nekumulují v 

organismech [4]. 

Pěnidla typu S se rozkládají v životním prostředí po 20 dnech z 90%, a pěnidla třídy A a 

AFFF prakticky úplně (avšak pouze ve vztahu ke složkám podléhajícím oxidaci). Pouze v 

počáteční etapě je rychlost biochemického rozkladu pěnidel AFFF o něco nižší než u typu 

S, A a AFFF-AR. V podstatě všechna pěnidla obsahující syntetické tenzidy se dobře 

rozkládají v životním prostředí. Stupeň rozkladu pěnidel na proteinové bázi je v životním 

prostředí značně nižší a zřídka kdy přesahuje 60% [4]. 

Rychlost rozkladu bude tím menší, čím větší bude koncentrace prostředku v pěnidle, 

zároveň může značně vzrůstat rozsah znečištění podzemních vod [4]. 

 

Existují průmyslová odvětví, ve kterých s ohledem na druh a velikost rizika, je použití pěn 

při zásahu nezbytné a ekologické dopady jejich používání jsou druhořadé. Nicméně 

aplikace pěn při rutinních zásazích je třeba analyzovat, zda zásah nezpůsobuje větší škody 

v porovnání se situací, kdy je při hašení použita voda nebo se látka nechá vyhořet. Je třeba 

respektovat fakt, že nezávisle na kvalitě používaných pěnidel a hasicích systémů, aplikace 

hasicích pěn vždy způsobuje menší nebo větší kontaminaci životního prostředí. A proto je 

důležité rozhodování o použití pěn k hašení požárů jiných skupin nežli třídy B. Vždy je 

třeba brát v potaz potencionálně předvídatelné následky pro životní prostředí [4]. 
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6 Polární kapaliny 

6.1 Rozdíl mezi polární a nepolární kapalinou 

Nepolární kapaliny obsahují vazby mezi atomy s podobnými hodnotami elektronegativit, 

jako je například uhlík a vodík. Takové atomy sdílí společný elektronový pár rovnocenně a 

nevzniká mezi nimi žádný náboj – nejsou tedy polární. Příkladem takových kapalin jsou 

uhlovodíky [11]. 

Molekuly polární kapaliny mají velký dipólový moment (jinými slovy mají částečný 

náboj). To znamená, že obsahují vazby mezi atomy s velmi rozdílnou hodnotou 

elektronegativity – např. mezi kyslíkem a vodíkem. Tato vazba je pak silně polarizovaná – 

elektronegativnější kyslík si více přitahuje společný vazebný pár od elektropozitivního 

vodíku. Tak vzniká na kyslíku částečný záporný náboj (v jeho blízkosti je více elektronů), 

zatímco vodík získává částečný kladný náboj. Pro tyto částečné náboje se používají 

symboly 
-
 a 

+
. Rozdílná elektronegativita vazebných partnerů vede k nesymetrickému 

rozložení elektronové hustoty podél osy spojující dvě jádra. Příčinou polarizace vazeb je 

rozdíl elektronegativit ∆X vázaných atomů (0,4 < ∆X < 1,7) [11]. 

 

Obrázek 5: Dipólový moment [11] 

Čím větší je dipólový moment vazby, tím větší je polarita vazby a obráceně. 

Dipólový moment je vektor, tzn., že má svou velikost a směr. Ten zapisujeme šipkou, 

orientovanou ve směru posunu elektronů, tj. od kladného k zápornému atomu. Dipólový 

moment μ vyjadřujeme v jednotkách coulomb metr (C.m) nebo starších jednotkách – debye 

– (značíme D). Mezi těmito jednotkami platí vztah 1 D = 3,336 . 10
-30

 C.m [12]. 

U dvouatomových molekul se polarita molekuly kryje s polaritou vazby. Pro víceatomové 

molekuly, v nichž je více vazeb, je výsledný dipólový moment dán vektorovým součtem 
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dipólových momentů jednotlivých vazeb. Z toho plyne, že výsledná polarita sloučeniny a 

odpovídající dipólový moment závisí nejen na velikosti μ jednotlivých vazeb, ale i na 

jejich prostorové orientaci (struktuře sloučeniny). Proto např. molekuly CH4, CCl4, CH3–

CH3 nejsou polární (jejich μ = 0 D) i když vazby C–H a C–Cl jsou polární a μC-H i μC-Cl  

0. Dipólový moment sloučenin určujeme experimentálně. Dipólové momenty některých 

látek jsou uvedeny níže [12]. 

Látky s polárními molekulami jsou za normálních podmínek kapaliny (CH3Cl) s nízkým 

bodem varu nebo snadno zkapalnitelné plyny (NH3, NO2, SO2). Pevné látky mají nízký 

bod tání. Některé polární látky obsahující vazby F-H, O-H, N-H (HF, H2O, NH3) mohou 

vytvářet vodíkové vazby a dochází k asociaci molekul těchto látek – (HF)n (H2O)n. Tyto 

látky jsou kapaliny na rozdíl od látek, které nepodléhají asociaci (H2S, HCl) a jsou 

většinou plyny. 

Silně polární látky jsou dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech (např. voda), nepolární 

látky se ve vodě nerozpouští, rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech (benzen, 

tetrachlormethan, sirouhlík). Při rozpouštění ve vodě dochází zpravidla k ionizaci 

(elektrolytické disociaci). Roztoky těchto látek jsou proto elektricky vodivé (elektrolyty, 

např. kyseliny) [12]. 

Látky s nepolárními i polárními vazbami a molekulami tvoří převážnou část všech 

organických sloučenin. Vyplývá to především z kvalitativního zastoupení prvků v 

organických sloučeninách. Jsou to z velké části prvky nekovové, zejména uhlík, vodík, 

kyslík, dusík a halogeny, dále fosfor, síra [12]. 

Existují dva způsoby, jak polaritu kapalin měřit. Jeden z nich je měření dielektrické 

konstanty kapaliny neboli permitivity. Čím větší tato konstanta je, tím je kapalina 

polárnější (voda má tuto hodnotu vysokou, zatímco petrolej nízkou). Druhý způsob je 

založený na přímém měření dipólového momentu [11]. Dipólový moment některých 

jednoduchých molekul je uveden v příloze č. 5. 

6.2 Polární rozpouštědla 

Rozpouštědlo je chemická kapalina, která je schopna rozpouštět jiné chemické látky za 

vzniku homogenního roztoku. Je to nezbytná součást většiny chemických reakcí, které by 
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bez rozpouštědla (v pevné fázi) jinak neprobíhaly. Většina rozpouštědel jsou organické 

látky, ale nejznámějším je anorganická voda [11]. 

Polární rozpouštědla se dále dělí na protická a aprotická. Protická ve své molekule 

obsahují vazby O-H nebo N-H. Vzhledem k tomu, že je tato vazba polarizovaná, může 

takové rozpouštědlo odštěpit vodíkový proton (např. v acidobazických reakcích) nebo se 

toto seskupení může účastnit vodíkové vazby s rozpuštěnými látkami. Tento typ 

rozpouštědla popírá pravidlo o nereaktivitě rozpouštědla. Bývá toho však u některých 

reakcí využíváno. Naproti tomu aprotická rozpouštědla mohou obsahovat vodík, ale ne 

vázaný na elektronegativní atom jako je kyslík nebo dusík, takže nemohou tvořit vodíkové 

můstky ani poskytovat proton [11]. 

Obecně platí pravidlo, že „podobné se rozpouští v podobném“. To znamená, že pokud 

chceme rozpustit látku polární (iontovou), první volbou je polární rozpouštědlo. Naopak je 

velmi malá pravděpodobnost, že se polární látka rozpustí v nepolárním rozpouštědle [11]. 

Nejpoužívanější rozpouštědla jsou uvedeny v příloze č. 6. 

7 Pěnidla typu AFFF 

AFFF (A3F = AFFF) - Aqueous Film Forming Foam (ang.) - pěna tvořící vodní film 

Objevitelem a výrobcem této skupiny přísad byla původně společnost 3M, která svůj 

výrobek označila názvem "Light Water" tj. "Lehká voda". 

7.1 Princip hašení 

Schopnost těchto syntetických AFFF pěnidel spočívá ve vysokém obsahu speciálních 

fluorotenzidů. Z pěny se vylučuje vodní film - i když je specificky těžší - díky svému 

nižšímu povrchovému napětí plave na palivech [1]. 

Při hašení se molekuly uspořádají na rozhraní hořlavina - hasební látka tak, že vytvoří 

ochrannou monomolekulární blánu, z níž hydrofóbní konce řetězců vyčnívají ven. Zakryje 

se tak povrch hořlavé kapaliny a působením hasební látky: 

- se hořlavá kapalina nemůže odpařovat a hořlavému souboru chybí vlastní hořlavina, 

- ochranná blána brání přístupu kyslíku k hořlavé kapalině a hořlavému souboru chybí 

oxidační prostředek [6]. 
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Blána, která se rozprostře na povrchu hořlavé kapaliny, snižuje rovněž nebezpečí 

znovuvznícení, ke kterému nedochází ani ponořením hořícího předmětu do hořlavé 

kapaliny - vodní film se v případě roztržení okamžitě zase uzavře [6]. 

 

Obrázek 6: Vodní film na uhlovodíkovém palivu [15] 

Vodní film se vytvoří prakticky jedině na kapalných uhlovodících. Na povrchu většiny 

polárních nebo jiných kapalin se vodní film nevytvoří, protože pěna bude těmito látkami 

narušena. Výjimkou jsou pěny, které spojují účinek pěn typu AFFF a pěn odolávajících 

alkoholu označené jako AR-AFFF nebo ATC-AFFF (firmou 3M), eventuálně AFFF/AV 

[4]. 

Velkou výhodou pěn typu AFFF je to, že vodní film se utváří nejenom pod vrstvou pěny 

pokrývající hořlavou kapalinu, ale rovněž v její blízkosti (tvoří ho roztok rozpadající se 

pěny). Je schopný se obnovit po narušení stability a utváří nepropustnou bariéru pro páry 

hořlavých kapalin a vzduch [4]. 

7.2 Pěnidla odolávající alkoholu 

Požáry se nevyhýbají ani organickým polárním kapalinám jako jsou líh, aceton, 

methylethylketon, estery, kyselina octová, průmyslová rozpouštědla a další kapaliny, které 

se s vodou mísí velmi dobře [6]. 

Výše zmíněné kapaliny (nazývané též polární rozpouštědla) a také jejich směsi a roztoky 

způsobí ve větší či menší míře narušení obyčejných hasicích pěn již při kontaktu s jejich 

povrchem, což znemožní uhašení požáru nebo aplikaci pěny na rozlité plochy těchto 
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kapalin při jejich zabezpečení před vzplanutím. Je třeba zdůraznit, že stejně neúčinné 

budou v tomto případě pěny vzniklé z pěnidel proteinových, syntetických jakož i AFFF. V 

souvislosti s tímto jevem se už mnoho let používá k hašení těchto kapalin pěn vznikajících 

ze speciálních pěnidel, označovaných jako AR nebo ATC (Alcohol Type Concentrate - u 

3M) nebo AV (z něm. Alkoholverträglich). Fakticky pěnidla typu AR jsou založena na 

zbývajících skupinách pěnidel - nejčastěji na AFFF [4]. Destrukční působení kapalin na 

pěny je uvedeno v příloze č. 7. 

Hasicí účinek těchto pěnidel je založen na tvorbě polymerní vrstvy (polymerního filmu) po 

styku pěny s povrchem polární hořlavé kapaliny, která odděluje pěnu od hořlavé kapaliny a 

znemožňuje přitom rozpad pěny [4]. 

 

Obrázek 7: Polymerní film na polární kapalině [15] 

Obecnou výhodou všech pěnidel typu AR je to, že mohou být s úspěchem používány nejen 

k hašení polárních kapalin, ale také typických kapalných uhlovodíků [4]. Tyto pěnidla jsou 

obvykle k dostání v různých doporučených koncentracích (zpravidla 3% v případě 

kapalných uhlovodíků i u polárních kapalin). Na trhu jsou již k dostání produkty, které je 

možné používat v jedné koncentraci, např. 1% pro hašení požárů obou druhů kapalin. 
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Obrázek 8: Polymerní film pěnidla Expyrol A3F/AV 3-6% 

7.3 Light Water 

Objevitelem a výrobcem pěnidel tvořících vodní film a posléze polymerní film byla 

americká společnost 3M, která svůj výrobek označila názvem "Light Water" tj. "Lehká 

voda" [6]. 

Výrobky označené názvem Light Water znamenaly až do objevení PYROCOOLu 

nejúčinnější a nejrychlejší hasivo na bázi vody. Své pojmenování získaly na základě svých 

vlastností. Koncentrát Light Water má hustotu mírně vyšší než jedna. Voda má hustotu 

rovnou jedné a přesto roztoky Light Water plavou na povrchu hořlavých kapalin lehčích 

než voda (např. benzínů a dalších výrobků z ropy, benzenu a dalších) [6]. 

Koncentráty Light Water se zkoušely, pokud jde o jejich účinnost, v mnohých požárních 

situacích. S prostředkem byly uskutečněny zkoušky hašení požárů uhlovodíkových paliv 

až do rozsahu 8 500 m
2
. Zkoušky prováděli technici U.S. námořnictva a vojenského 

letectva, pobřežní hlídky, průmyslu na výrobu hasicích zařízení, průmyslu zpracování ropy 

atd. Americké předpisy NFPA 11B (National Fire Protection Association) určovaly 

prostředky Light Water AFFF jako základní a přednostní hasicí pěny [16]. 

Speciální koncentrát Light Water byl vyvinut pro hašení polárních rozpouštědel. Je 

označen zkratkou ATC z anglického názvu Alcohol Type Concentrate, tj. koncentrát 

alkoholového typu. Může být používán rovněž pro hašení nepolárních uhlovodíkových 

kapalin, navíc je ho možno použít pro hašení polárních rozpouštědel a alkoholů [16]. 
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Obrázek 9: Light Water ATC - princip [16] 

Výsledky ze zkoušek Ligth Water ATC 6% přimíšení při ruční aplikaci jsou uvedeny v 

příloze č. 8. 

Tenzidem zaručujícím tvoření vodního filmu u pěnidel firmy 3M byl sulfofluor perfluor-n-

oktyl a dále preparáty na bázi draselných solí kyseliny perfluorooktansulfonové 

(C8F17SO3K = PFOS) [4]. 

Značný úspěch těchto prostředků trval několik desítek let. Byly nezastupitelné při hašení 

požárů kapalin, z důvodu velmi vysoké hasicí efektivnosti pěn vytvářených z jejich 

roztoků, a to díky tvoření vodního filmu. Látky obsahující perfluorované uhlíkové řetězce 

jsou velmi trvanlivé, a proto taky těžce biologicky odbouratelné [4]. 

8 Normy řady ČSN EN 1568 

V požární ochraně mohou být používány jenom ty hasící látky, u kterých byla potvrzena 

kvalita k tomu určenou institucí. Podmínkou získání povolení k uvedení hasicích látek na 

trh je splnění požadavků, které jsou uvedeny v odpovídajících normách [4]. 

ČSN EN 1568 se dělí na jednotlivé části, ve kterých jsou definované požadavky na 

pěnidla. Byl přijat předpoklad, že o užití pěnidla rozhoduje hasicí účinnost určeného druhu 

pěny, která je použita definovaným způsobem. Efektivně působící pěny těžké, střední, 

lehké a odolávající alkoholu se mohou vytvářet z vodných roztoků různých typů pěnidel. 
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Další typy pěn mohou být vytvářeny a aplikovány jiným způsobem. Pak musí být použity 

jiné metody zaručující věrohodnost výsledků hasicí efektivity. Proto je norma ČSN EN 

1568 rozdělena na následující části: 

- ČSN EN 1568-1:2008: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci 

na povrch kapalin nemísitelných s vodou [17]. 

- ČSN EN 1568-2:2008: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci 

na povrch kapalin nemísitelných s vodou [18]. 

- ČSN EN 1568-3:2008: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci 

na povrch kapalin nemísitelných s vodou [19]. 

- ČSN EN 1568-4:2008: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci 

na povrch kapalin mísitelných s vodou [2]. 

Obecným cílem technických požadavků vzhledem ke všem používaným hasicím látkám je 

záruka minimálního hasicího efektu ve vztahu k definovaným druhům požárů a to v 

průběhu předvídané doby jejich použití. Normativní požadavky na pěnidla se proto týkají 

nejenom vybraných fyzikálně chemických parametrů pěnidla, ale také vlastností pěn 

vytvořených z jeho vodného roztoku. Patří sem především hasicí účinnost ve vztahu 

požáru hořlavých kapalin [4]. 

Důležitým problémem spojeným s užitím pěnidel je možnost zhoršení jejich užitkových 

vlastností v průběhu jejich skladování [4]. 

Základní částí každé normy, jejíž předmětem jsou pěnidla, je popis metod a postupů 

provádění zkoušek všech parametrů uvedených v normě. V případě norem řady ČSN EN 

1568 metody a postupy zkoušek stanovují přílohy. 

Neslučitelnost pouze jednoho z fyzikálně chemických parametrů pěnidla s požadavky 

normy, například překročení přípustné tolerance nebo prahové hodnoty znamená, že 

zkoušené pěnidlo nesplňuje požadavky normy. V takovém případě není potřeba provádět 

další zkoušky, zejména zkoušení parametrů pěn a jejího hasicího efektu. Důležité je proto 

pořadí prováděných normativních zkoušek, a to od parametrů fyzikálně chemických u 

pěnidla, přes parametry pěn vytvářených ve standardních podmínkách, až po hasicí 

efektivitu ve vztahu ke zkušebním požárům [4]. 



 

37 

Z pohledu uživatele pěnidel je hasicí efekt pěn vytvářených z daného pěnidla nejdůležitější 

vlastností. Ten závisí především na kvalitě pěny vytvořené z vodného roztoku daného 

pěnidla a nesmí se zhoršit ani v průběhu skladování pěnidla [4]. 

8.1 Požadavky na pěnidla dle ČSN EN 1568-4 

Vzhledem k prováděným zkouškám (popsaných níže) se budu dále zabývat ČSN EN 1568-

4:2008: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin 

mísitelných s vodou. 

Tato evropská norma stanovuje požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti a požadavky 

na minimální hasicí schopnost těžkých pěn vhodných k aplikaci na povrch kapalin 

mísitelných s vodou. Rovněž jsou zde uvedeny požadavky na značení [2]. 

Tato norma, mimo jiné, klade požadavky na: 

Sediment v pěnidle 

Norma stanovuje požadavky na sediment před stárnutím, kde se podle zkoušky, popsané v 

příloze C, na předepsaném sítě nesmí zachytit objemové množství sedimentu větší než 

0,25%, a po stárnutí, kde se podle stejné zkoušky nesmí zachytit objemové množství 

sedimentu větší než 1,0%. 

Viskozita pěnidla 

Norma rozlišuje Newtonská pěnidla a Pseudoplastická pěnidla, které, pokud jejich 

viskozita při nejnižší teplotě používání stanovené výrobcem překročí hodnotu 200 mm
2
.s

-1
 

respektive 120 MPa.s při 375 s
-1

, musí být zvláštně označena. 

Hodnota pH pěnidla 

Norma stanovuje, že hodnota pH nesmí být při teplotě 20  1 °C menší než 6,0 a větší než 

9,5. 

Povrchové napětí pěnotvorného roztoku 

Norma stanovuje hodnoty, které nesmí být překročeny. 
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Součinitel rozprostření pěnotvorného roztoku 

Součinitel rozprostření S je hodnota, která uvádí schopnost jedné kapaliny samovolně se 

rozprostřít na povrchu jiné kapaliny [2]. Vypočítá se s hodnot povrchových napětí 

cyklohexanu Tc, povrchového napětí pěnotvorného roztoku Ts a napětí mezi vrstvami 

pěnotvorného roztoku a cyklohexanu Ti:  S = Tc - Ts - Ti  [mN.m
-1

] 

Pokud je pěnotvorný roztok dodavatelem stanoven jako filmotvorný, musí mít pozitivní 

součinitel rozprostření na cyklohexanu. 

Napěnění a doba rozpadu pěny 

Norma definuje zkoušku "Stanovení napěnění a času rozpadu pěny". Zaznamenává se číslo 

napěnění (poměr objemu pěny k objemu pěnotvorného roztoku, ze kterého vznikla), 

poločas a čtvrtčas rozpadu pěny (doba, za kterou se z vytvořené pěny vydělí 50% 

respektive 25% objemu původního pěnotvorného roztoku). 

Zkouška hasicí schopnosti 

Je podrobně popsána v kapitole 9. 

9 Změny v pěnidlech v průběhu stárnutí 

Klíčovou podmínkou úspěchu při hašení požáru pomocí pěny nebo při její aplikaci v jiném 

použití je dobrá kvalita pěnidla [4]. 

Pěnidla pro hašení polárních kapalin jsou gely s vysokou viskozitou, které mají vzhled 

vícefázové soustavy, obzvláště po smíchání nebo protřepání, kdy se v nich vytvoří bubliny 

vzduchu [4]. 

 

Obrázek 10: Provzdušněné pěnidlo Light Water 
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K nejčastějším příznakům procesů stárnutí, které probíhají v pěnidlech, patří změna barvy, 

zakalení, vylučování sedimentů nebo rozštěpení pěnidla. Mezi příčiny změn patří: 

- vypařování rozpouštědel (vody a organických rozpouštědel), 

- narušení fázové rovnováhy pěnidla následkem značné fluktuace teploty skladování, 

- rozklad složek pěnidla vlivem probíhajících mikrobiologických procesů, 

- vnikání produktů koroze do nádrží, ve kterých jsou pěnidla uskladněna a také reakce 

produktů koroze se složkami pěnidla, 

- v případě proteinových pěnidel je nutné předpokládat procesy způsobující částečný 

rozklad bílkovin [4]. 

K vypařování rozpouštědel dochází zejména v případě netěsností skladovacích nádrží. 

Obecně se toto netýká výrobního balení, ale velkých skladovacích nádrží. Výsledkem 

tohoto procesu je zvýšení koncentrace stabilních složek v pěnidle, což může způsobit 

překročení rozpustnosti určitých složek a jejich vylučování z pěnidla [4]. 

Pěnidla by měla být netečná na změny teploty a po ztuhnutí a opětovném rozmrazení by 

neměla měnit svoje parametry. Tato podmínka není u všech pěnidel vždy splněna. Při 

výrobě kapalného vícesložkového pěnidla je často vyžadováno odpovídající pořadí 

přidávání jednotlivých složek. Může proto nastat situace, kdy po rozmrazení pěnidla 

soustava již není jednofázová. Toto se týká hlavně pěnidel, které nemají jednotnou, 

konkrétní teplotu tuhnutí [4]. 

Pěnidla se zabezpečují před mikrobiologickými procesy přidáním konzervačních přísad. 

Biologický rozklad u pěnidel v utěsněném výrobním balení je málo pravděpodobný, 

naopak je možný ve velkých skladovacích nádržích, jejichž naplnění doprovází 

provzdušnění a tím podpora vývoje mikroorganismů [4]. 

Pěnidla mají různé korozivní vlastnosti, které závisí na druhu pěnidla a druhů tenzidů v 

pěnidle obsažených. Nejsilnější korozivní vlastnosti mají pěnidla proteinová. Vyplývá to 

ze způsobu jejich výroby, kdy hydrolýza bílkovin se provádí v prostředí silně zásaditém. 

Následkem toho finální produkt obsahuje hodně anorganických iontů, což vytváří příznivé 

prostředí pro korozi kovů. Slabší korozivní vlastnosti mají pěnidla typu S. Obsahují 

většinou anionaktivní tenzidy, nejčastěji síranovou nebo sulfonátovou funkční skupinou s 

protiiontem sodným, amonným nebo ethanolaminovým. Makromolekulární organické 
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látky, kterými jsou tenzidy, mají schopnost zpomalovat procesy koroze. V pěnidle se 

nacházejí volné síranové ionty, které jsou zbytkem z technologického procesu síření a 

sulfonování. Zrychlují zejména korozi slitin železa. Přítomnost amonných iontů ve 

vodných roztocích (každé pěnidlo obsahuje nejméně 50% vody) vytváří silně korozivní 

prostředí pro slitiny mědi. Navzdory obsahu inhibitorů koroze obsahují pěnidla anionové 

tenzory a po delší době způsobují korozi nádrží a to dokonce u nádrží vyrobených 

kyselinovzdorné oceli a ze slitin mědi. Výsledkem koroze je vnikání iontů železa nebo 

mědi do pěnidla. Ty pak mohou tvořit s povrchově aktivními látkami nesnadně rozpustné 

soli [4]. 

Následkem vysrážení nerozpustných solí v pěnidle se snižuje koncentrace tenzidů. 

Zmenšení koncentrace tenzidů v pěnidle může způsobit vylučování jiných nesnadno 

rozpustných složek, především stabilizátorů pěny. Taková pěnidla budou mít nižší 

pěnotvornou schopnost a vytvořené pěny budou značně rychleji podléhat synerezi 

(samovolné vytékání kapaliny z gelu, k němuž dochází v důsledku smršťování síťovité 

struktury při stárnutí gelu) a budou mít menší tepelnou odolnost [4]. 

Sedimenty vylučované z pěnidla mohou značně ztížit nebo dokonce i znemožnit jeho 

dávkování do hadicového vedení. Hlavně se to týká proteinových pěnidel. Sedimenty pak 

mohou ucpávat trysku v přiměšovačích a také síta na proudnicích, což může být příčinou 

snižování průtoku vodného roztoku pěnidla, snížení čísla napěnění a také průtoky pěny [4]. 

9.1 Doporučení výrobců pro skladování pěnidel 

9.1.1 Pěnidla typu AFFF 

Firma 3M uvádí, že koncentráty Light Water se mohou skladovat v původních obalech, 

aniž by došlo ke změnám jejich fyzikálních či chemických vlastností. Zamrzání a opětné 

roztání nemá negativní vliv na účinnost prostředku, i když může nastat menší vrstvení. V 

takovém případě se doporučuje koncentrát před použitím mírně promíchat [16]. 

Dlouhodobé tepelné stárnutí koncentrátů při 65 °C nikterak neovlivnilo jejich provozní 

účinnost. Při skladování koncentrátu ve vhodných nádobách lze tedy počítat až s životností 

až 20 let. Pokud jde o skladování předmíchaných roztoků, neměla by jejich skladovací 

doba překročit 5 let [16]. 
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Skladování koncentrátu nebo předmíchaného roztoku v ocelových nádobách bez vnitřního 

obložení se všeobecně nedoporučuje. Nedošlo sice k vážnějšímu narušení kvality 

koncentrátu působením kovů z konstrukce nádoby, ale stejně jako při každém jiném 

prostředku na bázi vody existuje i zde možnost rezivění a tvorby kamene v nádobách z 

měkké oceli. Skladování předmíchaného roztoku může ve styku s měkkou ocelí (a do 

určité míry i s hliníkem) negativně ovlivnit kvalitu hasícího prostředku. Doporučené 

konstrukční materiály pro skladování jsou: 

- ocel nerez 304, 

- uhlíková ocel s vytvrzeným fenolickým povlakem, 

- polyesterový skelný laminát na izoftalové bázi, 

- uhlíková ocel [16]. 

9.1.2 Pěnidla typu AFFF/AR (ATC) 

Firma 3M uvádí, že na rozdíl od typu AFFF, má hasící prostředek typu ATC určený pro 

hašení polárních rozpouštědel, jistá omezení pokud jde o délku skladování. Jednou za rok 

je třeba provést kontrolu systémů používajících prostředek ATC a kromě toho je nutno 

dodržet následující doporučení: 

- vyhnout se skladování v měkké uhlíkové oceli, 

- vyloučit dlouhodobé používání čerpadel a potrubí z měkké uhlíkové oceli, 

- zabránit zmrznutí koncentrátu, 

- zabránit vypařování koncentrátu použitím odvzdušňovacích armatur přetlak i 

podtlak, 

- neskladovat ATC prostředek ve formě předmíchaného roztoku, 

- vyloučit znečištění koncentrátu ATC jinými prostředky [16]. 

Syntetická pěnidla typu Expyrol se smějí skladovat jen v nádobách z ušlechtilé oceli nebo 

plastu, např. skelný laminát. Protože na spojovacích místech různých kovů dochází k 

elektrochemické korozi, pokud přijdou do styku s pěnidly třeba v potrubí, armaturách, 

čerpadlech a nádobách určených pro uskladnění pěnidel, musí se použít jeden druh kovu. 
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Pěnidla nejsou příliš citlivá na teplotu. Ani skladování při 45 °C nebo krátkodobě při 65 °C 

převážně nevede ke snížení jakosti [1]. 

Body tečení udávají, při jakých nejnižších teplotách je možno pěnidla ještě nasávat. Při 

překročení bodu tečení cca o 3 °C přecházejí pěnové koncentráty do tuhého stavu. Po 

jejich rozpuštění je však možno je zase normálně použít [1]. 

Firma Dr. Sthamer udává, že pěnidla Moussol jsou i přes přidané inhibitory koroze, stejně 

jako všechny povrchově aktivní látky (tenzidy), vůči kovům agresivní, s výjimkou 

ušlechtilé oceli. V ohrožení jsou zvláště prostory nad úrovní kapaliny (oblast par), kde kov 

koroduje působením vzdušné vlhkosti v přítomnosti vzdušného kyslíku rychleji [21]. 

Pro skladování jsou doporučeny nádrže vyrobené z nerezavějící oceli, plastu vyztuženého 

skelnými vlákny, polyethylenu nebo polypropylenu. Nátěry na černé oceli, nebo dokonce 

na lehkých kovových nádržích nebyly úspěšné. Teplotní a mechanické namáhání 

způsobuje trhliny, kterými pěnidlo proniká za vrstvu nátěru. Důsledkem je závažná koroze 

nádoby, jakož i případné poruchy od uvolněného povlaku [21]. 

Obráběná ušlechtilá ocel vyžaduje pečlivě dodatečné zpracování, obzvláště tam, kde 

dochází k změnám povrchu v důsledku tepla (např. při svařování, vrtání, broušení atd.). Po 

příslušném opracování povrchu se může na ušlechtilé oceli opět vytvořit pasivní vrstva, 

která brání vzniku koroze. Aby se zabránilo galvanické korozi, měly by být nádrže 

vyrobeny z jednoho druhu materiálu [21]. 

Potrubí a ventily, které neustále přicházejí do styku s pěnidlem musí být z nerezové oceli 

nebo z odolného plastu (GRP, PE, PP a PVC). Zařízení, čerpadla, ventily a systémové 

komponenty z materiálů, které nejsou odolné proti pěnidlům, můžou přijít do kontaktu s 

pěnidlem pouze po krátkou dobu. Poté musí být opláchnuta velkým množstvím vody. 

Pro těsnění a ucpávky jsou vhodné materiály jako teflon (PTFE), měkké PVC, nylon, 

aramidové vlákno napuštěné PTFE [21]. 

Při plnění musí plnící potrubí dosahovat až na dno nádrže, aby se zabránilo pěnění v 

nádrži. Z tohoto důvodu je třeba plnit nádrže pomalým přečerpáváním [21]. 

Pěnidla Moussol je doporučeno skladovat při nižších teplotách. Krátkodobé zmrazení je 

nepoškodí - je zakázáno je ohřívat parními hady, ponornými ohřívači atd. Neměla by být 

překročena konstantní teplota skladování +30 °C [21]. 
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Syntetická pěnidla od různých výrobců, avšak stejného druhu a jakosti je možno za 

určitých okolností mísit. Syntetická pěnidla se nesmějí nikdy ani v nejmenších množstvích 

mísit s proteinovými pěnidly. Již hotové pěny se navzájem neohrožují [21] [1]. 

Firma Dr. Sthamer doporučuje v pravidelných časových intervalech (např. 1x ročně) poslat 

vzorky (přibližně 2 l) na vyšetření v její laboratoři. 

10 Zkouška hasicí schopnosti těžké pěny 

Z hlediska použití je nejvýraznějším ukazatelem kvality pěny její hasicí účinnost. Avšak 

tyto zkoušky se často neprovádí. Pouze tzv. zkrácený cyklus testů, který zahrnuje zjištění 

základních parametrů z hlediska použití pěny. Jsou k tomu dva zásadní důvody. Za prvé 

jsou zkoušky hasicí účinnost drahé. Je potřeba provést minimálně tři experimenty, při 

kterých se použije na každý pokus 125 l hořlavé kapaliny. Znečištěná hořlavá kapalina je 

po zkoušce jednoho pěnidla nepoužitelná pro další experimenty a je potřeba ji zlikvidovat. 

Za druhé tyto hasicí zkoušky sice odpoví na otázku, zda je možné daným pěnidlem uhasit 

požár, ale neříkají nic o změnách, které proběhly ve zkoušeném pěnidle [4]. 

Celý soubor zkoušek se u pěnidla provádí pouze v případě jeho uvádění na trh, což 

vyžaduje získání atestu. Stejný postup se uplatňuje při změně receptury pěnidla [4]. 

V rámci zkráceného cyklu zkoušek jsou uváděny následující parametry: 

- hustota a viskozita, 

- teplota tuhnutí, 

- obsah sedimentu, 

- hodnota pH, 

- vlastnosti pěny vytvořené na normalizovaném zařízení: 

- číslo napěnění, 

- průběh synerze: 

a) pětiminutová hodnota, 

b) poloviční hodnota [2]. 
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Překročení tolerance hodnot parametrů určených normou vede k vyřazení pěnidel z použití 

v zásahové činnosti [2]. 

10.1 Zkouška hasící schopnosti těžké pěny na povrch kapalin mísitelných 

s vodou dle ČSN EN 1568-4 

Podmínky hašení se v tomto případě více blíží reálným podmínkám hašení požárů 

hořlavých kapalin mísitelných s vodou než při malorozměrových zkouškách. V závislosti 

na výsledcích zkoušek hasicí účinnosti pěn získávají pěnidla odpovídající třídu účinnosti 

(I. nebo II. třídu pro pěnidla odolávající alkoholu), jakož i třídu odolnosti proti opětovnému 

vzplanutí (pro pěnidla odolávající alkoholu A, B nebo C) [2]. 

10.1.1 Klasifikace hasicí účinnosti těžkých pěn podle ČSN EN 1568-4 

Klasifikace pěnidel pro tvorbu těžkých pěn k hašení polárních kapalin obsahuje norma 

ČSN EN 1568-4. Klasifikace je založena na požárních zkouškách prováděných při hoření 

acetonu (2-propanon) a isopropanolu (2-propanol) v nádobě s plochou 1,73 m
2
, tedy 

značně menší než pro hašení uhlovodíků (4,52 m
2
). 

Pro pěny určené k hašení požáru polárních kapalin se používá pouze šetrná aplikace pěny z 

tabule za nádobou. Pěna se aplikuje 3 minuty. Jestliže požár byl uhašen před uplynutím 

nebo v době 3 minut, zastavuje se aplikace pěny a zkoumané pěnidlo dosahuje I. třídy 

účinnosti. Jestliže požár nebyl uhašen, pěna se aplikuje dál, až do dosažení konečného času 

5 minut. Jestliže k uhašení požáru došlo před uplynutím nebo v čase 5 minut, pěnidlo má 

třídu účinnosti II. Po uhašení požáru v nádobě se pěna aplikuje dál do dosažení času 

aplikace 3 minut (třída účinnosti I) nebo 5 minut (třída účinnosti II). Zkouška třídy 

odolnosti proti opětovnému vzplanutí se provádí na základě zjištění času opětovného 

vzplanutí 25% plochy. Odolnost proti opětovnému vzplanutí kapaliny se definuje jako 

doba od pokrytí plochy zkušební nádoby pěnou do okamžiku, ve kterém je část povrchu 

zkušební nádoby opětovně zapálená a hoří plamenem. Při zkoušení těžkých pěn se určuje 

čas, kdy opětovně hoří 25% plochy. Při zkoušce se nádoba s hořící kapalinou umisťuje na 

střed uhašené nádoby pokryté pěnou [2]. 
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Tabulka 1: Třídy hasicí schopnosti a úrovně odolnosti proti zpětnému rozhoření [2] 

Třída hasicí 

schopnosti 

Úroveň odolnosti proti 

zpětnému rozhoření 

[min] 

Doba uhašení ne delší 

než 

[min] 

Doba zpětného 

rozhoření ne kratší než 

[min] 

I 

A 3 15 

B 3 10 

C 3 5 

II 

A 5 15 

B 5 10 

C 5 5 

 

Uvedení třídy účinnosti pěnidla určeného k tvorbě těžkých pěn umožňuje hasičům rychle 

se zorientovat v jeho možnostech použití za předpokládaných podmínek. Klasifikace 

odráží důležité vlastnosti těžkých pěn z pohledu použití, ke kterým patří rychlost roztékání 

pěny po povrchu kapaliny, odolnost na působení kapaliny při intenzivním míchání s pěnou, 

odolnost na působení plamene a také stabilita vrstvy pěny [2]. 

10.1.2 Normativní zařízení pro tvorbu pěn a jejich parametrů 

Pro realizaci požárních zkoušek jsou těžké, střední a lehké pěny vytvářeny v zařízeních, 

které jsou popsané v normách ČSN EN 1568. 

Proudnice 

Těžká pěna se vytváří na proudnici s průtokem vody 11,4 l.min
-1

 při tlaku na dýze 6,3  

0,3 baru. Detail proudnice je znázorněn na obrázcích č. 11 a 12. 

 

Obrázek 11: Proudnice na těžkou pěnu - Dispoziční výkres [2] 



 

46 

 

Obrázek 12: Proudnice na těžkou pěnu  

Hasicí zařízení 

Jedná se o pěnový hasicí přístroj o objemu 50 l, který je zhotoven z nerezavějící oceli. Tlak 

je v přístroji udržován pomocí tlakové láhve o objemu 7 l a plnícím tlaku 20 MPa. Láhev je 

připojena k přístroji přes redukční ventil, který udržuje stálý tlak na proudnici 6,3  0,3 

baru. Toto zařízení není dané normou. 

 

Obrázek 13: Hasicí zařízení 

Kruhová zkušební vana 

Kruhová zkušební vana z korozivzdorné oceli o rozměrech: 

- vnitřní průměr u okraje vany: 1480  15 mm, 

- hloubka: 150  10 mm, 

- jmenovitá tloušťka stěny z oceli: 2,5 mm. 

Zkušební vana má svislou zadní stěnu výšky 1  0,05 m a šířky 1  0,05 m, z ocelového 

plechu, která tvoří součást vany. Zkušební vana má plochu přibližně 1,73 m
2
. 
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Obrázek 14: Kruhová zkušební vana 

Nádoba pro zpětné rozhoření 

Ocelová nádoba pro zpětné rozhoření, o průměru 300  5 mm, výšce 250  5 mm a 

jmenovité tloušťce 2,5 mm. 

 

Obrázek 15: Nádoba pro zpětné rozhoření 

10.1.3 Všeobecné podmínky zkoušky 

10.1.3.1 Série pokusů a kritéria úspěšného výsledku 

Pěnidla neslučitelná s mořskou vodou 

Provede se jeden pokus s pitnou vodou na 2-propanon (aceton) a jeden pokus s pitnou 

vodou na 2-propanol (isopropanol, isopropyl alkohol, IPA). Pokud jsou oba pokusy 

úspěšné, nebo oba neúspěšné, série pokusů se ukončí. Pokud je jeden pokus neúspěšný, 
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opakuje se. Pěnidlo vyhovuje požadavkům normy, pokud jsou oba pokusy úspěšné, nebo 

pokud je jeden z prvních dvou pokusů úspěšný a opakovaný test úspěšný [2]. 

Pěnidla slučitelná s mořskou vodou 

Provede se jeden pokus s pitnou vodou na 2-propanon (aceton) a jeden pokus s pitnou 

vodou na 2-propanol (isopropanol, isopropyl alkohol, IPA). Pokud jsou oba pokusy 

úspěšné, provede se jeden pokus se simulovanou mořskou vodou na 2-propanol (aceton) a 

jeden pokus se simulovanou mořskou vodou na 2-propanol (isopropanol,  isopropyl 

alkohol, IPA). Pokud jsou všechny pokusy úspěšné, série pokusů se ukončí. Pokud je jeden 

z pokusů s pitnou vodou neúspěšný, opakuje se. Pěnidlo vyhovuje požadavkům normy, 

pokud jsou všechny čtyři pokusy úspěšné, nebo v případě, že byl jeden nebo dva pokusy 

neúspěšné a po opakování byl úspěšný (byly úspěšné) [2]. 

10.1.3.2 Teplota a rychlost větru 

Zkoušky se provádějí při následujících podmínkách: 

- teplota vzduchu 15  5 °C, 

- teplota paliva 17,5  2,5 °C, 

- teplota pěnotvorného roztoku 17,5  2,5 °C, 

- největší rychlost větru v blízkosti zkušební vany 3 m.s
-1

.[2] 

10.1.3.3 Záznamy 

Při zkoušce hasicí schopnosti se zaznamenají následující údaje: 

- místo zkoušek, 

- teplota vzduchu, 

- teplota paliva, 

- teplota pěnotvorného roztoku, 

- rychlost větru, 

- doba 90% kontroly ohně, 

- doba 99% kontroly ohně, 
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- doba uhašení, 

- doba 25% zpětného rozhoření [2]. 

Poznámka: Doba, kdy je oheň z 90% pod kontrolou a doba zpětného rozhoření může stanovit buď zkoušená 

osoba vizuálně nebo se stanoví pomocí měření radiace [2]. 

10.1.3.4 Pěnotvorný roztok 

Pěnotvorný roztok se připraví podle doporučení dodavatele s ohledem na koncentraci, 

maximální dobu předmíchání, slučitelnost se zkušebním zařízením, zabránění kontaminaci 

jinými typy pěn. 

Pěnotvorný roztok se připraví z pitné vody a pokud dodavatel prohlašuje, že je pěnidlo 

vhodné pro mořskou vodu, připraví se roztok v téže koncentraci ze simulované mořské 

vody [2]. 

10.1.3.5 Palivo 

Testovací kapalinou při zkoušení pěn na hašení polárních kapalin je aceton a isopropanol - 

obě o čistotě nejméně 99%. Aceton byl zvolen s ohledem na jeho dostupnost, nízkou cenu 

a také dosti silné destruktivní působení ve vztahu k hasicím pěnám. Isopropanol byl 

doplněn do normy ČSN EN 1568-4 v září roku 2008 (v ČSN EN 1568-4 z března roku 

2002 nefiguroval) z důvodu rozdílného působení polárních kapalin na pěny. Avšak i přesto 

existuje mnoho jiných v průmyslu používaných polárních kapalin, které intenzivněji 

působí na pěny. S rozdílnými kapalinami se může hasicí účinnost pěn značně lišit. Je 

nezbytné, aby uživatel pěnidla k hašení zkontroloval, zda vytvořené pěny v případě jiných 

polárních kapalin nemají příliš velký nebo nepřípustný pokles účinnosti při hašení.  

Každá požární zkouška se provádí s novou dávkou hořlavé kapaliny. Při nezbytném 

opakování zkoušek je značná potřeba hořlavých kapalin. 

10.1.4 Zkušební postup 

Zkušební vana se umístí přímo na zem a vyrovná se. Zkušební proudnice se nastaví 

vodorovně ve výšce 1  0,05 m nad hladinou paliva v takové poloze, aby střed 

dopadajícího proudu pěny dopadal na střední osu zadní stěny ve výšce 0,5  0,1 m nad 

hladinou paliva. Nádoba se vyčistí. Naplní se 125  5 l paliva [2]. 
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1 - Zadní stěna, 2 - Proudnice, 3 - Palivo, 4 - Zkušební vana 

Obrázek 16: Uspořádání pro zkoušku hasicí schopnosti těžkou pěnou [2] 

Palivo se zapálí nejdříve 3 minuty a nejdéle 5 minut od naplnění vany palivem. V čase 120 

 2 s po úplném rozhoření se zahájí aplikace pěny. Proudnice se znovu nastaví, aby se 

zajistilo, že proud stále naráží do středu zadní stěny. Pokud je pěnidlo deklarováno v třídě 

1, aplikace pěny se provádí po dobu 180  2 s. Zaznamená se doba uhašení, tj. čas od 

zahájení aplikace pěny do uhašení všech plamenů v zkušební vaně [2]. 

Po dalších 300  10 s se do středu zkušební vany umístí ocelová nádoba pro zpětné 

rozhoření obsahující 2  0,1 l paliva a zapálí se. Zaznamená se doba 25% zpětného 

rozhoření [2]. 

11 Technické parametry pěnidel podrobených zkoušce 

11.1 FC-603EF Light Water
TM

 ATC
TM

 AR-AFFF 3% 

Light Water
TM

 ATC
TM

 AR-AFFF 3%, vyráběné firmou 3M, je syntetické pěnidlo určeno 

pro použití při 3% koncentraci na polárních rozpouštědlech i uhlovodíkových palivech. Je 

použitelné se sladkou, slanou i poloslanou vodou. ATC 3% také poskytuje dobré smáčecí 

vlastnosti při použití na požáry třídy A [22]. 
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Je-li Light Water v 3% koncentraci na polární rozpouštědla, vytvoří polymery 

(polysacharidy) obsažené v pěnidle polymerní vrstvu na povrchu polární kapaliny. Je to 

způsobeno fyzikální reakcí mezi vodným roztokem polysacharidu a polárním 

rozpouštědlem. Tato polymerní vrstva zabraňuje degradaci pěny. Na ní plave vodní film, 

který má chladící účinek, zabraňuje odpařování hořlaviny a umožňuje uhašení požáru [22]. 

Pěnidlo FC-603EF Light Water ATC 3% je mísitelné jak z Expyrolem A3F/AV 3-6%, tak 

i s Moussolem APS-LV [23]. 

Technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Technické parametry FC-603EF Light Water ATC 3% [22] 

FC-603EF Light Water
TM

 ATC
TM

 AR-AFFF 3% 

Kategorie AR-AFFF 

Přimíšení uhlovodíky [obj. %] 3 

Přimíšení pol. kapaliny [obj. %] 3 

Specifická hmotnost 1,07 

Hustota [kg/m
3
] 1060 

Viskozita 25 °C [mPa.s] 1300 

Viskozita 4 °C [mPa.s] 1920 

Min.teplota použití [°C] -15 

Teplota skladování [°C] 0/50 

Teplota tuhnutí [°C] -18 

pH 25°C 8 

Vzhled Jantarová tixotropní kapalina 

11.2 Expyrol A3F/AV 3-6% 

Expyrol A3F/AV, vyráběné firmou Chemische Fabrik Pirna - Copitz GmbH, je syntetické 

pěnidlo na bázi povrchově aktivních látek. Je univerzálně použitelný pro polární a 

nepolární kapaliny. Jedná se o čirou nažloutlou kapalinu s typickým zápachem. Na 

kapalných uhlovodících tvoří z pěny vodní film, na polárních rozpouštědlech doplňkově i 

polymerní film [24]. 

Výrobek je určen k hašení požáru třídy A a B. Je možné ho využít k výrobě pěn těžkých a 

středních. Výrobek je mimo to vhodný a použitelný k překrytí lehce zápalných kapalin - 

vrstva pěny snižuje vypařování a tím zároveň nebezpečí vlivu na životní prostředí. 

Prostředek je možno použít ve všech mobilních a stabilních hasicích zařízeních [24]. 
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Při požárech hořlavých kapalin se doporučuje přiměšování 5-6% obj. pěnidla při nepřímé 

pokládce pěny, např. na plechovou stěnu, po které stékající pěny utvoří polymerní film. Za 

nepříznivých podmínek je možné proud pěny směrovat na zadní svislou plochu požářiště 

anebo pokládku provádět těsně před plameny ohně tak, aby se pěna mohla souvisle roztéci 

po hladině hořlavé kapaliny [24]. Technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Technické parametry Expyrol A3F/AV 3-6% [24] 

Expyrol A3F/AV 3-6% 

Kategorie AR-AFFF 

Přimíšení uhlovodíky [obj. %] 3 

Přimíšení pol. kapaliny [obj. %] 6 

Teplota tuhnutí [°C] -15 

Hustota při 20 °C[kg/dm
3
] 1,04 ± 0,02 

Viskozita [mm
2
/s] při 20 °C strukturně viskózní 

Viskozita [mm
2
/s] při 0 °C < 150 

Viskozita [mm
2
/s] při -15 °C` < 200 

pH při 20°C 7 ± 1 

Napěnění těžká pěna > 8 

Poločas rozpadu těžká p. [min] > 18 min 

Napěnění střední pěna > 90 

Poločas rozpadu střední p. [min] > 7 min 

Sediment max. [obj. %] 0,05 

Vzhled 
Nažloutlá kapalina typického 

zápachu 

S ohledem na schopnost sání přes přiměšovač nebo samonasávací čerpadla je třeba vzít v 

úvahu vyšší viskozitu pěnidla. Expyrol A3F/AV lze přiměšovat k pitné nebo průmyslové 

vodě, říční i mořské vodě [24]. 

Expyrol A3F/AV lze směšovat v případě nasazení a spotřeby s obdobnými pěnidly 

stejného druhu. Hodí se i pro kombinovaný zásah s hasebními prášky snášenlivými s pěnou 

[24]. 

V roce 2001, kdy byl Expyrol A3F/AV v ČR certifikován, ještě neexistoval závazný 

technický předpis, nebo česká technická norma, která by řešila problematiku pěnidel, a to 

jak ve vztahu k jejich parametrům a vlastnostem, tak i k metodice jejich zkoušení. 

Certifikace probíhala podle různých, mnohdy výrazně odlišných, zahraničních technických 

norem. Jednou z těchto norem byla německá norma DIN 14272, podle které byl 

certifikován i Expyrol A3F/AV. Tato norma se skládala ze tří dílů a obsahovala přesnou 
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specifikaci požadavků na pěnidla, jako jsou parametry pěny (poločas, rozpadu, číslo 

napěnění apod.) a fyzikálně-chemické parametry (hustota, sediment, PH, viskozita, bod 

vzplanutí, povrchové napětí apod.). Kromě toho tato norma stanovovala i zkušební 

metodiku k ověření parametrů tvorby pěny a její hasicí schopnosti. Expyrol A3F/AV všem 

požadavkům normy vyhověl a v roce 2001 byl VVUÚ Ostrava - Radvanice certifikován. 

11.3 Moussol-APS LV 3/3 

MOUSSOL-APS LV 3/3 je nízkoviskózní, alkoholu odolné pěnidlo AFFF bez přídavku 

polysacharidů, viskozitou odpovídající "newtonovské kapalině". Základ tvoří látky 

působící zejména na povrchu a okrajích ploch, látky vytvářející vodní film, stabilizátory 

pěny a látky chránící proti mrazu, z nichž některé jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů a 

jsou snadno biologicky odbouratelné.[25] 

MOUSSOL-APS LV 3/3 je určen pro těžké a střední pěny. Je možno ho aplikovat na 

polární i nepolární hořlavé kapaliny. Fluorované povrchově aktivní látky vytvoří vodní 

film na nepolárních uhlovodících, zatímco polymerní film vytvořený na polárních 

rozpouštědlech účinně brání destrukci pěny [25]. Technické parametry jsou uvedeny v 

tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Technické parametry Moussol-APS LV 3/3 [25] 

Moussol-APS LV 3/3 

Kategorie AR-AFFF 

Přimíšení uhlovodíky [obj. %] 3 

Přimíšení pol. kapaliny [obj. %] 3 

Teplota tuhnutí [°C] -15 

Hustota při 20 °C[kg/dm
3
] 1,055 ± 0,02 

Viskozita [mm
2
/s] při 0 °C  17  5 

Viskozita [mm
2
/s] při -15 °C`  35  5 

pH 6,5 až 8,5 

Napěnění těžká pěna 6 až 15 

Poločas rozpadu těžká p. [min] cca. 20 

Napěnění střední pěna až 100 

Poločas rozpadu střední p. [min] cca. 10 

Sediment max. [obj. %] 0 

Vzhled 
Jantarová kapalina typického 

zápachu 
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MOUSSOL-APS LV 3/3 se dá použít u všech mobilních zařízení a stabilních hasicích 

systémů pro generování těžké a střední pěny. Pro nepolární kapaliny je vhodný také pro 

podpovrchovou aplikaci. Jako těžká pěna může být aplikován přímo na nepolární paliva. 

Nepřímá aplikace těžké pěny je nezbytná při aplikaci na polární rozpouštědla. Střední pěnu 

lze obecně aplikovat přímo [25]. 

Díky nízké viskozitě může být MOUSSOL APS LV 3/3 používán bez omezení při nízkých 

teplotách až do -15 °C. Nesmí být mísen s jinými pěnidly. Vytvořená pěna je kompatibilní 

se všemi ostatními pěnidly. Může se použít při kombinovaném hašení s prášky, které 

nenarušují pěnu [25]. 

MOUSSOL-APS LV 3/3 může být skladován dlouhou dobu v uzavřených originálních 

obalech a v plastových nebo nerezových tancích odolných proti korozi. Vysoké teploty (až 

+45 °C) ani dočasné zmrazení nemají vliv na kvalitu pěnidla [25]. 

12 Výsledky zkoušek 

Normativní zkouška "Stanovení zkušební hasicí schopnosti", dle ČSN EN 1568-4 přílohy 

H, byla provedena pro tři druhy pěnidel, a to pro FC-603EF Light Water ATC 3%, Expyrol 

A3F/AV 3-6% a Moussol-APS LV 3/3. Všechny zkoušené pěnidla jsou typ AFFF-AR (z 

angl.: Aqueous Film Forming Foam - Alcohol Resistant). Pro každé z pěnidel byly 

provedeny dvě zkoušky, přičemž pěnidla se lišila datem výroby nebo způsobem 

skladování. 

12.1 Použité měřící přístroje 

Při stanovení zkušební hasicí schopnosti pěnidel byly použity tyto měřící přístroje: 

Stopky Q&Q 

- Stopkami Q&Q se měřily časy mezi jednotlivými úkony zkoušky. 
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Obrázek 17: Stopky Q&Q 

Infrapyrometr AMIR 7814 

- Infrapyrometrem AMIR 7814 byly měřeny teploty paliva a roztoku. Technická data 

infrapyrometru jsou v příloze č. 9. 

 

Obrázek 18: Infrapyrometr AMIR 7814 

Meteostanice WS 981 

- Meteostanicí WS 981 od výrobce ANEMO byly měřeny klimatické podmínky. K 

přístroji je připojen měřící systém ANA954 pro snímání rychlosti a směru větru a 

snímačem teploty a vlhkosti TH99, který je opatřen radiačním krytem. Meteostanice 

je součástí ovládacího a kontrolního systému stanice HZS DEZA. Technická data 

meteostanice jsou v příloze č. 10. 

 

Obrázek 19: Meteostanice WS 981 
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Full HD kamera Samsung 

- Časy 90% kontroly ohně, 99% kontroly ohně a doba uhašení byly předběžně 

stanoveny pomocí stopek, později byly upřesněny pomocí videozáznamu, který byl 

zaznamenán kamerou Samsung. 

 

Obrázek 20: Full HD kamera Samsung 

12.2 FC-603EF Light Water ATC 3% 

12.2.1 Odběr vzorků 

Pěnidla FC-603EF Light Water ATC 3% byly odebrány 2 vzorky.  

První z nádrže pěnového hasicího automobilu, která je vyrobena z nerezavějící oceli. 

Pěnidlo bylo do nádrže napuštěno v roce 1999 (tzn. 15 let). Při přečerpávání pěnidla (z 

důvodu zkoušek přiměšovačů automobilu - 4x ročně) bylo vystaveno provzdušňování. V 

pěnidle byly zpozorovány mírné náznaky sedimentu. 

 

Obrázek 21: FC-603EC Light Water ATC 3% z pěnového hasicího automobilu 
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Druhý vzorek byl odebrán z originálního 200 l balení vyrobeného z plastu. Balení bylo 

uskladněno celou dobu při stálé teplotě cca 15 °C. V pěnidle byla mírná známka 

provzdušnění (z důvodů promíchání pěnidla před odběrem) a žádný sediment. 

 

Obrázek 22: FC-603EC Light Water ATC 3% z originálního balení 

Oba vzorky byly vyrobeny v květnu roku 1997. 

12.2.2 Stanovení zkušební hasicí schopnosti 

Při zkoušce bylo postupováno podle přílohy H ČSN EN 1568-4 (podrobně popsaná v 

kapitole 9). Z důvodu finanční náročnosti byla provedena pouze jedna zkouška pro každý 

vzorek. Jako palivo byl použitý 2-propanon (aceton), o čistotě nejméně 99%. Výsledek 

zkoušky je uveden v tabulce č. 5. 

Tabulka 5: FC-603EC Light Water ATC 3% - výsledek zkoušky hasicí schopnosti 

FC-603EC Light Water ATC 3% 

Místo zkoušky: Valašské Meziříčí 

Datum zkoušky: 14. 3. 2014 

Uskladnění pěnidla 

Nádrž PHA 
Originální 

balení 

Datum výroby 5/1997 (17 let) 5/1997 (17 let) 

Přimíšení [obj. %] 3 3 

Teplota vzduchu [°C] 13,5 13,5 

Teplota paliva [°C] 8,2 11,8 

Teplota roztoku [°C] 13,0 13,0 

Rychlost větru [m/s] 0,2 0,4 

90% kontroly ohně 59 s 1 min 23 s 

99% kontroly ohně 1 min 25 s 1 min 50 s 

Doba uhašení 2 min 1 s 2 min 24 s 

25% zpětného rozhoření 6 min 24 s 5 min 35 s 

Hasicí schopnost I I 

Odolnost proti zpětnému rozhoření C C 
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Z výsledků je zřejmé, že oba vzorky vyhověly požadavkům klasifikace IC. Je třeba zmínit, 

že FC-603EC Light Water ATC 3% není certifikován podle normy ČSN EN 1568-4 (v 

roce 1997 ještě nebyla v platnosti), tudíž neměla od výrobce deklarovanou hasicí 

schopnost ani odolnost proti zpětnému rozhoření. 

Pěnidlo i po 17 letech dokázalo hasit s dobrou účinností a doba 25% zpětného rozhoření 

byla u obou přes 5 minut. Uskladnění pěnidla nevneslo do výsledků žádné rozdíly. Jemné 

nerovnosti můžeme přičítat spíše rozdílné rychlosti větru a teplotě paliva. Při zkouškách 

nebyla splněna normativní teplota paliva a teplota pěnotvorného roztoku, ale tyto 

podmínky byly pro oba vzorky téměř totožné. 

 

Obrázek 23: Zkouška hasicí schopnosti - FC-603EC Light Water ATC 3% (nádrž PHA) 

 

Obrázek 24: Zkouška 25% zpět. rozhoření - FC-603EC Light Water ATC 3% (nádrž PHA) 

 



 

59 

 

Obrázek 25: Zkouška hasicí schopnosti - FC-603EC Light Water ATC 3% (originální balení) 

 

Obrázek 26: Zkouška 25% zpět. rozhoření - FC-603EC Light Water ATC 3% (originální balení) 

12.3 Expyrol A3F/AV 3-6% 

12.3.1 Odběr vzorků 

Pěnidla Expyrol A3F/AV 3-6% byly odebrány 2 vzorky. 

První z nádrže stabilního hasicího zařízení o objemu 6000 l, která je vyrobena z 

polyethylenu. Pěnidlo bylo do nádrže napuštěno v roce 2002 (tzn. 12 let). Po celou dobu 

skladování nebylo pěnidlo vystaveno vzdušnému kyslíku, bylo pouze jednou přečerpáno 

při prvním plnění. V pěnidle nebyly zpozorovány žádné náznaky sedimentu ani změna 

barvy. 



 

60 

 

Obrázek 27: Expyrol A3F/AV 3-6% ze stabilního hasicího zařízení 

Druhý vzorek byl odebrán z originálního 200 l balení vyrobeného z plastu. Balení bylo 

uskladněno celou dobu při stálé teplotě cca 15 °C. V pěnidle byla mírná známka 

provzdušnění (z důvodů promíchání pěnidla před odběrem) a žádný sediment. 

 

Obrázek 28: Expyrol A3F/AV 3-6% z originálního balení 

Oba vzorky byly vyrobeny v červnu roku 2001. 

12.3.2 Stanovení zkušební hasicí schopnosti 

Při zkoušce bylo postupováno podle přílohy H ČSN EN 1568-4 (podrobně popsaná v 

kapitole 9). Z důvodu finanční náročnosti byla provedena pouze jedna zkouška pro každý 

vzorek. Jako palivo byl použitý 2-propanon (aceton), o čistotě nejméně 99%. Výsledek 

zkoušky je uveden v tabulce č. 6. 
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Tabulka 6: Expyrol A3F/AV 3-6% - výsledek zkoušky hasicí schopnosti 

Expyrol A3F/AV 3-6% 

Místo zkoušky: Valašské Meziříčí 

Datum zkoušky: 14. 3. 2014 

Uskladnění pěnidla 

Nádrž SHZ 
Originální 

balení 

Datum výroby 6/2001 (13 let) 6/2001 (13 let) 

Přimíšení [obj. %] 6 6 

Teplota vzduchu [°C] 14,6 16,5 

Teplota paliva [°C] 11,7 11,9 

Teplota roztoku [°C] 13,2 13,4 

Rychlost větru [m/s] 0,2 1,8 

90% kontroly ohně 28 s 42 s 

99% kontroly ohně 43 s 1 min 3 s 

Doba uhašení 1 min 47 s 1 min 56 s 

25% zpětného rozhoření 18 min 31 s 14 min 11 s 

Hasicí schopnost I I 

Odolnost proti zpětnému rozhoření A B 

 

Expyrol A3F/AV 3-6%, stejně jako Light Water, nemá klasifikaci hasicí schopnosti dle 

ČSN EN 1568-4. V ČR byl certifikován v roce 2001 podle německé normy DIN 14272. 

Pěnidlo, které se pro hašení požáru hořlavých kapalin mísitelných s vodou používá v 

koncentraci 6% objemových, vykázalo vynikající hasicí schopnosti i odolnost proti 

zpětnému rozhoření. 

Oba vzorky uhasily v třídě hasicí schopnosti I (tzn. do 3 minut), a to v téměř totožném 

čase. Odolnost proti zpětnému rozhoření měly nejlepší ze všech tří značek. Pěnidlo které 

bylo uskladněno v nádrži SHZ dosáhlo dokonce času 25% zpětného rozhoření nádoby 18 

minut a 31 vteřin - tj. klasifikace A. Vzorek z originálního balení jen těsně nedosáhl času 

15 minut 25% zpětného rozhoření a tudíž zůstal klasifikován v třídě B. Mohlo to být dáno 

mírně zvýšenou rychlosti větru. 

Při zkouškách nebyla splněna normativní teplota paliva a teplota pěnotvorného roztoku, ale 

tyto podmínky byly pro oba vzorky téměř totožné. 
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Obrázek 29: Zkouška hasicí schopnosti - Expyrol A3F/AV 3-6% (nádrž SHZ) 

 

Obrázek 30: Zkouška 25% zpět. rozhoření - Expyrol A3F/AV 3-6% (nádrž SHZ) 
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Obrázek 31: Zkouška hasicí schopnosti - Expyrol A3F/AV 3-6% (originální balení) 

 

Obrázek 32: Zkouška 25% zpět. rozhoření - Expyrol A3F/AV 3-6% (originální balení) 

12.4 Moussol-APS LV 3/3 

12.4.1 Odběr vzorků 

Pěnidla Moussol-APS LV 3/3 byly odebrány 2 vzorky. 

První z originálního balení o objemu 5 l, která je vyrobena z plastu. Pěnidlo bylo dodáno 

od distributora. Datum výroby tohoto vzorku byl srpen roku 2013. 
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Obrázek 33: Moussol-APS LV 3/3 z originálního balení 5 l (r.v.: 2013) 

Druhý vzorek byl odebrán taktéž z originálního balení o objemu 25 l vyrobeného z plastu. 

Balení bylo uskladněno celou dobu při stálé teplotě cca 15 °C. V pěnidle nebyla žádná 

známka provzdušnění ani žádný sediment. Datum výroby tohoto vzorku byl září roku 

2002. 

  

Obrázek 34: Moussol-APS LV 3/3 z originálního balení 25 l (r.v.: 2002) 

12.4.2 Stanovení zkušební hasicí schopnosti 

Při zkoušce bylo postupováno podle přílohy H ČSN EN 1568-4 (podrobně popsaná v 

kapitole 9). Z důvodu finanční náročnosti byla provedena pouze jedna zkouška pro každý 

vzorek. Jako palivo byl použitý 2-propanon (aceton), o čistotě nejméně 99%. Výsledek 

zkoušky je uveden v tabulce č. 7. 
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Tabulka 7: Moussol-APS LV 3/3 - výsledek zkoušky hasicí schopnosti 

Moussol-APS LV 3/3 

Místo zkoušky: Valašské Meziříčí 

Datum zkoušky: 14. 3. 2014 

Uskladnění pěnidla 

Originální 

balení 

Originální 

balení 

Datum výroby 8/2013 9/2002 

Přimíšení [obj. %] 3 3 

Teplota vzduchu [°C] 18,2 18,6 

Teplota paliva [°C] 14,4 14,4 

Teplota roztoku [°C] 13,6 13,6 

Rychlost větru [m/s] 1,1 0,5 

90% kontroly ohně 2 min 36 s 39 s 

99% kontroly ohně 2 min 55 s 42 s 

Doba uhašení 4 min 23 s 1 min 46 s 

25% zpětného rozhoření 2 min 45 s 8 min 1 s 

Hasicí schopnost II I 

Odolnost proti zpětnému rozhoření nevyhověl C 

 

Moussol-APS LV 3/3 má deklarovanou hasící schopnost pro polární kapaliny ve třídě I, a 

odolnost proti zpětnému rozhoření C. 

Vzorek vyrobený v roce 2013 zahasil nádobu v čase do 5 minut, tzn. klasifikaci hasicí 

schopnosti podle ČSN EN 1568-4 ve třídě II. Čas 25% zpětného rozhoření nádoby měl do 

5 minut - nevyhověl žádné ze tříd. 

Pěnidlo vyrobené v roce 2002 splnilo bez problému požadavek na zahašení do 3 minut - 

hasicí schopnost I. Splnilo i deklarovanou třídu odolnosti proti zpětnému rozhoření C. 

Při zkouškách nebyla splněna normativní teplota paliva a teplota pěnotvorného roztoku, ale 

tyto podmínky byly pro oba vzorky téměř totožné. 
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Obrázek 35: Zkouška hasicí schopnosti - Moussol-APS LV 3/3 (r.v. 2002) 

 

Obrázek 36: Zkouška 25% zpět. rozhoření - Moussol-APS LV 3/3 (r.v. 2002) 
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Obrázek 37: Zkouška hasicí schopnosti - Moussol-APS LV 3/3 (r.v. 2013) 

 

Obrázek 38: Zkouška 25% zpět. rozhoření - Moussol-APS LV 3/3 (r.v. 2013) 
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na stanovení hasicí schopnosti pěnidel různého stáří a 

pěnidel stejného stáří, které byly rozdílně skladovány. 

Práce je zaměřena na pěnidla typu AFFF-AR. Byly odebrány dva vzorky od každého ze tří 

značek pěnidel. Každé značka pěnidla byla od jiného výrobce. 

Vzorky byly podrobeny zkoušce "Stanovení zkušební hasicí schopnosti" podle přílohy H, 

ČSN EN 1568-4:2008 Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na 

těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou. Z důvodu finanční 

náročnosti byla provedena pouze jedna zkouška pro každý vzorek. Jako palivo byl použit 

2-propanon (aceton) o čistotě nejméně 99%. 

První zkoušky byly zaměřeny na pěnidlo vyrobené v roce 1997. Jeden ze vzorků byl 15 let 

umístěn v nádrži pěnového hasicího automobilu, druhý byl skladován v originálním balení 

při stabilní teplotě 15 °C. Obě pěnidla vyšla ze zkoušky s téměř totožným výsledkem a 

klasifikací v třídě IC. Jelikož norma ČSN EN 1568 vyšla v platnost až v roce 2002, nemělo 

toto pěnidlo deklarováno od výrobce třídu hasicí schopnosti. 

V dalších zkouškách byly prověřovány pěnidla vyrobené v roce 2001 - také neměly 

stanovenou hasicí schopnost od výrobce. První ze vzorků byl uložen v nádrži stabilního 

hasicího zařízení po dobu 12 let. Dle zkoušky byl klasifikován do třídy IA. Druhý byl 

skladován v originálním balení při stabilní teplotě 15 °C. Tento splnil podmínky pro třídu 

IB. 

Při posledních dvou zkouškách bylo zkoušeno pěnidlo stejného typu, ale různého stáří. 

Vzorek vyrobený v roce 2013, který měl od výrobce deklarovanou třídu hasicí schopnosti 

IC pro polární kapaliny, prokázal třídu hasicí schopnosti II, ve zkoušce odolnosti proti 

zpětnému rozhoření neprospěl. Vzorek z roku 2002 měl od výrobce udávanou třídu pro 

polární kapaliny IC, kterou potvrdil i ve zkoušce. 

Z výsledků je zřejmé, že pěnidla typu AFFF-AR vykazují velkou stabilitu hasicí 

schopnosti i při dlouhodobém uložení v nádrži automobilu nebo v zásobníku SHZ. Tato 

pěnidla měla dokonce mírně lepší výsledky než pěnidla uložená v originálních obalech. 

Lehké změny v těchto vzorcích byly spíše pozorovány ve viskozitě a obsahu sedimentu. 
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Kvalita pěnidel skladovaných v originálních baleních se i dlouhodobě nezměnila.  

Norma ČSN EN 1568 kvalifikuje pěnidlo jako použitelné nebo nepoužitelné. Neuvádí další 

alternativu. Jak vyplývá z výše uvedených výsledků zkoušek, mohou být pěnidla značného 

stáří dále použitelná v praxi. Avšak je třeba sledovat kvalitu těchto pěnidel. To může být 

uskutečňováno např. každoročním zkoušením vzorku v zařízení, pro které je pěnidlo 

určeno. 

Jednoznačně negativně hodnocené pěnidlo je vhodné likvidovat, což je nákladná záležitost. 

Je na zvážení, jestli takovému pěnidlu nestanovit další způsoby jeho využití (např.: rychlé 

využití při zásahu se zvýšenou koncentrací pěnidla ve vodném roztoku, ve formě smáčedla, 

ve formě mycího prostředku nebo emulgátoru při akcích chemické služby, při cvičeních v 

případě pěnidel, která nejsou vhodná k zásahu, ale mají pěnotvorné schopnosti v 

koncentracích, které nemohou zabezpečit běžně používané přiměšovače a dávkovače).  
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