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Anotace

TYLE EK, V. Postupy ochlazování povrch  konstrukcí ohrožených požárem. Ostrava,

2008. 44 s. VŠB - TU Ostrava. Bakalá ská práce.

Bakalá ská práce se zabývá problematikou ochlazování povrch  konstrukcí ohrože-

ných požárem. V úvodních ástech jsou rozebírány základní teoretické poznatky. Jedná

se o definici požáru a jeho vlastnosti, hodnocení vlivu zvýšených teplot na stavební

konstrukce a základní zp soby sdílení tepla. Velice podrobn  je rozpracovaná fyzikální

teorie ochlazování. Záv re né kapitoly popisují vhodná ochlazovací média a samotné

zp soby ochlazovaní, p emž zvláštní pozornost je v nována jednotkám požární

ochrany. Jsou zde také popsány nej ast ji používané technické prost edky a mobilní

požární technika.
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ochlazování, konstrukce, požár, sdílení tepla

TYLE EK, V. Processes of Cooling Fire-Endangered Construction Surfaces. Ostrava,

2008. 44 p. VSB - TU Ostrava. Bachelor thesis.

This bachelor thesis deals with the problem of cooling fire-endangered

construction surfaces. The fundamental theoretical facts are analysed in the initial parts.

These facts comprise of the definition of fire and its features, the evaluation of the

impact of high temperatures on building constructions, and the basic types of heat inter-

change. The physical theory of cooling is dealt with in detail. The final parts describe

the suitable cooling media and the respective ways of cooling. Special attention is given

to fire-fighter units, most widely used fire equipment and mobile fire-fighting

technique.
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Úvod

V eské republice je podle dostupných statistik ro  pr rn  evidováno ko-

lem 20 000 požár , ke kterým jsou povolávány jednotky hasi ského záchranného sboru

jednotlivých kraj , i jiné jednotky požární ochrany za azené do plošného pokrytí jed-

notkami PO. V mnoha z t chto p ípad  vyžaduje situace vyskytující se na míst  požáru

krom  vlastního hašení také další opat ení, která je nutno provést pro jeho úsp šné zdo-

lání. Jedná se nap íklad o nezbytnou ochranu okolo stojících objekt , r zných skladova-

cích nádrží a technologického za ízení p ed ú inky vlastního požáru.

Tato zmi ovaná ochrana se provádí p edevším ochlazováním ohrožených po-

vrch  vhodným ochlazovacím médiem. Tímto opat ením se zamezí nežádoucímu pro-

átí konstrukcí a také necht nému poškození technologického vybavení. Jako

nej ast jší ochlazovací médium je využívána voda, avšak lze použít i jiné látky.

Pro ochlazování konstrukcí r zného provedení a materiálu lze použít dva zá-

kladní zp soby. Zaprvé se jedná o instalaci samo inného hasicího za ízení, což je za í-

zení primárn  ur ené k lokalizaci a p ípadné likvidaci požáru, ale lze ho úsp šn  použít

i pro ochlazování povrch  konstrukcí. Druhou možností je nasazení jednotek požární

ochrany. Skupina požadavk  v oblasti samo inného hasicího za ízení je popsána a eše-

na p edevším v normách, ovšem pouze z hlediska hašení, problematice ochlazování

pomocí samo inného hasicího za ízení se normy v nují jen áste . Pokud jde o nasa-

zení jednotek požární ochrany, tak zde sou asný stav také není ideální, protože tento

problém je ešen jen velmi okrajov  a není mu v nováno tolik pozornosti.

Cílem této bakalá ské práce je, rozebrat problematiku ochlazování povrch  kon-

strukcí ohrožených požárem, zejména z ohledu nasazení jednotek požární ochrany,

kvantifikace sil a technických prost edk  a vyhodnocení vhodnosti nasazení technic-

kých prost edk , p edevším na základ  jejich technických parametr .
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1 Definice a charakteristika požáru
Požár lze dle [19] definovat jako každé nežádoucí ho ení, p i kterém dochází

k usmrcení i zran ní osob nebo zví at anebo ke škodám na materiálních hodnotách,

pop . na životním prost edí. Za požár se považuje i nežádoucí ho ení, p i kterém byly

osoby, zví ata, materiální hodnoty nebo životní prost edí bezprost edn  ohroženy.

Požár je proces nestacionární, doprovázený r znými chemickými a fyzikálními

jevy. Všechny tyto jevy spolu vzájemn  souvisí a každý z nich svým zp sobem ovliv-

uje proces a rozvoj požáru. Jeho plocha ani doba trvání není p edem ur ená a záleží na

mnoha okolnostech. T mi jsou nap íklad množství a rozmíst ní ho lavých látek

v prostoru, p ístup vzduchu (oxida ního inidla), pov trnostní podmínky, prost edí

vzniku požáru a mnohé další.

Požár je popisován parametry požáru. Tyto parametry nejsou stálé a m ní se s

asem. Jejich zm na od vzniku požáru až do jeho likvidace se nazývá rozvojem požáru.

Známe - li hlavní parametry požáru, m žeme ur it jiné veli iny nutné pro výpo et sil a

prost edk  k hašení požáru, nap . rychlost r stu plochy a obvodu požáru apod.

Jako hlavní parametry požáru lze uvést plochu, obvod a frontu požáru, lineární

rychlost ší ení požáru, rychlost odho ívání, výšku plamene, teplotu požáru, intenzitu

vým ny plyn , intenzitu sálání a stupe  zakou ení [17].

Prostor, který požár ovliv uje, d líme na t i pásma:

• pásmo ho ení,

• pásmo p ípravy,

• pásmo zakou ení.

Tato pásma charakterizují rozvoj požáru a podle jeho rozvoje se v probíhajícím ase

ní, grafické znázorn ní je na Obr. 1.

Obr. 1 Pásma požáru [21]
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Pásmo ho ení je prostor, ve kterém probíhá vlastní ho ení. Zahrnuje v sob  ob-

jem par a plyn , ohrani ených povrchem plamene a povrchem ho ící látky, ze kterého

páry a plyny vystupují. Pásmo p ípravy navazuje bezprost edn  na pásmo ho ení a

nejsou-li zde provád na opat ení, tak postupn  p echází v pásmo ho ení, což vlastn

není nic jiného než ší ení požáru. Pásmo zakou ení je ást prostoru v blízkosti pásma

ho ení, ve kterém dochází k pohybu kou ových plyn  v koncentracích životu nebo

zdraví nebezpe ných, nebo bránících innosti hasi  sníženou viditelností i teplotou

nad 60 °C.

Intenzita požáru se v pr hu požáru m ní. U požáru, který není hašen, je doba

rozvoje požáru obvykle charakterizována ty mi fázemi požáru, viz Obr. 2.

Obr. 2 Fáze požáru [21]

I. fáze je iniciace požáru, tedy jeho vznik, II. fází je rozvoj požáru, jedná se o

asový úsek od po átku intenzivního ho ení až do doby, kdy jsou požárem zasaženy

všechny ho lavé materiály a konstrukce ho ícího objektu, kovové konstrukce ztrácejí

pevnost a hrozí akutní nebezpe í jejich z ícení. III. fáze – pln  rozvinutý požár je a-

sový úsek od konce II. fáze, tj. v daném objektu ho í všechny ho lavé látky a intenzita

ho ení dosahuje maxima, až do za átku poklesu intenzity ho ení. V této fázi požáru bý-

vají narušeny i ostatní nosné prvky a dochází ke z ícení strop , krov  apod. Zásah jed-

notek se zam uje na ochlazování a ochranu okolních objekt  a je na rozhodnutí

velitele zásahu, zda bude na ho ící objekt provád n zásah, nebo bude-li vhodn jší zasa-

žený objekt nechat zcela vyho et. IV. fáze – p erušení požáru je charakterizována pokle-

sem teploty a kon í okamžikem trvalého poklesu teplot, kdy už v tšina ho lavých látek

sho ela [1], [21].
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2 Stavební materiály a vliv zvýšené teploty na jejich vlastnosti

2.1 D evo
evo je charakterizováno pom rn  nízkou hmotností, p esto má vysokou pev-

nost. Fyzikální a mechanické vlastnosti d eva nejsou konstantní, jedná se o prom nné

veli iny, které jsou ovlivn ny adou faktor . K t m nejvýznamn jším pat í vlivy teploty

a vlhkosti.

Pro požární odolnost d ev ných stavebních konstrukcí jsou prioritní zm ny je-

jich mechanických vlastností p i tepelném namáhání. Intenzita poklesu pevnostních

charakteristik je závislá nejenom na výši tepoty, ale i na dob , po kterou p sobí. Litera-

tura [15] uvádí, že teploty do 200°C a doby expozice menší než 30 minut sledované

vlastnosti významn  neovlivní. K výrazným zm nám mechanických a fyzikálních

vlastností dochází p i teplotách kolem 250°C. P i této teplot  se markantn  zvýraz uje i

asový faktor tepelné zát že.

2.2 Keramické materiály
Keramické materiály se vyráb jí z anorganických nerudných surovin. Vyzna ují

se mechanicko-fyzikálními vlastnostmi, zejména tvrdostí, vysokou pevností v tlaku, ale

menší pevností v tahu, nízkou tepelnou a elektrickou vodivostí.

Nej ast ji se vyrábí klasickým keramickým zp sobem, tzn. po p íprav  surovi-

nové sm si se tato sm s tvaruje, suší a pak vypaluje. Teplota vypalování je r zná dle

druhu surovin a druhu keramického výrobku a pohybuje se rozmezí od 900°C u cihlá -

ských výrobk  až po teplotu 1450°C u porcelánu.

Keramické materiály, na které p i výrob  p sobily teploty okolo 1000°C, se

v podmínkách zah ívání chovají podstatn  lépe než materiály p írodní. Keramické mate-

riály se vyzna ují menší tepelnou vodivostí – nastává u nich prudší tepelný spád, což p i

jednostranném zah ívání má za následek zna ná vnit ní pnutí projevující se tvarov  cha-

rakteristickým odlupováním povrchových vrstev.

i destrukci povrchové vrstvy tato vrstva ze zdiva neodpadává, pouze se mírn

uvolní a vytvo í malou vzduchovou mezeru, která p sobí jako tepeln  izola ní vrstva,

áste  chránicí zbytek cihelného zdiva p ed dalším prostupem tepla a dalším odlupo-

váním. P i hasebním zásahu je nutno vyvarovat se smá ení narušené cihelné st ny p í-
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mým proudem vody. K narušení celistvosti keramických pálených materiál  dochází

tehdy, jestliže jejich vnit ní nap tí, vyvolané tepelnou zát ží, p evýší nap tí vnesené do

tohoto prvku p i jeho výrob  výpalem a následným chlazením.

2.3 Beton
Beton je um lé stavivo, tvo ené sm sí plniva, pojiva a vody, p ípadn  p ísadami

upravujícími jeho vlastnosti. Prostým ozna ením „beton“ se rozumí beton cementový,

který je pro své dobré konstruk ní a mechanické vlastnosti nejrozší en jší.

Protože je beton um lým kamenem, vykazuje v zatvrdlém stavu obdobné vlast-

nosti jako kamenné materiály, a to vysokou pevnost v tlaku, avšak nízkou pevnost

v tahu, ohybu atd. Nevyztužený se používá p edevším na konstrukce namáhané tlakem

(sloupy, pilí e, základy). Aby bylo možno použít beton i na konstrukce, které nebudou

namáhány pouze tlakem, vkládají se do betonu pruty betoná ské oceli, p enášející taho-

vá, i jiná nap tí. Tato konstrukce se nazývá železobetonovou. K vyztužení betonu lze

použít i jiné materiály, jako nap . skelná a plastová vlákna, sít  atp.

Beton je neho lavým materiálem, avšak p i vyšších teplotách dochází k do as-

ným nebo i trvalým zm nám fyzikálních a mechanických vlastností. U cement  vlivem

vypuzování vody nastává jejich smrš ování, které zna  roste p i teplotách do 500°C.

Smrš ování je trvalého charakteru a na povrchu betonu mohou vznikat trhlinky. Ovliv-

ní zm n vlastností betonu vzr stem teplot je závislé i na zm  vlastností použitého

plniva. Je zde nutno zd raznit zm nu krystalické modifikace k emene z tzv. -k emene

na -k emen, ke které dochází p i teplot  kolem 575°C a je doprovázená náhlým zv t-

šením objemu.

Teplota požáru p sobí jak na pevnost, tak i na ostatní charakteristiky betonu. P i

zah ívání na 100°C se odpa ováním volné a z ásti i fyzikáln  vázané vody pevnost be-

tonu zv tšuje, ale zmenšuje se jeho modul pružnosti. V rozmezí teplot 100 - 400°C se

pevnost pozvolna snižuje a modul pružnosti dále klesá. P i teplotách 400 – 500°C se

uvol uje voda vázaná chemicky a r st objemu vlhkostního podílu p i zm  skupenství

(vodní pára) p sobí destruk ním ú inkem, pevnost i modul pružnosti se snižují a se

zvyšující se teplotou dále klesají. P i teplot  kolem 1600°C dochází k tavení betonu.
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U prostých beton  nemají teploty 200 – 300°C ani p i dlouhodobém p sobení

podstatný vliv na zm nu pevnosti. P i krátkodobém p sobení nesnižují kvalitu prostého

betonu ani teploty do 500°C.

2.3.1 Železobeton

Prostý, nevyztužený beton výborn  vzdoruje tlaku, ale je zárove  k ehkým ma-

teriálem neschopným v tších deformací. Vyzna uje se nízkou únosností v tahu, ohybu,

smyku atd. Toto negativum se eliminuje vkládáním v tšinou ocelových vložek tak, aby

výhodným a ú elným zp sobem p enášely vzniklá nap tí. Výztuží se rozumí všechny

ocelové vložky anebo jiné ztužující materiály, jejichž ú elným umíst ním v betonovém

prvku se zlepšují mechanicko – fyzikální nebo konstruk ní vlastnosti betonu.

U vyztuženého betonu má vliv na jeho vlastnosti p i zvyšování teplot mimo jiné

i soudržnost výztuže s betonem. Tato je v oblasti normálních teplot zaru ené p edevším

díky tém  shodnému sou initeli teplotní roztažnosti. P i zvyšování teplot nad 100°C se

však hodnota délkové teplotní roztažnosti u betonu a jeho výztuže postupn  r zní.

Odolnost železobetonu v i teplot  požáru je zna  závislá na ochran  ocelo-

vých výztužných vložek proti proh átí na kritické teploty. Nap . p i vn jší teplot , od-

povídající normové k ivce požáru, se výztuž zah eje nad kritickou teplotu (  500°C) p i

tlouš ce krycí vrstvy betonu 10 mm cca za 50 minut, zatímco p i krycí vrstv  o tlouš ce

20 mm se teplota výztuže za stejný asový interval pohybuje okolo 350°C a p i krycí

vrstv  50 mm jen okolo 130°C.

2.3.2 P edpjatý beton

Je železobeton, do n hož se zám rn  vnáší nap tí, a to tak, aby p i ú incích

vn jších sil byla v betonovém prvku pokud možno vylou ena tahová nap tí. P edpjatý

beton se uplat uje p edevším u konstrukcí namáhaných na ohyb. Vliv požáru na nosnou

funkci prvk  z p edpjatého betonu je zna  nep íznivý, a to v d sledku zmenšování

pevnosti a modulu pružnosti u betonu i výztuže, zv tšování dotvarování p edpínací vý-

ztuže a zhoršováním vzájemné soudržnosti. B hem požáru se v d sledku zv tšeného

dotvarování p edpínací výztuže zmenšuje p edp tí, což vede ke vzniku trhlin v tažené

zón  betonu a poklesu tuhosti konstrukce

U veškerých betonových konstrukcí vystavených požáru, lze p edpokládat odpa-

dávání povrchových vrstev s razantním až explozivním charakterem, a to zejména
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v oblastech konstrukcí, které jsou namáhány tlakem. U desek a st n trám  odprýskává

beton v plochách 0,01 m2 i n kolik m2 do hloubky až 40 mm. Vyskytují se rovn ž drob-

ná odprýsknutí velikosti zrna kameniva ve tvaru kráteru hlubokého do 5 mm. Od-

prýskání betonu p sobí negativním vlivem na nosnou funkci betonového prvku.

Zmenšuje plochu pr ezu, m ní výslednost normálových sil, zmenšuje nosnost kon-

strukce asto vedoucí k náhlé destrukci.

2.4 Kovy
Pod pojmem „kovy“ si lze p edstavit skupinu látek se spole nými vlastnostmi.

Z fyzikálních vlastností vynikají p edevším dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí,

dobrou tvárností, houževnatostí, pružností atd. Fyzikální a mechanické vlastnosti kov

jsou v tšinou zna  ovliv ovány teplotou. Obecn  platí, že s rostoucí teplotou klesají

pevnostní vlastnosti, ale tažnost a plastické vlastnosti rostou.

2.4.1 Ocel

Ocel je technická slitina železa s jinými prvky, které jsou p idávány s cílem

úpravy vlastností. Tyto prvky se nazývají p ísadovými, slitinovými, nebo legujícími.

Existuje mnoho r zných druh  ocelí, jejichž vlastnosti byly získány kombinací obsahu

uhlíku a legujících prvk .

Vlivem vyšších teplot se m ní celá ada mechanických vlastností ocelí. Nap .

pevnost oceli roste p ibližn  do teploty 350 – 400°C. Od teploty 350°C pevnost rychle

klesá a p i 650°C iní pouhých 20-25% p vodní pevnosti. P i požáru se vzr stem teplo-

ty klesá mez úm rnosti, nap tí se stává vyšší než tato mez a dostává se do plastické ob-

lasti. V plastické oblasti je hodnota modulu pružnosti závislá na nap tí a prudce klesá.

ležitou vlastností kov  je také jejich te ení za vyšších teplot.

estože je ocel neho lavý materiál, lze chování ocelových konstrukcí

v podmínkách požáru ozna it jako nep íznivé. Do teploty 350°C neklesají mechanické

vlastnosti natolik, aby byla ohrožena bezpe nost staveb. Avšak p i teplot  500 až 700°C

pozbývá ocel tém  zcela svou únosnost. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že základním

principem zachování mechanických vlastností ocelových konstrukcí je zamezení jejich

proh átí na teplotu  500°C a vyšší [15], [20].
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3 Požární odolnost stavebních konstrukcí
Požární odolnost stavebních konstrukcí je schopnost konstrukcí odolávat ú in-

m požáru po ur itou dobu t [min]. Po tuto dobu musí konstrukce podle své funkce

vyhov t jednomu nebo více mezním stav m.

Mezní stavy požární odolnosti

R – nosnost,

E – celistvost,

I - izola ní schopnost - mezní teploty na neoh ívaném povrchu,

W - izola ní schopnost - mezní hustota tepelného toku z neoh ívané strany,

S - odolnost proti pr niku kou e,

M - odolnost proti mechanickému p sobení.

Doby požární odolnosti konstrukcí jsou stanoveny na 15, 30, 45, 60, 90, 120 a

180 minut [4], [14].

Tepelné namáhání stavebních konstrukcí p i b žném požáru se zkouší dle SN

EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – ást 1: Základní postupy a je vymezeno nor-

movou teplotní k ivkou.

2018log345 10 tT [°C] (1)

T – pr rná teplota v peci [°C],

t – doba trvání požáru (zkoušky) [min].

evzatá norma  SN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti – ást 2: Alterna-

tivní a dopl kové postupy, umož uje použít i jiné závislosti mezi teplotou a asem. Me-

zi alternativní postupy se adí zah ívání dle:

uhlovodíkové k ivky,

ivky vn jšího požáru,

ivky pomalého zah ívání.

Uhlovodíkovou k ivku lze použít pro požáry, které jsou ovlivn né povrchem

paliva (nap . ho ení kapaliny v petrochemickém pr myslu) s vyššími teplotami a rych-

lou intenzitou jejich r stu.
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20675,0325,011080 25,0167,0 tt eeT [°C] (2)

T – pr rná teplota v peci [°C],

t – doba trvání požáru (zkoušky) [min].

ivka vn jšího požáru se použije v p ípadech, kdy jsou konstrukce vystaveny

mírn jším podmínkám, nap . posuzování obvodových st n vystavených požáru zven í

budovy.

20313,0687,01660 8,332,0 tt eeT [°C] (3)

T – pr rná teplota v peci [°C],

t – doba trvání požáru (zkoušky) [min].

ivka pomalého zah ívání se volí v p ípadech pomalu nar stajícího ohn  (vý-

robky reagující na teplo).

pro 0 < t  21: 20154 25,0tT [°C] (4)

pro t > 21: 201208log345 10 tT [°C] (5)

T – pr rná teplota v peci [°C],

t – doba trvání požáru (zkoušky) [min] [6], [8].

Grafické srovnání teplotních k ivek, je na Obr. 3

Obr. 3 Graf teplotních k ivek
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4 Sdílení tepla
Teplo má sklon ke sdílení z teplejší látky na látku chladn jší. Chladn jší ást ab-

sorbuje teplo, dokud nedojde k vyrovnání teplot mezi ob ma látkami. Teplo pak m že

být sdíleno jednou ze t í možných variant:

vedením,

proud ním,

zá ením.

4.1 Vedení (kondukce)
Teplo je vedením p enášeno z jedné látky na druhou p ímým kontaktem nebo

zprost edkovan , tepeln  vodivým materiálem. Množství tepla, které se p enese, je

ovlivn no tepelnou vodivostí materiálu. Sou initel tepelné vodivosti (tepelná vodivost)

závisí na druhu látky a u téže látky se m ní p edevším s teplotou. Vliv tlaku se v tšinou

zanedbává a to p edevším u látek pevných. Nejvyšší hodnotu sou initele tepelné vodi-

vosti mají kovy. V isté form  dochází k vedení tepla v pevných t lesech a v tekutinách

jen za podmínek, p i kterých je vliv pohybu zanedbatelný. Základním zákonem vedení

tepla je Fourier v zákon, který stanoví vztah mezi tepelným tokem a teplotním gradien-

tem:

gradtq [W.m-2] (6)

q – hustota tepelného toku [W.m-2],

 - sou initel tepelné vodivosti materiálu [W.m-1.K-1],

grad t – gradient teploty [K.m-1].

Gradient teploty udává zm nu teploty ve sm ru normály k izotermickému po-

vrchu. Záporné znaménko znamená, že tepelný tok a teplotní gradient mají jako vektory

opa ný smysl (teplo se ší í ve sm ru klesající teploty).

4.2 Proud ní (konvekce)
Tepelné proud ní nelze odd lit od vn jšího pohybu hmotného prost edí a p i-

chází proto v úvahu jen u tekutin. V isté form  neexistuje, protože je, jak uvnit , tak na

rozhraní mezi tekutinou a pevným t lesem, vždy doprovázeno vedením tepla. P enos
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tepla mezi tekutinou a pevným povrchem p i jejich p ímém styku se nazývá estup

tepla. Pro ur ení tepelného toku mezi tekutinou a pevným povrchem p i jejich p ímém

styku se používá tzv. Newtonova rovnice, podle které platí:

StQ [W]  (7)

Q – tepelný tok [W],

 - sou initel p estupu tepla [W.m-2.K-1],

t – teplotní rozdíl [°C],

S – plocha [m2].

Teplotní rozdíl ozna ený t je rozdíl mezi teplotou tekutiny a st nou. Hodnota

sou initele p estupu tepla závisí na fyzikálních vlastnostech tekutiny, jejich zm

s teplotou, tvaru obtékaného t lesa a sm ru proud ní vzhledem k jeho povrchu.

4.3 Zá ení (radiace, sálání)
Na rozdíl od p edcházejících druh  p enosu tepelné energie nevyžaduje tepelné

zá ení hmotné prost edí. P enos se uskute uje prost ednictvím elektromagnetického

vln ní, které vzniká v d sledku tepelného stavu t les. P i dopadu na povrch jiných t les,

ípadn  p i pr chodu jinými t lesy, se m ní ást zá ivé energie zp t na energii tepel-

nou.

Tepelné zá ení se asto podílí jak na vzniku požáru, tak na jeho ší ení, zt žuje

práci zasahujících požárních jednotek a má proto pro požární ochranu mimo ádný vý-

znam. Energie vyza ovaná t lesy totiž prudce vzr stá s jejich teplotou, která je p i po-

žáru vysoká. Podle Stefana-Boltzmannova zákona upraveného s ohledem na vlastnosti

skute ných t les, je intenzita vyza ování:

4TE [W] (8)

 – experimentáln  ur ený emisní sou initel [-],

 – Stefanova – Boltzmannova konstanta;  = 5,67.10-8 [W.m-2.K-4],

T – teplota povrchu t lesa (absolutní) [K].
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Hodnota emisního sou initele se pohybuje v rozmezí 0 <  < 1 a závisí na druhu

materiálu a stavu jeho povrchu.

enos tepla zá ením je složitý d j, na kterém se podílí více t les sledované sou-

stavy. Výsledná tepelná bilance ur itého t lesa je dána vlastním vyza ováním (-) a pohl-

cováním zá ení jiných t les a zá ivé energie odražené (+). Nejjednodušší rovnice

použitelná v praxi vyjad uje zá ivý tok mezi horkým povrchem (T, , S) a ohrani ující-

mi konstrukcemi velkého prostoru (To, o=1, So>>S):

STTQ 4
0

4 [W.m-2] (9)

Rovnice (9) se používá nap íklad pro výpo et ztrát zá ením rozvod  horkých te-

kutin, st n pecí a podobn  [5], [11], [19].

i požárech se uvol uje zna né množství tepla, které se sdílí do okolí. Plameny,

horké plyny a povrchy konstrukcí vyza ují tepelnou energii, která se po dopadu na po-

vrch t lesa op t z ásti m ní ne teplo. Tento p enos tepla m že zp sobit zapálení ho la-

vých materiál , ohrožení osob a také ovlivnit hasební zásah. Intenzita ozá ení povrchu

se m ní se vzdáleností od zdroje zá ení. Je možno ur it vzdálenost, ve které má zá ení

hodnotu p ípustnou z hlediska požární bezpe nosti, tohoto lze využít i p i návrhu roz-

míst ní požární techniky a jednotek požární ochrany p i zásahu. Ovšem jedná se pouze

o teoretické rozbory, p i kterých není uvažován vliv pov trnostních podmínek, dále je

zde také problém získat p esné hodnoty nutné pro výpo ty, p edevším sou initel p estu-

pu tepla a emisní sou initel pro konkrétní p ípady [1].
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5 Teorie ochlazování

5.1 Princip ochlazování
Princip ochlazování vychází z existence termodynamických zákon , kdy t leso

chladn jší nem že odevzdávat teplo t lesu teplejšímu.

Množství tepla, které látka m že odvést, je dána fyzikální vlastnostmi dané lát-

ky:

tepelná kapacita – C [J.K-1],

skupenské teplo – L [kJ.kg-1].

5.1.1 Tepelná kapacita

Jedná se o konstantu úm rnosti mezi množstvím tepla dodávaného p edm tu a

tím zp sobenou zm nu jeho teploty. Ur uje, kolik tepla je pot eba dodat, aby se t leso

oh álo o jednotku (1 K).

21 TTCQ [J.K-1] (10)

Q – teplo [J.K-1],

C – tepelná kapacita [J.K-1],

T1 – koncová teplota [°C],

T2 – po áte ní teplota [°C].

Z d vodu jednozna ného ur ení, kolik tepla je umíst no v jednotkové hmotnosti

se zavádí rná tepelná kapacita – c. M rná teplaná kapacita udává, kolik tepla je

pot eba dodat ur itému množství látky (1 kg), aby se oh ála o jednotku (1 K).

21 TTmcQ [J.K-1] (11)

Q – teplo [J.K-1],

c – m rná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1],

m – hmotnost [kg],

T1 – koncová teplota [°C],

T2 – po áte ní teplota [°C].
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5.1.2 Skupenské teplo

Jedná se o množství tepla, které musíme dané látce dodat, aby mohla zm nit své

skupenství (obecn ji svou fázi). Je to teplo, které je pot eba pro zm nu celého množství

látky.

rné skupenské teplo – L je teplo pot ebné pro zm nu skupenství, vztažené k

jednotce (kg, mol).

mLQ [kJ] (12)

L – m rné skupenské teplo [kJ.kg-1],

m – hmotnost [kg] [8], [11].

5.2 Princip ochlazování konstrukcí
V pr hu požáru se z ho lavých materiál  uvol uje teplo, které je z místa požá-

ru odvád no do prostoru prost ednictvím zplodin ho ení a sou asn  také do ohrani ují-

cích stavebních konstrukcí. Princip ochlazování konstrukcí spo ívá v odvedení tepla

z t lesa teplejšího o teplot  T2 lesem (látkou) chladn jším, kde teplo odebírané musí

být v tší nebo rovno než teplo p ijímané. K ochlazování se nej ast ji používá médií

v kapalném stavu.

Množství tepla, které daná stavební konstrukce absorbovala, lze zjistit z rovnice

energetické rovnováhy (13). Tato rovnice vyjad uje rovnováhu mezi uvoln ným a spo-

ebovaným teplem v kterémkoliv okamžiku požáru. Tato rovnice je dána vztahem:

4321 QQQQQc [kJ/ as]  (13)

Qc – celkové uvoln né teplo [kJ/ as],

Q1 – množství tepla vysálaného vn  ho ícího objektu [kJ/ as],

Q2 – množství tepla odvedeného zplodinami ho ení [kJ/ as],

Q3 – množství tepla, které p estoupí do ohrani ujících stavebních konstrukcí

[kJ/ as],

Q4 – množství tepla pot ebného na oh ev prostoru [kJ/ as].
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Pro návrh ochlazování stavebních konstrukcí je z rovnice (13) podstatná hodnota

Q3. Jedná se o hodnotu, která ur uje, jaké množství tepla daná konstrukce neabsorbuje

za asovou jednotku. Z tohoto plyne již výše zmín ná podmínka pro ochlazování, která

íká, že množství odvedeného tepla musí být v tší nebo rovno množství tepla naabsor-

bovaného konstrukcí. Matematicky se tato podmínka vyjád í pomocí vztahu:

konstodv QQ [kJ/ as] (14)

Hodnotu Qkonst lze spo ítat podle následujícího vztahu:

kgkkonst TTSQ [kJ/ as] (15)

Sk – plocha ohrani ující konstrukci [m2],

 – sou initel p estupu tepla [W.m-2.°C-1],

Tg – pravd podobná teplota plyn  v ho ícím prostoru [°C],

Tk – povrchová teplota ohrani ující konstrukci [°C],

Qodv – teplo odvedené [kJ/ as] – je to hodnota, která udává množství tepla za a-

sovou jednotku, jež je pot eba odvést z dané stavební konstrukce tak, aby m la požado-

vanou teplotu [3].

Pot ebné množství odvedeného tepla Qodv je dáno sou tem tepla Qohr (teplo po-

ebné k oh átí chladícího média z teploty T1 na teplotu varu), tepla Qlat (teplo pot ebné

na zm nu z kapalného skupenství na skupenství plynné) a tepla Qmez (teplo,  které  je

konstrukce schopna naakumulovat d íve, než nastanou mezní stavy). Teoreticky lze

spo ítat následovn :

mezlatohrodv QQQQ [J.K-1] (16)

1var TTmcQ ochlazochlazohr [J.K-1] (17)

ochlazochlazlat mLQ [J.K-1] (18)

1TTmcQ mezkonstkonstmez [J.K-1] (19)

11var TTmcmLTTmcQ mezkonstkonstochlazochlazochlazochlazodv (20)
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[J.K-1]

cochlaz – m rná tepelná kapacita ochlazovacího média [J.kg-1.K-1],

mochlaz – hmotnost ochlazovacího média [kg],

Tvar – teplota varu ochlazovacího média [°C],

T1 – po áte ní teplota [°C],

Lochlaz – m rné skupenské teplo ochlazovacího média [kJ.kg-1],

ckonst – m rná tepelná kapacita konstrukce [J.kg-1.K-1],

mkonst – hmotnost konstrukce [kg],

Tmez – teplota, p i níž nastávají mezní stavy [°C].

Z množství tepla Qodv pak lze teoreticky vypo ítat pot ebné množství ochlazova-

cího média mochlaz:

ochlazochlazochlazochlauodv mLTTmcQ 1var. [J.K-1] (21)

ochlazochlazochlazodv LTTcmQ 1var [J.K-1] (22)

ochlazochlaz

odv
ochlaz LTTc

Qm
1var

[kg] (23)

Toto množství mochlaz je pouze množstvím teoretickým, skute né množství mskut

je závislé na n kolika parametrech, obsažených v sou initeli ztrát dodávky ochlazovací-

ho média k%. Pak skute né množství ochlazovacího média bude dáno vztahem:

%kmm ochlazskut [kg] (24)

mskut – skute né množství ochlazovacího média [kg],

mochlaz – teoreticky pot ebné množství ochlazovacího média [kg],

k% – sou initel ztrát dodávky.

Sou initel ztrát dodávky k% je ovlivn n na tom, zda se jedná o prvek plošný ne-

bo prutový a také záleží na pozici stavební konstrukce (vodorovná, svislá, šikmá) [8],

[14].
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6 Hasiva

6.1 Voda

6.1.1 Fyzikální a chemické vlastnosti vody

istá voda je bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu, v silné vrstv  namodralá.

i teplot  0°C a normálním tlaku p echází do pevné fáze (mrzne). P i tuhnutí se zvyšu-

je objem vody o 1/11. Teplota 100°C je definována bodem, p i n mž voda p echází do

plynné fáze (v e) za normálního tlaku. P echodem kapalné vody na vodní páru se také

zv tšuje její objem, a to 1700 krát, to znamená, že z 1 litru vody zm nou skupenství

vzniká 1700 litr  vodní páry. M rná hmotnost vody p i teplot  4°C iní 1000 kg.m-3.

Z hlediska požární techniky je nutno uvažovat i s takovými vlastnostmi vody,

jako jsou termický rozklad a elektrická vodivost vody. K termickému rozkladu vody

podle rovnice (25) p i teplotách b žného požáru nedochází. S uvedeným pochodem se

setkáváme až p i vyšších teplotách.

222 22 OHteploOH (25)

Elektrická vodivost vody závisí na množství látek, schopných disociace, které

jsou ve vod  rozpušt n. ím je ve vod  více rozpušt ných r zných p ísad, tím je vodi-

jší.

Voda má chemický vzorec H2O, je chemicky neutrální a má polární charakter. Je

to nejznám jší a nejpoužívan jší polární rozpoušt dlo anorganických a mnohdy i orga-

nických slou enin.

6.1.2 Voda a její hasební efekt

i likvidaci ho ení pevných látek se nej ast ji používá zp sob hašení založený

na ochlazování ho ících látek. Tento zp sob však lze také aplikovat na ochlazování

konstrukcí ohrožených požárem. Nejznám jším ochlazovacím médiem je voda, a to pro

sv j vysoký chladící ú inek. Voda má neoby ejn  vysokou hodnotu skupenského tepla

výparného (p i teplot  100°C a tlaku 101,324 kPa je hodnota skupenského tepla výpar-

ného 2257 kJ.kg-1), a proto m že z požá išt  pohltit veliké množství tepla.
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Krom  chladícího efektu p sobí voda jako hasební látka i svým dusivým efek-

tem. Odpa ením vody se zv tší její objem a vzniklá pára vyt uje z požá išt  vzdušný

kyslík.

Hasební ú inek vody je ovlivn n:

vlastnostmi ho lavých látek,

velikostí kapi ek vody. Optimální ú innosti dosahují kapi ky o pr ru

0,1 až 1 mm,

intenzitou dodávky a,

ísadami chemikálií.

Použití vody v hasební technice má své p ednosti i nedostatky. K p ednostem

náleží zejména:

vysoký chladící efekt,

dostupná cena a výskyt tém  všude,

relativn  jednoduchá dopravitelnost,

chemická neutralita a nejedovatost.

K nedostatk m vody jako hasiva pat í:

i nízkých teplotách tuhne a m ní sv j objem,

škody zp sobené vodou na budovách, za ízeních a skladovaných mate-

riálech, zejména v prostorách požárem ješt  nezachvácených, mohou být

neúm rn  vysoké

u požár  prašných produkt  je voda bez smá edla velmi málo ú inná

[16].

6.2 Smá edla - Tenzidy
Smá edla jsou povrchov  aktivní organické slou eniny, které výrazn  snižují

povrchové nap tí vody. Této vlastnosti se využívá nejenom v hasební technice a také

v r zných oblastech pr myslu.
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Obr. 4 Znázorn ní molekuly smá edla [16]

6.2.1 Charakteristika smá edel a jejich d lení

Aby smá edlo dob e plnilo svou funkci, musí být:

velmi dob e rozpustné ve vod ,

ilnavé ke smá ené látce.

Molekula smá edla se skládá ze dvou ástí:

hydrofilní (vodorozpustná) ást molekuly zaru uje dobrou rozpustnost

povrchov  aktivní látky ve vod  za vzniku pravých i koloidních roztok ;

hydrofobní ást molekuly se adsorbuje na povrchu smá ené hmoty a za-

ru uje p ilnavost smá edla ke smá ené látce.

Pro zjednodušení je hydrofilní

ást molekuly ozna ena

kroužkem a hydrofobní ást

vlnovkou (Obr. 4).

Podle charakteru hydrofilní ásti molekuly d líme smá edla takto:

anionaktivní, u nichž hydrofilní ástí je anion,

kationaktivní, u nichž je hydrofilní ástí kation a

neionogenní, u nichž molekula povrchov  aktivní látky netvo í ionty.

V hasební technice se v minulosti využívaly zejména anionaktivní typy smá e-

del. V sou asnosti se však využívají nové typy velice ú inných hasebních látek

s vlastnostmi neionogenních smá edel. Jako p íklad lze uvést hasební látku

PYROCOOL.

6.2.2 Fyzikální a chemické vlastnosti smá edel

Nejd ležit jší fyzikální vlastnosti smá edel je, že m ní (snižují) povrchové na-

tí vody. Zlepšují tak smá ivost látek, s nimiž voda se smá edly p ichází do styku.
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Vlivem vysokého povrchového nap tí malé množství vody – kapka – má tvar

koule. Po p imísení smá edla se kulovitý tvar kapky zploští. Molekuly smá edla se ad-

sorbují na hladin  vody a vytvo í tam tenkou monomolekulární vrstvu. P i tvorb  této

vrstvy se se adí molekuly smá edla do zcela ur itého sm ru, jak je znázorn no Obr. 5.

Obr. 5 Zp sob se azení molekul smá edla na rozhraní voda – vzduch [16]

Molekuly smá edla se na hladin  vody se azují tak, že vodu odpuzující ást vy-

nívá z hladiny. Hydrofilní ást molekuly sm uje do vody, ovliv uje energetickou po-

vahu povrchu a vede ke snížení povrchového nap tí. T žko smá itelné látky, jsou

itahovány hydrofobní ástí smá edla. Tak se smá edlo stává zprost edkovatelem kon-

taktu mezi vodou a t žko smá itelnou látkou [16].

6.2.3 Ochlazovací vlastnosti roztok  smá edel

V hasební technice se smá edla uplat ují pouze ve spojení s vodou. Pro ú ely

ochlazování se roztoky smá edel mohou jen doporu it. istá voda má vysoké povrcho-

vé nap tí, a proto tvo í velké kapky. Tyto kapky mají malý povrch, špatn  pokrývají

ochlazovaný povrch a vzhledem ke své velikosti nemohou zatékat do pór  v materiálu.

Díky tomu voda po povrchu rychle stéká. Oproti tomu roztok smá edla má výrazn  niž-

ší povrchové nap tí. Díky tomu tvo í velmi malé kapky, které mají schopnost vytvá et

souvislou tenkou vrstvu a zárove  dob e zatékají do porézních materiál . Tato vrstva

má velmi velký povrch, ze kterého dochází k odpa ování a materiál je intenzivn  ochla-

zován, jak je znázorn no na Obr. 6 [30].
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Obr. 6 P sobení smá edla [30]

6.3 P na
na jako hasební látka není chemický jedinec jako nap . voda. Jedná se o hete-

rogenní sm s, kdy plyn (nej ast ji vzduch) je rozptýlen v kapalin  (sm s vody a p ni-

dla).

Podle zp soby výroby se rozlišuje p na:

chemická,

vzduchomechanická.

Chemická p na se p ipravuje smícháním ur itých chemikálií a jejich vzájem-

nou reakcí. V sou asné dob  se s chemickou p nou m žeme setkat v n kterých p enos-

ných hasicích p ístrojích, p ípadn  n kterých stabilních hasicích za ízeních.

Vzduchomechanická p na se vyrábí mechanickou cestou, kdy do roztoku vody

a p nidla je v ur itém množství rozptýlen vzduch. Množství rozptýleného vzduchu se

vyjad uje pomocí ísla nap ní PN.
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R

P
N V

VP [-] (26)

VP – objem vyrobené p ny [l],

VR – objem použitého roztoku vody a p nidla [l].

Podle ísla nap ní je pak rozlišována p na:

žká (PN < 20),

st ední (20  PN  200),

žká (PN > 200).

S rostoucím íslem nap ní dochází k poklesu obsahu vody ve vyrobené p .

6.3.1 Hasební efekt p ny

na jako hasební látka pracuje na principech fyzikálního mechanismu hašení.

Hlavní hasební efekt u všech druh  p n je izola ní efekt. P i hasebním zásahu pokryje

na celou ho ící plochu se všemi nerovnostmi, tím v požá išti vytvo í prost edí chudé

na kyslík a u n kterých druh  p n i bohaté na vodní páru [16].

Chladící efekt závisí na druhu použité p ny a je p ímo úm rný obsahu vody

v p . Dobré chladící ú inky má t žká p na, která ze všech druh  p n má nejvyšší

obsah vody. U p n se st edním nebo vysokým íslem nap ní je obsah vody nízký a

chladící efekt zanedbatelný. P na také na rozdíl od vody dokáže ulp t na povrchu kon-

strukcí. Pro ú ely ochlazování p nou lze doporu it použití pouze t žké p ny.
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7 Postupy ochlazování
Lze uvést, že existují dva základní zp soby ochlazování:

ochlazování samo inným hasicím za ízením,

ochlazování jednotkami požární ochrany.

7.1 Samo inné hasicí za ízení
Nejen stavební objekty, ale i otev ená technologická za ízení, u nichž existuje

možnost vzniku a rozší ení požáru, musí mít zajišt no dostate né množství vody pro

hasební zásah. Od této skute nosti lze ustoupit v p ípadech, kde hašení a ochlazování

vodou není p ípustné, nebo by bylo zjevn  neekonomické. Za ízení pro zásobování po-

žární vodou se m že navrhnout bu  jako samostatný soubor objekt  a za ízení, anebo

ast ji spole  se za ízeními pitné a užitkové vody [2].

Ze samo inných hasicích za ízení jsou nejpoužívan jší tyto:

sprinklerová hasicí za ízení,

dren erová hasicí za ízení,

plynová hasicí za ízení,

hasicí za ízení Fire Jack s aerosolovým hasivem.

Z hlediska ochlazování povrch  konstrukcí se využívá pouze dren erové hasicí

za ízení.

7.1.1 Dren erové hasicí za ízení

Dren erové hasicí za ízení je potrubní rozvod opat ený požárními hubicemi, na-

pájený tlakovým vodním zdrojem. Požární trubice jsou ú eln  uspo ádány tak, aby za-

jistily pokrytí plochy za ízení nebo podlažní plochy souvislým sprchovým nebo

rozprášeným vodním proudem. Spoušt ní dren erového hasicího za ízení m že být ru -

ní (spoušt cí armatura se umis uje mimo nebezpe ný prostor jišt ného objektu), dálko-

 tla ítkem nebo automatické od požárních hlási . Po uvedení za ízení do provozu je

vždy upozorn n obsluhující personál.
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Dren erové hasicí za ízení se skládá z rozvodné potrubní sít  trvale p ipevn né

ke stavební konstrukci nebo k technologickému za ízení, z jedné nebo n kolika ventilo-

vých stanic a požárních hubic p ipevn ných k rozvád címu potrubí. Pokud je dren ero-

vé za ízení p ipojeno k stabilnímu vodnímu zdroji, je v potrubí od vodního zdroje až

k ídícím ventil m udržován zpravidla konstantní p etlak. Potrubní sí  od ídících venti-

 až po požární hubice je zapln na atmosférickým vzduchem.

Polostabilní dren erové za ízení je p i provozu p ipojeno k mobilnímu vodní-

mu zdroji. U tohoto za ízení je celá potrubní sí  po dobu, kdy není k vodnímu zdroji

ipojena, napln na atmosférickým vzduchem.

U samo inného dren erového za ízení je v jišt ném prostoru, nebo v prostoru,

ve kterém má zajistit jinou funkci než hašení, spole  s potrubní sítí soustavy dren e-

rového za ízení umíst no i samo inné spoušt cí za ízení, které p i vzniklém požáru ne-

bo p i jiných stanovených podmínkách uvede prost ednictvím svých idel do innosti,

kdy otev e ídící ventil, a tak umožní pr tok od vodního zdroje k požárním hubicím [7].

Obr. 7 Schematický nákres skladovací nádrže [29]
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V praxi se nej ast ji dren erové za ízení používá p i chlazení nadzemních skla-

dovacích nádrží ho lavých hmot, schematický nákres nádrže je uveden na Obr. 7. Uspo-

ádání hasicího za ízení na skladovací nádrži je formou prstenc  umíst ných na plášti

nádrže a p ípadn  na st eše nádrže, chladící prstenec je dob e patrný na Obr. 8. P i ná-

vrhu chladícího za ízení se požaduje pot ebné množství vody v závislosti, jde-li o chla-

zení st echy nádrže, plášt  ho ící nádrže nebo plášt  sousední nádrže. Po et prstenc  a

rozte  hubic jsou voleny tak, aby se dosáhlo rovnom rného pokrytí plášt  vodou. Ome-

zení ší ení sálavého tepla se dosahuje st íkáním vody ve form  sprchového proudu p í-

mo na povrch konstrukce [2]. Základní požadavky pro projektování stabilních a

polostabilních hasicích za ízení pro ochranu nadzemních skladovacích nádrží ho lavých

hmot, jsou uvedeny v [22].

Obr. 8 Skladovací nádrž [29]

Další možností použití dren erového za ízení tvo í zkráp cí za ízení a vodní

clony. Zkráp ní umož uje zvyšování požární odolnosti stavební konstrukce odvád ním

tepla vodou dodávanou na její povrch. P i ur ení intenzity dodávky vody pro zkáp cí

za ízení Qz se vychází z p edpokladu vytvo ení vodního filmu na celé povrchové ploše

zkráp né konstrukce. Intenzita dodávané vody se ur í podrobným výpo tem (individu-

ální posouzení sdílení tepla hodnocenou konstrukcí, v etn  vlivu vodního filmu) nebo

pomocí empirické rovnice:
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zz SRQ
5,0

15
04,0 [l.s-1] (27)

R – hodnota požadované požární odolnosti konstrukce [min],

Sz – plocha zkráp né konstrukce [m2] [23].

Vodní clony jsou aktivní protipožární opat ení, které slouží jako náhrady požár-

 d lících konstrukcí. Základním p edpokladem náhrady konstrukcí je vytvo ení vodní

„st ny“, napln né drobnými vodními kapi kami po celou dobu p sobení požáru p es

celou plochu otvoru v etn  ur itého p esahu. Pro ur ení dodávky vody pro provedení

vodní clony lze použít rovn ž rovnici (27) [2]. Bližší požadavky pro navrhování zkráp -

cích za ízení a vodních clon jsou uvedeny v [23].

7.1.2 Pr myslové monitory

Další možností ochrany jsou pr myslové monitory, které jsou stabiln  p ipojeny

na potrubní rozvod vody. Tyto se nej ast ji používají op t k ochran  nadzemních skla-

dovacích nádrží. Na Obr. 9 jsou zobrazeny pr myslové monitory vyráb né Americkou

spole ností Akron Brass.

Obr. 9 Pr myslové monitory [26]

Celý systém zahrnuje proudnici, monitor, pohonnou jednotku a ovládací prvky.

Nákres systému je zobrazen na Obr. 10. Ovládání m že být jak ru ní, tak i automatické,

existují také pln  programovatelné systémy, kde lze navolit p esný pohyb monitoru a

požadované vlastnosti vodního paprsku, dále u tohoto provedení není problémem ovlá-

dat n kolik monitor  sou asn  [26].
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Obr. 10 Schematický nákres monitoru [26]

7.1.3 IFEX 3000

V této kapitole stojí ješt  za zmínku za ízení IFEX 3000, i když jeho primární

ur ení není ur eno pro ochlazování konstrukcí. Jedná se o impulsní technologii hašení

požáru, p i níž se hasí malým množstvím hasícího prost edku. Za ízení se skládá ze

zásobníku hasícího prost edku, zásobníku stla eného vzduchu a samotné proudnice

(pistole). P i impulsním výst elu vznikne veliké množství mikrokapi ek velikosti od 2

do 200 mikron , což poskytuje velký chladicí povrch s vysokou tepelnou absorpcí. Ha-

sící látka je vyst elovaná rychlostí mezi 120 až 200 metr  za sekundu. Existuje mnoho

typ  tohoto za ízení, a  už je to osobní p enosné, nebo instalace na automobily, motor-

ky, helikoptéry a v neposlední ad  statická aplikace k ochran  budov a technologií.

Tato statická aplikace je nap . použita pro ochranu d ev ného kostela

v Hallingdalu v Norsku. Na každé stran  objektu je umíst no jedno hasicí d lo, každé

s nádrží s vodou o objemu 30 litr . Za ízení pracuje p i tlaku 25 až 50 bar , délka do-

st elu hasicí látky se pohybuje v rozmezí 15 – 45 metr , hasivo pokryje ší ku 8 – 12

metr . Délka a tvar vyst ikovaného paprsku se dá pr žn  m nit, stejn  tak i sm r vý-

st iku [28].

7.2 Ochlazování jednotkami požární ochrany
Ochlazování spadá pod jednu ze dvou základních forem zásahové innosti jed-

notek požární ochrany, a to požární obranu. Literatura [18] udává, že požární obrana
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se provádí p i nedostate ném množství sil a prost edk  a sm uje k zastavení nebo

zpomalení ší ení požáru v daném sm ru nasazení a v ochran  okolí místa požáru.

Aktivní obrana se provádí na hranicích požárních úsek  (v objektech) nebo

v místech, kde je možné zabránit ší ení požáru.

Požární obrana pasivní spo ívá v ekání na zajišt ní dostate ného množství sil

a prost edk  a zamezování ho ení (ochrana sousedních objekt ) [18].

Pokud se dostaví pomoc a jsou p edpoklady k úsp šnému útoku, zm ní se

obranné postavení ve výchozí postavení útoku. Ovšem i v tomto p ípad  musí velitel

zásahu zabezpe it ochranu objekt  ohrožených létajícími jiskrami nebo sálavým teplem.

Podle [24] létající jiskry a ho ící materiál, ohrožují prostor po sm ru v tru ve tvaru kru-

hové výse e, jejíž st edem je místo nejintenzivn jšího ho ení. Ho í-li celá budova, je

ohrožen prostor ve sm ru v tru v ší ce budovy rozši ující se do obou stran v úhlu zhru-

ba 20 stup .

V p íloze . 1 je uvedena statistika innosti ochlazování jednotkami požární

ochrany v letech 2002 – 2007.

7.2.1 Nutnost ochlazování

Stanovení, zda – li je nutné p istoupit k ochlazování je pom rn  obtížné,

z d vodu, že neexistuje žádný souhrnný metodický návod nebo pokyn. Bojový ád jed-

notek požární ochrany se v n kterých svých metodických listech o ochlazování zmi uje,

ovšem vždy se jedná o pouhé upozorn ní, že je nutno zvážit nutnost ochlazování – nap .

i požáru v podkroví a p dním prostoru, v kabelových kanálech, v trolejbusových a

tramvajových depech apod.

Obecn  lze uvést, že za stanovení nutnosti ochlazování konstrukcí zodpovídá ve-

litel zásahu. Ochlazování je nutno zvážit, p edevším u požár , p i kterých dochází

k vývinu vysokých teplot, p i požárech objekt , které se nacházejí v t sné blízkosti ji-

ných objekt  aj. Toto rozhodování m že uleh it p edevším sledování teploty ohrože-

ných konstrukcí. infrateplom rem, pop . termokamerou, dále je nutné si všímat zm n

na konstrukcích – nap . popraskaný lak na okenních rámech apod. Pokud zásah probíhá

v objektu, který má zpracovanou dokumentaci zdolávání požár  a zárove  v tomto ob-

jektu existuje nutnost ochlazování, m la by být v této dokumentaci nutnost ochlazování
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zmín na. D ležité je také v novat pozornost pov trnostním podmínkám, p edevším síle

a sm ru v tru.

7.2.2 Taktika ochlazování

Nejkomplexn ji je v bojovém ádu ohledn  ochlazování zpracován metodický

list, který se zabývá požáry ho lavých kapalin v nadzemních nádržích. Toto je ovšem

logické, protože p i takovémto typu požáru se chlazení vyžaduje tém  vždy. P i hašení

požár  ho lavých kapalin v nádržích je t eba zajistit od okamžiku p íjezdu, b hem do-

dávky p ny a následn  až do likvidace požáru stálé ochlazování zejména tepeln  namá-

haných konstrukcí ho ící nádrže (pokud jsou neizolované) a ohrožených sousedních

nádrží, p ípadn  havarijní jímky. Nej ast ji se toto provádí instalovaným stabilním,

nebo polostabilním hasicím za ízením, ovšem pokud toto není funk ní, je t eba

do ochlazování zapojit jednotky požární ochrany. U ho ících izolovaných nádrží se pod-

statn  snižuje ú innost ochlazování, protože u t chto nádrží zpravidla dochází i p es

chlazení plášt  nádrže k deformacím a následnému zborcení nádrže (u neho ících sou-

sedních nádrží tepelná izolace snižuje p estup tepla). Další nebezpe í p i chlazení nad-

zemních nádrží spo ívá v možnosti z ícení konstrukce samotné nádrže. Pokud se

zaplaví havarijní jímka, nap . chladící vodou, m že dojít k utržení nádrže od kotvení a

ívodních potrubí a „vyplavání“ nádrže, obzvlášt  pokud je nádrž prázdná nebo jen

áste  napln ná.

Samotná aplikace ochlazovacího média (nej ast ji vody) se provádí ve form

plných proud  dodávkou na horní ást chlazených ploch, p emž stékající voda ochla-

zuje zbývající plochu. I zde je ovšem nutno po ítat s ur itými riziky, p edevším nebez-

pe ím z ícení ochlazovaného objektu z d vod  zna ného zatížení konstrukce chladící

vodou [25].

7.2.3 Kvantifikace sil a prost edk

Množství sil a prost edk na ochlazování se ur uje z plochy nebo z obvodu

ochra ovaného objektu. Intenzita dodávky vody na ochlazování n kterých objekt

na základ  skute ných požár  je uvedena v p íloze . 1.

V jiných p ípadech lze pro stanovení pot eby vody na chlazení vycházet z intenzity do-

dávky vody 2 až 4 krát menší ve srovnání s intenzitou dodávky vody na hašení. Intenzi-

tu dodávky vody na hašení lze najít v [12].
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V mnoha p ípadech se p i stanovení sil a prost edk  na ochranu objekt  ohrože-

ných požárem vychází z po tu míst ochrany tak, že se na konkrétní místo, nap . st echu,

schodišt  apod. nasadí jeden až dva vodní proudy. Typ proudu se volí p edevším podle

jeho dost iku, který musí odpovídat vzdálenosti mezi ochlazovaným objektem a bez-

pe ným stanovišt m vodního proudu. Stanovišt  musí být zvoleno tak, aby zasahující

hasi i nebyli ohroženi ú inky požáru [12].

Dodávané množství vody lze ur it pomocí následujících vzorc , které vycházejí

z charakteristických parametr  požár  a zvolené taktiky ochlazování:

a) ochlazování na plochu

chpch ISQ0 [l.min-1] (28)

b) ochlazování na obvod

chocho IOQ [l.min-1] (29)

Pro ochlazování kovové nádrže, v níž ho í kapalina, nebo pokud ho í kapalina

v havarijní jímce, se dodávka vody ur í následovn :

choo IdQ [l.min-1] (30)

Pot ebná dodávka vody na ochranu sousedních nádrží, nacházejících se ve vzdá-

lenosti do dvou pr  ho ící nádrže od ní, se ur í z rovnice:

mIdQ choo 5,0 [l.min-1] (31)

Qo – pot ebná dodávka vody na ochlazování [l.min-1],

Sch – velikost ohrožené plochy konstrukce [m],

Ichp – intenzita dodávky vody na chlazení na plochu [l.m-2.min-1],

Och – ohrožený obvod konstrukce [m],

Icho – intenzita dodávky vody na chlazení na obvod [l.m-1.min-1],

d – pr r nádrže [m],

m – po et ochlazovaných nádrží [ks],
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0,5 – uvažuje se ohrožení pouze poloviny obvodu nádrže.

Z pot eby vody na chlazení a podle parametr  zvolené proudnice stanovíme po-

et proud , které je pot eba nasadit. Po et proud  se ur í pomocí rovnice:

pr

o
pr q

Qn [ks] (32)

npr – po et proud  [ks],

qpr – pr tok vody proudnicí [l.min-1].

Výsledný po et proud  se zaokrouhlí na celé íslo a zp tn  se vypo ítá skute né

množství vody Qos, které budeme dodávat na ochlazování ohroženého povrchu.

prpros qnQ [l.min-1] (33)

Z pot eby vody na ochlazování a z množství vody dodávaného erpadlem u pou-

žitého požárního automobilu lze stanovit minimální pot ebu požárních automobil  na.

i výpo tech je vhodné uvažovat 75% optimálního výkonu erpadla:

st

os
a q

Qn
75,0

[ks] (34)

qst – množství vody dodávané erpadlem požárního automobilu [l.min-1].

Pot ebný po et hasi  se ur uje s ohledem na praktické zkušenosti a v souladu s

pravidly bezpe né práce. Pot ebné po ty hasi  jsou uvedeny v Tab. 1.

Požadovaný po et osob
Vykonávaná innost Požadovaný po et osob

Práce s C proudem na zemi 1 - 2
Práce s C proudem na st eše nebo na žeb íku 2
Práce s B proudem 2 - 3
Práce s p enosným monitorem 3 - 4
Práce s p novými proudnicemi 2
Tab. 1 Požadovaný po et osob [12]

prh nkn [osob] (35)

k – po et hasi  obsluhující jednu proudnici [osob].

Zjednodušen  lze celkový po et hasi  stanovit podle vzorce:
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n

i
prih nkn

1

25,1 [osob] (36)

ki – po et hasi  obsluhující proudnici ur itého typu [osob],

n - po et typ  proudnic [ks],

npr – po et proud  ur itého typu [ks],

1,25 - koeficient ur ující 25% zálohu pro další nutné práce (velitelé, strojníci,

záloha hasi  pro dýchací techniku, apod.) [10], [12].

V následujícím p ípad  je uveden rozbor pro vybranou situaci. Rozbor se zabývá

pouze ochlazováním, hašení požáru se v tomto rozboru neuvažuje.

Stanovení pot ebných sil a prost edk  pro ochlazování skladovací nádrže o pr -

ru 15 metr  p i požáru, který vznikl v havarijní jímce o rozm rech 22 x 22 metr  po

úniku nafty z uvedené skladovací nádrže.

Protože ho í kapalina v havarijní jímce, ur í se dodávka vody na ochlazování

nádrže ze vzorce (30). Intenzita dodávky vody na chlazení má podle p ílohy . 2 hodno-

tu Icho = 60 l.min-1.

28286015choo IdQ  l.min-1

Z vypo tené dodávky vody na ochlazování a podle parametr  proudnice (p íloha

. 3) se podle vzorce (32) ur í po et proud . V tomto p ípad  zvolíme proudnici B 75 -

25 pro její dostate  velký dost ik a velkou dodávku vody.

5,3
800
2828

pr

o
pr q

Qn  ks

Výsledek se zaokrouhlí na 4 kusy, aby bylo zajišt no chlazení nádrže po celém

jejím obvodu a zp tn  podle vzorce (33) se vypo te skute né dodávané množství vody.

32008004prpros qnQ  l.min-1

Z pot eby vody na chlazení nádrže a z množství vody dodávaného erpadlem u

CAS 24 Dennis Rapier (p íloha . 4) se podle vzorce (34) ur í minimální pot eba t chto

požárních automobil .



33

2
270075,0

3200
75,0 st

os
a q

Qn ks

Pot ebný po et hasi  na práci s vodními proudy na chlazení nádrže, kdy k jed-

nomu proudu B 75 -25 uvažujeme nasazení 3 hasi , obsluhu erpadel a pro další nutné

práce ur íme ze vzorce (36).

154325,125,1 prh nkn osob

Na chlazení nádrže je t eba nasadit 4 kusy proud  B 75 -25 a zabezpe it dodáv-

ku vody v množství 3 200 l.min-1. Tato dodávka m že být zajišt na dv ma automobily

CAS 24 Dennis Rapier. Pro ochlazování nádrže je pot eba 15 hasi . S ohledem na nut-

ný po et hasi  navrhuji na místo vyslat CAS 24 Dennis Rapier, CAS 27 Dennis Sabre

a 2 x CAS 32 T 815. Na erpání vody pro ochlazování použít CAS 24 Dennis Rapier a

CAS 27 Dennis Sabre, automobily CAS 32 T 815 použít po napojení na hydrantovou

sí  jako zdroj vody, v p ípad  nevyhovující hydrantové sít  zajistit kyvadlovou dopravu

vody. Umíst ní ochlazovacích proud  zvolit na každém rohu havarijní jímky

v dostate né vzdálenosti od ú ink  požáru.
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Obr. 11 Plnoproudá proudnice B 75

8 Technické prost edky a požární technika
Vhodnost použití technických prost edk  na ochlazování konstrukcí ohrožených

požárem, závisí p edevším na jejich technických parametrech. Nejd ležit jší jsou p e-

devším proudnice, u kterých je podstatné dodávané množství hasiva a dost ik proudu.

8.1 Proudnice [9], [13]
Požární proudnice je za ízení užívané pro tvarování a usm ování proudu hasi-

va, která je zakon ená hubicí, jež zmenšuje její pr r a tím zvyšuje rychlost hasiva.

Požární proudnice mohou být ru ní, nebo upevn né, které jsou umíst ny na r z-

ných podvozcích, stabiliza ních podp rách, na nástavb  vozidel apod. Ru ní proudnice

se obvykle používají pro menší pr to ná množství hasiva.

Požární proudnice mohou být provedeny jako uzavírací proudnice, tzn. s mož-

ností uzav ení a regulace pr toku hasiva, pop . mohou být bez uzáv ru.

Proudnice by m la být ešena tak, aby v ní nedocházelo k nadm rným energetic-

kým ztrátám, p i zachování požadovaných vlastností (nap . dost ik, celistvost proudu,

zachování pr to ného množství atd.).

V sou asnosti existuje nep eberné množství proudnic, uvedu zde proto jenom

ehled nejb žn jších proudnic použitelné pro ochlazování povrch  konstrukcí vodou a

jejich základní technické parametry.

8.1.1 Plnoproudé proudnice

Plný proud (kompaktní) je proud s tém  rovnob žnými okraji, užívaný pro do-

sažení co nejv tšího dost iku nebo síly a minimalizuje nebezpe í opa ení párou. Je to

proud vody, který z stává kompaktní po dlouhou dráhu letu. Má dv ásti dráhy letu.

Kompaktní- p i výst iku hubice až do 1/2 až 2/3 dráhy a t íšt nou. Pro ú ely ochlazová-

ní se jeví jako nejvhodn jší, p edevším pro velký dost ik.

Plnoproudá proudnice B 75 (Obr. 11) slouží k dosažení co možná nejv tšího

dost iku p i uchování

uceleného proudu vody.

Hlavní ástí proudnice je

v podstat  trubka, která
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Obr. 12 Plnoproudá proudnice C 52

Obr. 13 Mlhová proudnice C 52

Obr. 14 Clonová proudnice C 52

je na v tokové ásti opat ena spojkou 75 a na výtokové ásti hubicí o pr ru 25mm,

do které je našroubovaná hubice o pr ru 18mm. Proudnici ovládají zpravidla 3 hasi-

i. Velkou výhodou této proudnice je velký dost ik, jako nevýhodu lze považovat obtíž-

jší manipulaci.

Plnoproudá proudnice C 52 (Obr. 12) se skládá z pevné spojky 52mm, jež je

našroubovaná z jedné strany na t leso kohoutu, který se ovládá rukojetí. Z druhé strany

kohoutu je našroubovaná trubka, která je opat ená pevnou hubicí o pr ru 16mm, ve

které je našroubovaná hubice o

pr ru 12,5mm. Také se používá

proudnice, která není opat ena uza-

víracím kohoutem. Proudnici ovlá-

dají zpravidla 2 hasi i. Výhodou je

podstatn  snadn jší ovladatelnost,

než u proudnice B 75, ovšem nevýhoda je v menším dost iku a také v menším dodáva-

ném množství hasiva.

8.1.2 Mlhová proudnice

Mlhová proudnice C 52 (Obr. 13) umož uje hašení vodní mlhou nebo vodním

proudem. T leso proudnice

tvo í spojka 52 a trojcestný

ventil s rukojetí, z n hož jsou

vyvedeny dva výtoky. Jednu

tev tvo í plnoproudá hubice

s pr rem 10 mm, druhý

výtok je opat en kaskádovitou tryskou. P epínání na vodní mlhu nebo plný proud se

provádí pákou trojcestného ventilu, p emž st ední poloha je uzav ena.

8.1.3 Clonová proudnice

Clonová proudnice C 52 (Obr. 14) je ur ena k vytvá ení vodní clony

(na ochranu hasi  proti sálavému

teplu), plného proudu nebo kom-

binaci obou vodních proud .

Skládá se z pevné spojky 52 mm a
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Obr. 15 Kombinovaná proudnice
52 typu TURBO

Obr. 16 Kombinovaná proudnice C 52 Rambojet 01
[30]

trubky, která je pevn  spojena s uzavíracím kuželem. Vodní clona je vytvá ena ve form

kužele, p emž vrcholový úhel lze m nit od 0° do 140°. Hubice je nastavitelná od pr -

ru 6 mm do 16 mm, lze ji také uzav ít. Pr tok proudnicí lze r zn  kombinovat tak, že

voda st íká pouze z jednoho výtoku nebo obou sou asn .

8.1.4 Kombinovaná proudnice

Kombinovaná proudnice 52,75 typu TURBO (Obr. 15) je ur ena ke st íkání

vodou plným nebo sprchovým (t íšt ným) proudem, umož uje zm nu úhlu výst iku

kužele sprchového proudu od 0°do 120°. Skládá se z pevné nebo oto né spojky 52 nebo

75, uzav ít nebo otev ít proudnici, kulového ko-

houtu a oto né hlavy a pryžové pistolové rukojeti.

Oto nou hlavou lze plynule m nit tvar proudu.

Typ  proudnic je velké množství, liší se hlavn

nastavováním r zných pr tok . Pro ú ely ochla-

zování jsou velmi vhodné, práv  s ohledem na

možnost volby pr toku a s tím spojenou délku

dost iku. Ergonomický tvar umož uje pevn jší

uchopení a snadn jší manipulaci v porovnání s plnoproudou proudnicí.

Kombinovaná proudnice C 52 Rambojet (Obr. 16) slouží p edevším k zásahu

hasebním roztokem, který vzniká omýváním tuhého smá edla vodou v tubusu proudni-

ce. Proudnice umož uje t ístup ovou ru ní regulaci pr toku, samoz ejmostí je rovn ž

hašení istou vodou plným a sprchovým proudem. St ední ást proudnice tvo í tubus, na

vstupu je proudnice opat ena

pevnou tlakovou spojkou C52,

která je závitem p ipojena k

pr to né pistolové kovové

rukojeti. Na druhý konec tu-

busu, který slouží k uložení

válcovité kartuše pevného

hasiva, je závitem napojena op rná pryžová pistolová rukoje  s hlavou proudnice s

ovládacím prstencem. Oto ná hlava umož uje plynulé nastavení plného nebo sprchové-

ho proudu, nebo mlhové clony. Proudnice je opat ena odnímatelným a stavitelným tex-

tilním popruhem, který odleh uje hašení [30]. Výhodou této proudnice je, že umož uje
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Obr. 18 P enosný monitor AWG R 567
[27]

Obr. 17 Oscila ní monitor SKUM FJM-80 P
[31]

využití tuhého smá edla a tím zlepšuje chladící i hasební ú inek vody. Nevýhodou je

menší dost ik proudu a menší pr tok hasiva a obtížn jší manipulace s ohledem na délku

a váhu proudnice.

8.1.5 Monitory

Monitor je speciální druh proudnice, bu  p enosný (Obr. 18) nebo stabilní, s po-

hybem ve vodorovné a svislé rovin , použí-

vaný pro dodávku velkého množství vody

nebo p ny. Monitory slouží pro podstatn

tší pr to ná množství hasiva než proudnice

ru ní a také používané tlaky jsou vyšší, což

znamená, že reak ní síly u monitor  jsou

zna  v tší než u proudnic ru ních. Vzhle-

dem k tomu bývají umís ovány na za íze-

ních, která jsou schopna zachytit reak ní sílu.

Jejich natá ení ve vertikální i horizontální

rovin  m že být provád no p ímo, pomocí

ovládacích rukojetí nebo pomocí p evod ,

pop . pomocí hydraulického nebo pneumatického ovládání. Zvolenou polohu st íkání je

možno zajistit. Typická instalace je na st echách požárních automobil . Na tyto monito-

ry lze p ipevnit r zné vým nné nástavce, kterým se reguluje pr tok vody, existují i ná-

stavce typu TURBO, kde lze nastavit i

typ proudu.

 Dále existují tzv. oscila ní

monitory (Obr. 17), které poskytují

vychylující se proud vody v p edem

nastaveném pohybu, i pro m  platí, že

existují nástavce uvedené

v p edchozím odstavci.

Výhodou monitor  mimo jejich

velký dost ik a velké množství dodá-
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Obr. 19 notvorná proudnice P 3

vaného hasiva je to, že p i práci nepot ebují obsluhu, sta í je pouze ustavit na požado-

vané místo a zajistit p ívod hasiva. V p ípad  pot eby mohou být ovládány dálkov

(nap . monitory na nástavbách požárních automobil ).

Další možností použití monitor  je jejich instalace na výškovou techniku. Auto-

mobilové plošiny bývají standardn  vybaveny nezavodn ným potrubím pro p ívod

hasiva do koše, u automobilových žeb ík  je p ívod hasiva zajišt n nej ast ji pomocí

hadice na navijáku, nebo v hadicovém koši.

8.1.6 P notvorné proudnice

notvorné proudnice na t žkou p nu P  3  (Obr.  19),  P  6  a  P  12.  Proudnice

jsou složeny z pevné spojky C 52 (P 3) nebo spojky B 75 (P 6, P 9), trysky a sm šovací

trubky, která je vyrobena z plechu a

opat ena jednou nebo dv ma ruko-

jet mi. Délka je se ízena s ohledem

na zajišt ní ur ité hodnoty podtlaku

vytvá eného protékajícím proudem

notvorné sm si. Tyto proudnice lze také upevnit na monitory instalované na nástav-

bách požárních automobil .

Základní parametry popisovaných proudnic a monitor  jsou uvedeny v p íloze

. 3, další údaje lze získat z literatury [9], [12], [13] nebo z internetových prezentací

jednotlivých výrobc .

Pro ú ely ochlazování je z technických parametr  z hlediska ochrany zasahují-

cích hasi  p ed sálavým teplem nejvíce d ležitý dost ik proudu. Z hlediska ochlazová-

ní je d ležitý pr tok hasiva. Z tohoto pohledu se tedy jako nejideáln jší jeví použití

plnoproudé proudnice B 75 - 25 pro dostate  velký pr tok a s tím spojený dost ik.

Nevýhody této proudnice spo ívají v omezené možnosti regulovat tvar a pr tok proudu,

s tím souvisí i nadm rná spot eba hasiva, kdy se touto proudnicí dodává n kolika ná-

sobn  v tší množství hasiva, než množství požadované. Další nevýhody se týkají po-

rn  obtížné manipulace a nutnosti v tšího po tu hasi  na její obsluhu. Nevýhody

eliminuje proudnice typu TURBO, ta nejenom, že umož uje regulaci pr toku a dost i-

ku, ale také snadn jší manipulaci, a  už ve variant  52, nebo 75. Z hlediska toho, že tyto
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proudnice jsou b žn  sou ástí výbavy zasahujících jednotek, lze je pro ú ely ochlazo-

vání vyhodnotit jako nejlepší.

Pokud zasahující jednotka disponuje monitory a situace na míst  vyžaduje dodá-

vat v tší množství hasiva z velké vzdálenosti, je ú elné tyto monitory využít.

8.2 Požární automobily
Požární automobily slouží k p eprav  hasi , hasiva a technických prost edk  na

místo zásahu. V souvislosti s ochlazováním jsou nejd ležit jší cisternové automobilové

st íka ky, p edevším s ohledem na p epravované množství hasiva. Pro p epravu hasi

a technických prost edk  mimo cisternových automobilových st íka ek slouží dopravní

automobily. V sou asné dob  existuje veliké množství t chto automobil  a v podstat  je

vylou eno najít dva naprosto shodné automobily. Všechny, ale spl ují základní funkce

uvedené výše.

Z hlediska ochlazování je žádoucí zajistit dostate né množství vody, výkonné

erpadlo a odpovídající po et hasi . Pro dopravu vody jsou nejvhodn jší velkoobje-

mové cisterny. U nás jsou nejvíce používány cisterny na podvozku Tatra 815, tyto jsou

nej ast ji osazeny erpadlem o výkonu 3 200 l.min-1 a disponují nádrží o objemu 8 200 l

vody a 800 l p nidla. U dobrovolných sbor  je hojn  využívána cisterna na podvozku

Tatra 148, která je taktéž osazena erpadlem o výkonu 3 200 l.min-1, nádrží na vodu

o objemu 6 200 l a nádrží na p nidlo o objemu 600 l. Oba zmín né automobily, jsou

na st echách standardn  osazeny oto ným monitorem (lafetová proudnice) a proto se

pro ú ely ochlazování mohou jenom doporu it.

Ohledn  dopravy hasi  se jako nejvýhodn jší jeví nap . cisternová automobilo-

vá st íka ka na podvozku Liaz 101, pop . dopravní automobil Avia 30. Oba uvedené

automobily jsou schopny, krom  materiálu p epravit dev t len  posádky.

V p íloze . 4 jsou uvedeny technicko – taktické údaje n kterých b žn  používa-

ných požárních automobil  v Moravskoslezském kraji, a to jak u jednotek profesionál-

ních hasi , tak u jednotek dobrovolných. Další údaje, p evážn  starších automobil  lze

získat v literatu e [12].
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9 Záv r
asným a správným ochlazováním konstrukcí ohrožených požárem m žeme

nejenom zamezit ší ení vlastního požáru, ale také uchránit zna né množství materiál-

ních hodnot. Ochlazování se používá p edevším u požár , p i kterých dochází k vývinu

velmi vysokých teplot. Nej ast ji se jedná o požáry ho lavých kapalin, plast , organic-

kých materiál  apod.

Stavební konstrukce vyrobené z r zných stavebních materiál  se za zvýšených

teplot chovají zna  rozdíln . Z tohoto d vodu je nezbytné tyto konstrukce pokud

možno identifikovat a rozpoznat p ípadné nebezpe í.

Ochlazování správn  navrženým samo inným hasicím za ízením, zna  uleh í

práci zasahujícím hasi m, ovšem za jistých okolností m že dojít k situacím, v jejichž

sledku dojde k poškození za ízení nebo dokonce k jeho áste né i úplné nefunk nos-

ti. Proto je nutno brát v úvahu i tuto situaci. U polostabilních hasicích za ízení je nutná

ítomnost hasi . Bez toho, aby p ipojili mobilní zdroj vody na toto za ízení, by totiž

nemohlo dojít k jeho spušt ní a nepomáhalo by s lokalizací a likvidací požáru. P ípojná

armatura by m la být z eteln  ozna ena a umíst na mimo prostor ohrožený ú inky po-

žáru. U objekt  které jsou takto vybaveny, by m la být tato skute nost zaznamenaná

v dokumentaci zdolávání požáru.

Pro ochlazování provád né jednotkami požární ochrany je d ležité zvolit správ-

nou taktiku vedení zásahu, zajistit dostate né množství ochlazovacího média a s tím

spojených technických prost edk , mobilní požární techniku a v neposlední ad  samot-

né hasi e. Podle podmínek na míst  zásahu je nutné vhodn  ustavit mobilní techniku,

zvolit stanovišt  jednotlivých ochlazovacích proud , aby zasahující hasi i nebyli zasa-

ženi p edevším sálavým teplem, pokud možno použít monitory, a  už stabilní, nebo

enosné. Jako nej ast jší chladicí médium se používá voda pro sv j velký chladící ú i-

nek, ale je nutno zd raznit, že ú innost vlastního ochlazování je pom rn  malá, protože

tšina vody bez užitku ste e. Toto lze ovlivnit použitím vody s vhodnou p ím sí, která

sníží její povrchové nap tí a v tomto d sledku lépe ulpí na povrchu konstrukce, ímž se

zvýší ochlazovací ú innost. Další možností je také použití t žké p ny.

Problémem p i ochlazování jednotkami požární ochrany je ur ení intenzity do-

dávky vody. Tabelovány jsou pouze hodnoty pro n které konstrukce. V ostatních p ípa-

dech se musí vycházet z upravených údaj  intenzity dodávek vody na hašení. Nej ast ji
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se tento problém eší nasazením jednoho až dvou proud  vody na ur ité místo, ímž se

dodává mnohonásobn  více vody než je pot eba a na ekonomi nost zásahu se nebere

ohled.

Možnost ur it intenzitu dodávky vody na ochlazování výpo tem podle kapitoly

5.2 je také velice teoretická, zde narážíme na problém p esn  ur it množství tepla naa-

kumulovaného v konstrukci. P edevším proto, že neznáme p esné hodnoty sou initele

estupu tepla pro konkrétní konstrukci. Nejenom pro tento výpo et existuje zna né

množství po íta ových program , které pomocí matematického a fyzikálního modelo-

vání dokážou stanovit pot ebné údaje. Ovšem i zde je omezení, které spo ívá v nutnosti

zadání vstupních dat, mimo jiné i termo – fyzikálních vlastností vztahujících se k dané

konstrukci. Tím se op t dostáváme k výše zmín nému problému, kdy neznáme p esnou

hodnotu sou initele p estupu tepla pot ebnou pro výpo et.

Problematika ochlazování je pom rn  složitá a zcela ur it  si zaslouží více po-

zornosti než je jí v sou asnosti v nováno.

Tato bakalá ská práce podává základní informace o problematice ochlazování

povrch  konstrukcí ohrožených požárem a m že sloužit jako podklad pro vypracování

nového metodického listu bojového ádu jednotek požární ochrany, pop . jiného materi-

álu ur eného k prohlubování odborných znalostí hasi .
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íloha . 1: Statistika

Statistika udává po ty požár  v letech 2002 až 2007 a zobrazuje, v kolika p í-

padech jednotky požární ochrany provád ly innost ochlazování. Statistika je rozd lena

na jednotky hasi ských záchranných sbor  (HZS) – zahrnuje jednotky HZS kraj  a jed-

notky HZS podnik ; a na jednotky sbor  dobrovolných hasi  (SDH) – zahrnuje jed-

notky SDH obcí a jednotky SDH podnik . Statistika je zpracovaná samostatn  pro

území celé eské republiky a samostatn  pro území Moravskoslezského kraje. Údaje

pro eskou republiku udávají po et inností ochlazování i u jiných typ  událostí než

požár (nap . technologická pomoc, dopravní nehoda apod.). Údaje pro Moravskoslezský

kraj zahrnují innost ochlazování pouze pro typ události požár.

eská republika - po et požár  a innost ochlazování
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
po et požár 19 132 28 937 21 191 20 183 20 540 22 394

innost
ochlazování

HZS 980 1 087 1 057 1 005 901 1 001
SDH 280 314 282 295 322 360

celkem 1 260 1 401 1 339 1 300 1 223 1 361

% podíl ochlazování/
po et požár 6,59 4,84 6,32 6,44 5,95 6,08

Moravskoslezský kraj - po et požár  a innost ochlazování
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
po et požár 2 409 2 995 2 318 2 423 2 218 2 640

innost
ochlazování

HZS 75 56 64 49 59 54
SDH 39 41 45 40 28 39

celkem 114 97 109 89 87 93

% podíl ochlazování/
po et požár 4,73 3,24 4,70 3,67 3,92 3,52
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íloha . 2: Intenzity dodávky vody na ochlazování [12]

Intenzity dodávky vody na ochlazování dodávané na plochu
Objekt Ichp [l.m-2.min-1]

Technologická za ízení v petrochemickém pr myslu 9,6 - 13,2
Nádrže, armatury a potrubí se stla enými plyny 10,8 - 13,2
Kovové konstrukce lodí 10,8 - 13,3
Transformátory 10,8
Plynové a naftové fontány
a) p i p íprav  útoku

okolní prost edí a kovové konstrukce zachvácené plameny 21,0
okolní prost edí a konstrukce nezachvácené plameny 9,0

b) v pr hu útoku
okolní prost edí a kovové konstrukce zachvácené plameny 12,0

Intenzity dodávky vody na ochlazování dodávané na obvod
Objekt Icho [l.m-1.min-1]

Nádrže s ho lavými kapalinami
ho ící nádrž 30,0
ho ící nádrž p i ho ení v havarijní jímce 60,0
sousední nádrž 12,0

Opona v divadlech 30,0
Intenzity dodávky vody na ochlazování jedné nádrže

Objekt Qo [l.min-1]
St echy a armatury podzemních nádrží podle objemu

100 -700 m3 600
701 - 2 000 m3 1 200
2 001 -10 000 m3 1 800
10 001 -50 000 m3 3 000
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íloha . 3: Parametry proudnic a monitor [12], [13], [27], [30], [31]

Dodávané množství vody a další parametry proudnic a monitor

Typ proudnice - druh proudu - pr r hubice [mm]
Tlak na

proudnici
[MPa]

Pr tok vody
[l.min-1]

Dost ik
proudu

[m]
B 75 - plný proud - 25 0,4 800 36
B 75 - plný proud - 18 0,4 400 29
C 52 - plný proud - 16 0,4 337 28
C 52 - plný proud -12,5 0,4 200 25
C 52 - mlhová

plný proud - 10 0,4 132 18 - 20
kaskádovitá tryska 0,4 47 3 - 4

C 52 - clonová
zcela otev ená clona 0,4 200 3 - 5
C 52 - plný proud - 6 až 16 0,4 47 - 337 až 28

Kombinovaná proudnice TURBO AWG 2300
plný proud - pr tok 135 0,6 135 27
plný proud - pr tok 230 0,6 230 31
plný proud - pr tok 400 0,6 400 37
sprchový proud - pr tok 135 0,6 135 9
sprchový proud - pr tok 230 0,6 230 9,5
sprchový proud - pr tok 400 0,6 400 10

Kombinovaná proudnice C 52 Rambojet 01
plný proud 0,5 65 19
plný proud 0,7 150 26
sprchový proud 0,5 65 7
sprchový proud 0,7 150 11

enosný monitor AWG HR567 0,8 4 500 50
Oscila ní monitor SKUM FJM-80 P 0,8 3 000 65
TURBO nástavec na oto ný monitor CAS32 T815 0,8 1 600 60

Parametry p notvorných proudnic na t žkou p nu

Typ proudnice
Tlak na

proudnici
[MPa]

Pr tok
Dost ik

[m]ny
[m3.min-1]

Roztoku
[l.min-1]

P 3 0,6 2,2 320 18
0,8 3 400 22

P 6 0,6 5,1 680 22
0,8 6 800 30

P 12
0,6 10 1 390 26
0,8 12 1 600 40
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íloha . 4: Technicko - taktické data požární techniky

Technicko - taktické data požární techniky

Typ ozna ení Osádka
Výkon
erpadla

[l.min-1]

Množství
vody [l]

Množství
nidla
[l]

CAS 27 Dennis
Rapier 1+5 2 700 1 800 100

CAS 24 Dennis
Sabre 1+5 2 400 3 200 100

CAS 32 T 815 1+3 3 200 8 200 800
CAS 36 T 815 1+3 3 600 4 000 500
CAS 32 T 148 1+2 3 200 6 000 600
CAS K25 L 101 1+8 2 500 2 500 400
KHA T 815 1+3 3 200 2 000 3 000
CAS K27 T 815 1+5 2 700 3 200 400
CAS 24 MB Atego 1+5 2 400 2500 200

DA 12 A31 1+8 1 200
(PMS) - -


