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Anotace

VYSKOČIL, Marek. Hasiva vhodná pro speciální objekty Ministerstva obrany. Ostrava:

VŠB-TUO, 2008. 45 s.

Tato práce se zabývá porovnáním vlastností plynných hasiv s ohledem na jejich použití

ve speciálních objektech Armády České republiky. Do výběru byla zařazena hasiva, která

byla vybrána Ministerstvem obrany. Jsou zde popsány současné metody hodnocení jejich

negativních účinků. Vyhodnocení nejvhodnějšího hasiva je provedeno na základě porovnání

jednotlivých charakteristických vlastností, které vypovídají o vhodnosti použití hasiva ve

specifických podmínkách armádních zařízení. V závěru je provedeno vyhodnocení

a odůvodněno vybrání hasiva, které se jeví dle daných kritérií jako nejlépe použitelné.

Klíčová slova

plynná hasiva, vlastnosti, hodnocení

VYSKOČIL, Marek. The extinguishing agents suitable for special buildings of the Ministry of

Defence. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. 45 s.

This work is engaged in comparing characteristics of gaseous extinguishing means with

a  view  to  their  using  in  a  special  objects  of  Army  of  Czech  Republic.  The  extinguishing

means, which were choosen by the Ministry of Defence, are included in the choice. There are

described current methods of their negativ effect evaluation. Evaluation of the most suitable

extinguishing means is made in terms of comparing individual characteristics, which

predicate about usability of extinguishing means in the specific conditions of army objects. In

the conclusions there is made choice of extinguishing means evaluation and rationalisation,

which appears as the best useable one according to given criteria.

Key words

gaseous extinguishing, characteristics, evaluation
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1. Úvod

Výběr nejvhodnějšího plynného hasiva pro speciální objekty. Tento problém v současné

době řeší Ministerstvo obrany České republiky. Pod pojmem speciální objekt se skrývá

podzemní pracoviště s lidskou osádkou. Tento objekt je charakteristický tím, že při řešení

podmínek požární bezpečnosti vyžaduje přístup, který zohledňuje specifika objektu a

zvláštnosti provozu a není možno je řešit standardními postupy podle právních a technických

předpisů. Celý objekt je provozním celkem, proto řešení požární bezpečnosti musí být

zpracováno jak s přihlédnutím k běžnému provozního režimu v objektu v době míru, tak

v době hermetizace objektu v období mimořádného stavu státu. K vypracování požárně

bezpečnostního řešení, které povede k ochraně zdraví a života přítomných osob, je tedy nutné

použít expertní přístup a inženýrské metody v oborech požární bezpečnost staveb a

bezpečnostní inženýrství. Z tohoto pohledu se použití požárně bezpečnostních zařízení

v objektu považuje za samozřejmé. Jejich instalace je podmíněna skutečností, že člověk, který

není každodenně připravován na mimořádné události a jejich řešení, není spolehlivým prvkem

systému a naopak jako první selhává. Úlohu člověka nemůžeme ovšem zcela potlačit nebo

vyloučit, ale v prvních okamžicích rozvoje požáru je jeho včasná detekce a likvidace zajištěna

prostřednictvím reakce požárně bezpečnostních zařízení. Tyto zařízení nesnižují škodlivost a

toxicitu vzniklých zplodin hoření, ale mohou omezit jejich vznik včasným uhašením požáru,

zabráněním rozšiřování pásma zakouření a odvětráním zasaženého prostoru. Přes možnosti

odchýlení od norem musí všechny požárně bezpečností zařízení a součásti být navrženy

v souladu s technickými podmínkami výrobců a ve svém výsledku musí být posuzovány jako

celek. Jedním z požárně bezpečnostních zařízení, kterým jsou vybaveny všechny prostory

v objektu je stabilní hasící zařízení. Při určení hasiv musí projektant vycházet z podmínek

chráněného prostoru a volit takové hasivo, které je pro daný prostor účinné a vhodné. Zvolit

správně druh hasiva je důležité. Další rozhodování ovšem nastává v okamžiku, kdy víte, že

tím správným je právě plynné hasivo, ale které z mnoha nabízených druhů je právě to

nejvhodnější? Právě na tuto otázku se v této práci snažím najít odpověd.
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2. Literární rešerše

DZURENDA, Ján, NOVÁK, Miroslav, POSPÍCHAL, Miroslav. Analýza vlivu negativního

účinku hasiva na osádku vojenské techniky. VTÚPV Vyškov: VOP-026 Šternberk, s.p., 2006.

42 s.

Výzkumná zpráva je zaměřena na hodnocení vlivu hasiv na zdraví osazenstva mobilní

vojenské techniky. Uvádí kriteria pro hodnocení negativních účinků hasiv na živý organismus

a přináší přehled o zkoušených hasivech.

DZURENDA, Ján, NOVÁK, Miroslav. Plynné hasivo pro podzemní pracoviště. VTÚPV

Vyškov: VOP-026 Šternberk, s.p. , 2007. 11 s.

Vstupní technický rozbor se zabývá vhodností použití plynných hasiv v podzemním

pracovišti s lidskou posádkou. Výběr je proveden na základě hodnocení několika kriterií.

ISO/DIS 14520. Gaseous media fire extinguishing systems — Physical properties and system

design

V této sadě mezinárodních norem jsou uvedena jednotlivá plynná hasiva a jejich

fyzikální vlastnosti a požadavky na hasící systémy.

ORLÍKOVÁ, Kateřina. Znalecký posudek: toxické vlastnosti vybrané skupiny hasiv. Ostrava,

2007. 13 s.

Toto posouzení vyhodnocuje klady i zápory vybraných a v současnosti používaných

hasiv v plynném skupenství. Porovnává fyzikálně-chemické a hasební vlastnosti, a toxicitu

jednotlivých hasiv.

ORLÍKOVÁ, Kateřina, ŠTORCH, Petr. Hasiva klasická a moderní.  Ostrava:  Edice  SPBI

Spektrum, 2002. 91s. ISBN 80-86111-93-8.

Publikace pojednává o hasebních látkách používaných v době jejího vzniku. Popisuje

fyzikální, chemické a toxické vlastnosti, způsob nasazení a hasební efekt.

ORLÍKOVÁ, Kateřina, ŠTORCH, Petr. Chemie procesů hoření.  Ostrava:  Edice  SPBI

Spektrum, 1999. 87 s. ISBN 80-86111-39-3.

V této publikaci jsou popsány poznatky procesů ovlivňující hoření. Popisuje vlastnosti

dominantních toxických produktů požáru a věnuje se vlivu kyslíku na průběh hoření.
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RYBÁŘ, Pavel. Plynová hasící zařízení. 112. 2006, roč. 2006, č. 6, s. 6-7.

Tento článek uvedený v odborném časopise 112 se zabývá problematikou související

s vývojem hasiv do plynných stabilních hasících zařízení. Od halonů přes druhou generaci

plynových hasiv, ke kterým patří inertní plyny a halonové alternativy až po třetí generaci

hasiv typu Novec 1230. Poukazuje především na zvyšování nároků na ekologickou

nezávadnost hasiv.

Bezpečnostní listy jednotlivých hasiv

Bezpečnostní listy uvádějí podrobné informace o hasivech.

3. Přehled hodnocených hasiv a jejich vlastností

Výběr hasiv byl proveden na základě specifikace ministerstva obrany, vzhledem k již

používaným hasivům, nebo nově zaváděným. K posouzení byla vybrána tato hasiva:

- FE-36 (HFC – 236fa)

- FM-200 ( HFC – 227 ea)

- Novec 1230

- Halon 1301

- Inergen IG 541

- Dusík IG 100

Vybraná hasiva lze rozdělit do 3 skupin. Představitelé fluorokarbonových hasiv jsou

FM-200, Fe-36, Novec 1230. Klasické halony reprezentuje Halon 1301 a k inertním plynům

patří Inergen IG 541 a Dusík IG 100.

3.1 FE-36 (HFC – 236fa)

FE-36 (Deugen N) je chemická sloučenina C3H2F6. Patří mezi halonové alternativy.

Jeho dominantním hasebním efektem je likvidace požáru chemickou cestou, jeho terminací.

Koeficient odbourávání ozónu ODP = 0, koeficient globálního oteplení Země GWP = 6 300,

doba životnosti v atmosféře AL = 209 roků, molární hmotnost = 152,0 kg.mol-1, mezní

hasební koncentrace CT = 6,5 %, zbytková koncentrace = 0,1 %, bod varu = -1,4 °C,
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NOAEL  =  10  %,  LOAEL  =  15  %,  LC50 = 18,9 %. [2, 3, 7, 11, 15] Na obrázku 1 jsou

vyobrazeny tlakové nádoby používané pro hasivo FE-36.

  Obrázek č. 1: Tlakové nádoby hasiva FE-36

3.2 FM-200 ( HFC – 227 ea)

FM-200 je chemická sloučenina CF3CHFCF3, která rovněž patří mezi halonové

alternativy a jejím hasebním efektem je likvidace požáru chemickou cestou. Na obrázku 2 a 3

jsou zobrazeny části stabilního hasícího zařízení s hasivem FM-200. Koeficient odbourávání

ozónu ODP = 0, koeficient globálního oteplení Země GWP = 2 850, doba životnosti

v atmosféře AL = 37 roků, molární hmotnost = 170,0 kg.mol-1, mezní hasební koncentrace

CT =   6,4  %,  zbytková  koncentrace  =  0,1  %,  bod  varu  =  – 16,4  °C,  NOAEL  =  9  %,

LOAEL = 10,5 %, LC50 = 80 %. [2, 3, 6, 14, 15]

Obr. č. 2: Tlakové nádoby s FM 200 Obr. č. 3: Hubice SHZ s FM-200
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3.3 Novec 1230

Novec 1230 je chemická sloučenina CF3CF2C(O)CF(CF3)2, má v molekule 12 atomů

fluoru, vázané na 5 uhlíkových atomů. Šestý uhlíkový atom je uhlík karbonylové skupiny, na

němž je vázaný kyslík (z chemického hlediska skupiny značně reaktivní). Je to poslední

zástupce halonových alternativ v našem výběru. Koeficient odbourávání ozónu ODP = 0,

koeficient globálního oteplení Země GWP = 1, doba životnosti v atmosféře AL = 0,014 roku,

molární hmotnost = 316,4 kg.mol-1, mezní hasební koncentrace CT = 4,5 %, bod varu = 49 °C,

NOAEL = 10 %, LOAEL = 10 %, zbytková koncentrace = 0,015 %, LC50 >  10  %.

[2, 3, 5, 13, 15] Vysoká hodnota bodu varu způsobuje problémy při využití hasiva v plynných

zaplavovacích systémech za teplot pod bodem mrazu. Na obrázku 4 jsou zobrazeny hubice

pro Novec 1230 a na obrázku 5 je vidět vypuštění hasiva Novec 1230.

Obr. č. 4: Hubice Novec 1230     Obr. č. 5: Vypuštění hasiva Novec 1230

3.4 Halon 1301

Halon 1301 je chemická sloučenina CF3Br, je to zástupce klasických halonů. Koeficient

odbourávání ozónu ODP = 10, koeficient globálního oteplení Země GWP = 5 500, doba

životnosti v atmosféře AL = 65 roků, molární hmotnost = 148,5 kg.mol-1, mezní hasební

koncentrace CT = 4,0 %,  bod varu = – 57,8 °C, NOAEL = 5,0 %, LOAEL = 7,5 %, zbytková

koncentrace = 0,1 %, LC50 = 84 %. [2, 10, 15, 16] Z výše uvedených hodnot je patrno, že

Halon 1301 má nepříznivý vliv na životní prostředí a proto podle pravidel Montrealského

protokolu je jeho výroba a používání v signatářských státech protokolu zastavena. Ovšem

platné zákony pro vojenské účely používání původních halonových hasiv stále umožňují.

Problémem je jejich získání. Jeho vlastnosti dosud slouží jako referenční hodnoty pro

flourokarbonová hasiva. Proto je hasivo uvedeno spíše pro srovnání se svými nástupci. Na
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obrázku 6 a 7 je zobrazeno označení prostoru, ve kterém je použito stabilní hasící zařízení

s hasivem Halon 1301.

Obr. č. 6: Označení prostoru Halon 1301 Obr. č. 7: Označení prostoru Halon 1301

3.5 Inergen IG 541

Ve výběru je dále hasivo, vzniklé na konci 20. století kombinací plynů 50 % dusíku,

42 % argonu, 8 % oxidu uhličitého, známé pod názvem Inergen IG 541. Toto hasivo je směsí

inertních plynů a likviduje požár zejména svým dusivým efektem. Má podobnou hustotu jako

vzduch a při použití se neshromažduje v různých prohlubních a níže položených místech. Na

obrázku 8 je možné vidět barevné provedení tlakových nádob obsahující Inergen IG 541.

Koeficient odbourávání ozónu ODP = 0, koeficient globálního oteplení země GWP = 0, doba

životnosti v atmosféře AL = 0, molární hmotnost = 34,1 kg.mol-1, mezní hasební koncentrace

CT = 31,7 %, bod varu = – 196 °C, NOAEL = 43 %, LOAEL = 52 %, LC50 není pro hasivo

určeno, není toxické. [9, 12, 15, 16]

      Obr. č. 8: Barevné provedení tlakových nádob Inergen
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3.6 Dusík IG 100

Posledním hasivem, které bylo vybráno, je dusík. Můžeme se také setkat s označením

IG 100. Toto hasivo je inertní plyn a likviduje požár svým dusivým efektem. Koeficient

odbourávání ozónu ODP = 0, koeficient globálního oteplení země GWP = 0, doba životnosti

v  atmosféře  AL  =  0,  molární  hmotnost  =  28,1  kg.mol-1. Takovéto hodnoty nám nenabízí

žádné z výše uvedených hasiv vyjma Inergenu. Mezní hasební koncentrace CT = 33,6 %, bod

varu = -195,8 °C, NOAEL = 43 %, LOAEL = 52 %, LC50 není pro hasivo určeno, není

toxické. [1, 8] Na obrázku 9 je barevné provedení talkových nádob obsahující Dusík IG 100.

Obr. č. 9: Barevné provedení tlakových nádob s dusíkem

4. Metody hodnocení negativních účinků hasiv

Jako plynná hasiva se od druhé světové války používaly téměř výhradně halony.

Vzhledem k regulacím omezujícím používání látek ovlivňujících stabilitu ozónové vrstvy

byly halony postupně nahrazovány halonovými alternativami. Souběžně se širokou škálou

nově vyvíjených halonových alternativ byla velká pozornost zaměřena na hodnocení jejich

negativního účinku na zdraví osádek prostorů zaplavených parami hasiva. [2] V současné

době je vliv inhalace par hasiva na zdraví osádek posuzován podle čtyř základních principů:

- letální koncentrace

- klasický NOAEL model

- NOAEL – LOAEL model

- PBPK model
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4.1 Letální koncentrace

Letální (smrtící) koncentrace je jedním kritériem používaným pro hodnocení

negativního účinku hasiva na osádku prostoru zaplaveného jeho parami. Je to objemová

koncentrace par hasiva ve vzduchu, která po stanovené době usmrtí 50 % pokusných

organismů. Pokusnými organismy mohou být hmyz nebo drobní hlodavci. V současné době

se nejčastěji používají krysy při 4 hodinovém působení. Hodnoty LC50 mají v současné době

při posuzování negativního účinku par hasiva na osádku druhořadý význam. [2] Například

záznam výsledku pro hasivo FE-36 má tvar LC50 (4hod) = 18,9 % (krysy). Tato hodnota

znamená, že po 4 hodinovém působení par hasiva FE-36 při  objemové  koncentraci  18,9  %

polovina pokusných krys uhyne.

4.2 Klasický NOAEL model

V průběhu dlouhých let používání plynných hasících systémů na bázi par halonů

a halonových alternativ se postupně zjistilo, že inhalace těchto par může způsobit srdeční

arytmii vedoucí až k zástavě srdce. Kumulující účinek má přítomnost adrenalinu v krvi. Proto

byly pro hodnocení tohoto negativního účinku navrženy a zavedeny speciální zkoušky.

Zkoušky jsou prováděny na pokusných psech. Do krevního oběhu je jim vpravena dávka

adrenalinu a při 5 minutovém časovém intervalu působení je snímána srdeční činnost.

Objemová koncentrace hasiva, při které byl zaznamenán výskyt srdeční arytmie, je

označována jako LOAEL. Je to nejnižší koncentrace hasiva, při které byla zaznamenána

odezva v podobě vzniku srdeční arytmie. Koncentrace předchozího pokusu, při které tato

odezva nebyla zaznamenána, je označována jako NOAEL. Je to nejvyšší koncentrace hasiva,

při které nebyl zaznamenán vznik srdeční arytmie. Koncentrační limity NOAEL a LOAEL

jsou v současné době základními parametry pro posuzování negativního účinku par hasiva

na osádku. První model použitý pro toto hodnocení bývá dnes již označován jako klasický.

Podle něj mohla osádka setrvat v zaplaveném prostoru neomezeně dlouho při objemové

koncentraci par hasiva do koncentrace NOAEL. Pobyt v prostoru s objemovou koncentrací

par hasiva nad NOEAL nebyl přípustný. [2]

4.3 NOAEL – LOAEL model

NOAEL – LOEAL model využívá pro definování možného pobytu osádky v prostoru

zaplaveném parami hasiva obě limitní hranice. Při koncentraci pod NOAEL je možný pobyt

bez časového omezení, při koncentraci v rozmezí NOAEL – LOAEL je možný pobyt do

1 minuty, při koncentraci nad LOAEL je možný pobyt do 0,5 minuty. [2]
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4.4 PBPK model

PBPK model je farmakokinetický model na fyziologickém základu. Pro stanovení

časových limitů pro pobyt osádky v zaplaveném prostoru využívá koncentrační limit NOAEL

i LOAEL. Pro koncentrace pod NOAEL stanovuje dovolenou dobu pro pobyt osádky

v zaplaveném prostoru na úrovni 5 minut. Důvodem je, že koncentrační limity NOAEL

a LOAEL byly stanoveny při pěti minutové expozici na pokusných psech. Časové limity při

koncentraci nad NOAEL stanovuje podle výpočtového modelu. U hasiv, pro která tento

výpočet nebyl proveden, přebírá časové limity z modelu NOAEL – LOAEL. To znamená při

koncentraci v rozmezí NOAEL – LOAEL je to jedna minuta, při koncentraci nad LOAEL je

to půl minuty. [2]

5. Porovnaní hasiv

Vzhledem k zvláštním účelům speciálních objektů v působnosti ministerstva obrany

byla zvolena k porovnání hasiv standardní místnost vyskytující se v těchto objektech.

O půdorysných rozměrech 6 m x 6 m, výškou stropu 2,6 m, objemem 93,6 m3 a zastavěností

vnitřní výbavou na úrovni 20 % celkového vnitřního objemu. Tomu odpovídá maximální

volný vnitřní objem místnosti 74,9 m3. Místnost je určena jako pracoviště pro 6 osob

s celkovým objemem (včetně osobních věcí) 0,9 m3. Tomu odpovídá minimální volný vnitřní

objem místnosti 74,0 m3. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní pracoviště lze

předpokládat, že teplota v místnosti neklesne pod -5 °C a nepřesáhne + 40 °C i když dojde

k poruše sytému klimatizace.

Porovnání hasiv je provedeno pro následující 15 parametrů:

- Maximální dosažitelná koncentrace vzhledem k poloze v  PBPK modelu

- Koncentrace NOAEL

- Koncentrace LC50

- Bod varu

- Hmotnost náplně

- Cena

- Molární hmotnost

- Zbytková koncentrace
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- Ventilace

- Omezení výroby

- Potenciál oteplení Země GWP

- Potenciál k poškozování ozónové vrstvy ODP

- Atmosférická životnost AL

- Toxické vlastnosti skladovaných hasiv

- Toxické vlastnosti teplem požáru rozloženého hasiva

Při hodnocení každého parametru jsou hasiva seřazena v pořadí od nejvhodnějšího po

nejméně vhodné a bodově ohodnocena od 6 bodů pro nejvhodnější po 1 bod pro nejméně

vhodné. Pokud mají hasiva stejné parametry, jsou hodnocena stejným počtem bodu.

V některých případech bylo při bodovém hodnocení přihlédnuto ke značnému rozdílu ve

sledované hodnotě, a proto bylo použito většího rozdílu ohodnocujících bodů.

5.1 Maximální dosažitelná koncentrace vzhledem k poloze v  PBPK modelu

V tomto parametru hodnocení se budeme zabývat výpočtem maximální dosažitelné

koncentrace hasiva, která bude vypočtena pro nejméně příznivé podmínky z hlediska účinků

na osádku. Poté zjistíme její polohu na grafickém znázornění farmakokinetického modelu

příslušného hasiva a zjistíme, jak dlouhou dobu pobytu osádky v zaplaveném prostoru tato

nejvíce nepříznivá situace připouští.

5.1.1 Měrný objem hasiva ze stavové rovnice ideálního plynu

Pro další postup výpočtu maximální dosažitelné koncentrace je nutné stanovit hodnoty

měrných objemů jednotlivých hasiv. Měrné objemy musíme stanovit pro mezní

předpokládané teploty (-5°C, 40°C). Ze stavové rovnice ideálního plynu lze pro výpočet

měrného objemu hasiva odvodit základní obecný vztah (1). Tento způsob výpočtu je použit,

pokud nejsou k dispozici přesnější údaje platné pro daný typ hasiva. Hodnoty jednotlivých

měrných objemů a vstupních hodnot pro teplotu – 5°C (268,15 K) jsou uvedeny  v tabulce 1 a

pro teplotu 40°C (313,15 K) v tabulce 2. Hodnoty měrného objemu uvedené v tabulkách jsou

dále použity při výpočtu.
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(1) Mp
TS

×
×

=
41,8314

[m3.kg-1] [2]

S1 měrný objem při – 5°C [m3.kg-1]

S2 měrný objem při  40°C [m3.kg-1]

p tlak [Pa]

M molární hmotnost hasiva [kg.mol-1]

T pracovní teplota [K]

Měrné objemy t = –5°C      Tabulka 1

FE-36 FM-200 Novec
1230 Halon 1301 Inergen

IG 541
Dusík
IG 100

p [Pa] 101325
M [kg.mol-1] 152,0 170,0 316,4 148,5 34,1 28,1

T [K] 268,15
S1 [m3.kg-1] 0,1384 0,1243 0,0651 0,1482 0,6460 0,7855

Měrné objemy t = 40°C      Tabulka 2

FE-36 FM-200 Novec
1230 Halon 1301 Inergen

IG 541
Dusík
IG 100

p [Pa] 101325
M [kg.mol-1] 152,0 170,0 316,4 148,5 34,1 28,1

T [K] 313,15
S2 [m3.kg-1] 0,1643 0,1475 0,0774 0,1730 0,7536 0,9174

5.1.2 Výpočet maximální koncentrace pro halony a halonové alternativy

Pro jednotlivá porovnávaná hasiva je nejprve nutné podle vztahu (2) určena pro nejméně

příznivé podmínky z hlediska uhašení požáru hmotnost hasiva. V tabulce 3 najdeme přehled

vstupních hodnot a výsledků.

(2) )100(1

max

KCS
KCVm

T

TV

×-×
××

= [kg] [3]

VVmax maximální hodnota volného vnitřního objemu [m3]

CT  mezní hasební koncentrace [%]

K koeficient projekční bezpečnosti [-]
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S1  měrný objem hasiva při minimální teplotě [m3.kg-1]

m  hmotnost hasiva [kg]

  Hmotnosti halonu a halonových alternativ    Tabulka 3
FE-36 FM-200 Novec 1230 Halon 1301

VVmax [m3] 74,9
CT [%] 6,5 6,4 4,5 4,0

K 1,3
S1 [m3.kg-1] 0,1384 0,1243 0,0651 0,1482

m [kg] 49,9   54,7 71,5 27,7

Podle vztahu (3) je následně pro nejméně příznivé podmínky z hlediska účinku na

osádku určena maximální dosažitelná koncentrace hasiva. Vstupní hodnoty pro výpočet

maximální koncentrace a její výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.

(3)
min2

2
max

100

V
H VSm

SmC
+×
××

= [%] [3]

m hmotnost hasiva [kg]

S2 měrný objem hasiva při maximální teplotě [m3.kg-1]

VVmin minimální hodnota volného vnitřního objemu [m3]

CHmax maximální dosažitelná koncentrace hasiva [%]

Maximální koncentrace halonu a halonových alternativ       Tabulka 4
FE-36 FM-200 Novec 1230 Halon 1301

m [kg] 49,9   54,7 71,5 27,7
S2 [m3.kg-1] 0,1643 0,1475 0,0774 0,1730
VVmin [m3] 74
CHmax [%] 10,0 9,8 7,0 6,1

5.1.3 Výpočet maximální koncentrace inertních plynů

Pro výpočet maximální dosažitelné koncentrace u inertních hasiv musíme použít

následující postup. Nejprve je nutné určit hmotnost inertního plynu pro chráněný prostor ze

vztahu (4). Vstupní hodnoty pro výpočet hmotností inertních plynů a výsledné hodnoty jsou

uvedeny v tabulce 5.
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(4) KCS
Vm

T

V

×-
×=

100
100ln

1

max
[kg]  [3]

VVmax maximální hodnota volného vnitřního objemu [m3]

S1  měrný objem hasiva při minimální teplotě [m3.kg-1]

CT  mezní hasební koncentrace [%]

K koeficient projekční bezpečnosti [-]

m hmotnost hasiv [kg]

        Hmotnosti inertních plynů           Tabulka 5
Dusík IG 100 Inergen IG 541

VVmax [m3] 74,9
CT [%] 33,6 31,7

K 1,3
S1 [m3.kg-1] 0,7855 0,6460

m [kg] 54,7 61,6

Podle vztahu (5) spočítáme za pomoci znalosti měrného objemu, jehož hodnoty jsou

uvedeny výše, hodnotu objemu vyexpandovaného inertního plynu. Vstupní a výsledné

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.

(5) 2SmVH ×= [m3] [3]

VH objem vyexpandovaného inertního plynu [m3]

S2 měrný objem hasiva při maximální teplotě [m3.kg-1]

m hmotnost hasiva [kg]

        Objem vyexpandovaného inertního plynu      Tabulka 6
Dusík IG 100 Inergen IG 541

S2 [m3.kg-1] 0,9174 0,7536
m [kg] 54,7 61,6

VH [m3] 50,2 46,4

Dále musíme vypočítat hodnotu X, což představuje objem inertního plynu na 1 m3

chráněného prostoru. Hodnotu X určíme podle vztahu (6). Výsledné a vstupní hodnoty do

vztahu nalezneme v tabulce 7.
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(6)
minV

H

V
VX = [-] [3]

X objem inertního plynu na 1m3 chráněného prostoru [-]

VH objem vyexpandovaného inertního plynu [m3]

VVmin minimální hodnota volného vnitřního objemu [m3]

       Objem plynu na 1 m3 chráněného prostoru    Tabulka 7
Dusík IG 100 Inergen IG 541

VH [m3] 50,2 46,4
VVmin [m3] 74

X [-] 0,68 0,63

Poté podle vztahu (7) můžeme vypočítat hodnotu maximální koncentrace inertního

hasiva. Hodnoty maximálních koncentrací a vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.

(7) XH e
C 100100max -= [%] [3]

X objem inertního plynu připadající na 1 m3 chráněného prostoru [-]

CHmax maximální koncentrace inertního plynu [%]

         Hodnoty maximálních koncentrací          Tabulka 8
Dusík IG 100 Inergen IG 541

X [-] 0,68 0,63
CHmax [%] 49,3 46,7

Získané hodnoty maximálních koncentrací budou vyobrazeny na grafickém znázornění

farmakokinetických modelů inertních hasiv v následující kapitole.
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5.1.4 Grafické znázornění farmakokinetických modelů

FE-36 (HFC – 236fa)

Časové expoziční limity jsou pro hasivo FE-36 zpracovány na základě

farmakokinetického modelu. Pro koncentrační rozmezí 10 % až 15,0 % je řeší regresní funkce

(8). Výsledné hodnoty regresní funkce jsou vyobrazeny v tabulce (9). Samotné znázornění

NOAEL  a  LOAEL  hodnoty  a  CHmax je na obrázku 10. Maximální dosažitelná koncentrace

hasiva je 10,0 % (tab. 4).

Regresní funkce (8)

t  = - 0,202666667.CH
5 + 14,613333333. CH

4 – 421,266666665.CH
3 + 6 068,946666642.CH

2

       - 43 693,670666498. CH + 125 767,549999545 [min] [2]

t...........časový expoziční limit pro koncentraci hasiva CH [min]

CH.........koncentrace hasiva za posuzovaných podmínek [%]

  Časové expoziční limity FE-36  Tabulka 9

Koncentrace hasiva FE-36
[obj. %]

Časový limit pro pobyt
osádky v zaplaveném

prostoru
[min]

10,0 5,00
10,5 5,00
11,0 5,00
11,5 5,00
12,0 5,00
12,5 5,00
13,0 1,65
13,5 0,92
14,0 0,79
14,5 0,64
15,0 0,49
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Obr. č. 10: Časový expoziční limit při koncentraci CHmax pro hasivo FE-36

FM-200 ( HFC – 227 ea)

Maximální dosažitelná koncentrace hasiva (tab. 4) je 9,8 %. Grafické znázornění polohy

CHmax vůči NOAEL a LOAEL s odpovídající hodnotou časového expozičního limitu je

uvedeno na obrázku 11. Pro koncentrační rozmezí 9 % až 12 % jsou časové expoziční  limity

dány regresní funkcí (9). Tabelární hodnoty jsou uvedeny v tabulce 10.

Regresní funkce (9)

t  =  2,218666667.CH
4 – 103,733333334.CH

3 + 1 818,573333334.CH
2 – 14 168,466666744.CH

       + 41 392,458000220 [min] [2]

t...........časový expoziční limit pro koncentraci hasiva CH [min]

CH.........koncentrace hasiva za posuzovaných podmínek [%]
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  Časové expoziční limity FM-200            Tabulka 10

Koncentrace hasiva FM-200
[obj. %]

Časový limit pro pobyt
osádky v zaplaveném

prostoru
[min]

9,0 5,00
9,5 5,00

10,0 5,00
10,5 5,00
11,0 1,13
11,5 0,60
12,0 0,49
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Obr. č. 11: Časový expoziční limit při koncentraci CHmax pro hasivo FM-200

Novec 1230

Grafické znázornění polohy CHmax vůči NOAEL a LOAEL s odpovídající hodnotou

časového expozičního limitu je uvedeno na obrázku 12. Maximální dosažitelná koncentrace

hasiva (tab. 4) je 7,0 %. U tohoto hasiva jsou časové expoziční limity nad NOAEL přebrány

z modelu NOAEL – LOAEL.
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 Obr. č. 12: Časový expoziční limit při koncentraci CHmax pro hasivo Novec 1230

Halon 1301

Maximální dosažitelná koncentrace hasiva (tab. č. 4) je 6,1 %. Grafické znázornění

polohy CHmax vůči NOAEL a LOAEL s odpovídající hodnotou časového expozičního limitu je

uvedeno na obrázku 13. U tohoto hasiva jsou časové expoziční limity nad NOAEL přebrány

z modelu NOAEL – LOAEL.
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Obr. č. 13: Časový expoziční limit při koncentraci CHmax pro hasivo Halon 1301
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Inergen IG 541

Časové expoziční limity nad NOAEL jsou pro hasivo Inergen IG 541 zpracovány na

základě NOAEL – LOAEL modelu a jsou uvedeny graficky na obrázku 14. Maximální

dosažitelná koncetrace hasiva (tab. 8) je 46,7 %.
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 Obr. č. 14: Časový expoziční limit při koncentraci CHmax pro hasivo Inergen IG 541

Dusík IG 100

Maximální dosažitelná koncetrace hasiva (tab. 8) je 49,3 %. Časové expoziční limity nad

NOAEL jsou pro dusík IG 100 zpracovány na základě NOAEL - LOAEL modelu a jsou

uvedeny graficky na obrázku 15.
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Obr. č. 15: Časový expoziční limit při koncentraci CHmax pro hasivo Dusík IG 100
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Vyhodnocení tohoto kriteria provedeme na základě hodnot časových expozičních limitů

pro situace, kdy by v nejvíce nepříznivých podmínkách došlo k dosažení maximálně možné

koncentrace. Výsledné hodnocení hasiv je uvedeno v tab 11.

Vyhodnocení časovému expozičnímu limitu    Tabulka 11
Pořadí Označení hasiva Časový expoziční limit [min] Počet bodů

1 FM-200, Novec 1230, FE-36 5 6

2 Inergen IG 541,
Dusík IG 100, Halon 1301 1 3

5.2 Koncentrace NOAEL

Rozdíl mezi minimální hodnotou volného objemu a hodnotou volného objemu

stanovenou podle níže uvedených postupů vyjádřeného relativní hodnotou, udává možnou

chybu při stanovení minimální hodnoty volného vnitřního objemu a ta je měřítkem vhodnosti

jednotlivých hasiv vzhledem k hodnocení podle NOAEL. [3] Vyhodnocení tohoto kriteria je

uvedeno v tabulce 14.

Vyhodnocení minimální hodnoty volného vnitřního objemu

Podle vztahu (10) je určena hodnota volného objemu pro maximální přípustnou

koncentraci hasiva odpovídající NOAEL nebo hladině stanovené z farmakokinetického

modelu. Jedná se o koncentraci hasiva, při které je maximální doba pobytu 5 minut. Výsledné

hodnoty volného objemu a hodnoty, z kterých jsme vycházeli, jsou uvedeny v tabulce 12.

(10)
Hp

Hp
V C

CSm
V

)100(2 -××
= [m3] [3]

m hmotnost hasiva [kg]

S2 měrný objem hasiva při maximální teplotě [m3.kg-1]

CHp maximální přípustná koncentrace hasiva pro pobyt osádky 5 minut [%]

VV hodnota volného objemu pro maximální přípustnou koncentraci hasiva [m3]
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Volné objemy    Tabulka 12
FE-36 FM-200 Novec 1230 Halon 1301 Inergen

IG 541
Dusík
IG 100

m[kg] 49,9 54,7 71,5 27,7 61,6 54,7
S2 [m3.kg-1] 0,1643 0,1475 0,0774 0,1730 0,7536 0,9174

CHp [%] 12,5 10,5 10 5 43 43
VV [m3] 57,4 68,8 49,8 91,0 61,5 66,5

Jak již bylo řečeno, rozdíl mezi minimální hodnotou volného objemu a hodnotou

volného objemu stanovenou podle výše uvedeného postupu udává možnou chybu při

stanovení minimální hodnoty volného vnitřního objemu a ta je měřítkem vhodnosti

jednotlivých hasiv vzhledem k hodnocení podle NOAEL. Možnou chybu vypočteme pomocí

vztahu (11). Vstupní a výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 13.

(11)
V

VV
V V

VVCh -
= min

[%] [3]

VVmin minimální hodnota volného vnitřního objemu [m3]

VV hodnota volného objemu pro maximální přípustnou koncentraci hasiva [kg]

Chv možná chyba při stanovení minimální hodnoty volného vnitřního objemu [m3]

Chyby při stanovení minimální hodnoty volného vnitřního objemu    Tabulka 13

FE-36 FM-200 Novec 1230 Halon
1301

Inergen
IG 541

Dusík
IG 100

VVmin [m3] 74
VV [kg] 57,4 68,8 49,8 91,0 61,5 66,5

CHV [%] 28,9 7,6 48,6 -18,7 20,3 11,3

Zhodnocení jednotlivých hasiv vzhledem k NOAEL je uvedeno v tabulce 14.

Vyhodnocení chyby při stanovení volného vnitřního objemu    Tabulka 14
Pořadí Označení hasiva Možná chyba při stanovení Vv [%] Počet bodů

1 Novec 1230 48,6 6
2 FE-36 28,9 5
3 Inergen IG 541 20,3 4
4 Dusík IG 100 11,3 3
5 FM-200 7,6 2
6 Halon 1301 -18,6 1
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5.3 Koncentrace LC50

LC50 je objemová koncentrace par hasiva ve vzduchu, která po uplynutí stanoveného

časového úseku 4 hodin usmrtí 50 % sledovaných zvířat vystavených účinku hasiva.

Zhodnocení jednotlivých hasiv vzhledem k LC50 je uvedeno v tabulce 15.

Vyhodnocení koncentrace LC50 Tabulka 15
Pořadí Označení hasiva LC50 [%] Počet bodů

1 Inergen IG 541, Dusík IG 100 - 6
2 Halon 1301 84 4
3 FM-200 80 3
4 FE-36 >18,9 2
5 Novec 1230 >10,0 1

5.4 Bod varu

Bod varu je parametr, který je významný z hlediska rychlého převedení kapalného

hasiva do plynné fáze. Zhodnocení jednotlivých hasiv vzhledem k teplotě bodu varu je

uvedeno v tabulce 16.

Vyhodnocení bodu varu    Tabulka 16
Pořadí Označení hasiva Bod varu [°C] Počet bodů

1 Inergen IG 541, Dusík IG 100 -196, -195,8 6
2 Halon 1301 -57,8 4
3 FM-200 -16,4 3
4 FE-36 -1,4 2
5 Novec 1230 +49,2 1

5.5 Hmotnost náplně

Hmotnost náplně je parametr důležitý pro manipulaci s hasivem. Zhodnocení

jednotlivých hasiv vzhledem k hmotnosti náplně je uvedeno v tabulce 17. Vypočet

jednotlivých hodnot, které slouží k porovnání, nalezneme v kapitolách  5.1.2 tabulka 3 a

kapitola 5.1.3 tabulka 5.

Vyhodnocení hmotnosti hasiv    Tabulka 17
Pořadí Označení hasiva Hmotnost náplně [kg] Počet bodů

1 Halon 1301 27,7 6
2 FE-36 49,9 5
3 Dusík IG 100, FM-200 54,7 4
4 Inergen IG 541 61,6 2
5 Novec 1230 71,5 1
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5.6 Cena

Kilogramové ceny hasiva byli orientačně stanoveny firmou ESTO Cheb s.r.o.. Celková

cena je spočtena z výše vypočtené hmotnosti hasiv (tab. 3 a 5). Cena hasiva Halon 1301 je

obtížně stanovitelná s ohledem na to, že již není vyráběn, proto je hodnocen nejnižším

možným počtem bodů. Výsledné ceny a hodnocení jednotlivých hasiv je uvedeno v

tabulce 18.

- 800,- Kč.kg-1 pro FE-36

- 650,- Kč.kg-1 pro FM-200

- 1000,- Kč.kg-1 pro Novec 1230

- 770,- Kč.kg-1 pro Inergen IG 541

- 40,- Kč.kg-1 pro Dusík IG 100

Vyhodnocení  ceny hasiva    Tabulka 18
Pořadí Označení hasiva Výsledná cena [Kč] Počet bodů

1 Dusík IG 100 2 200,- 6
2 FM-200 35 500,- 5
3 FE-36 39 900,- 4
4 Inergen IG 541 47 600,- 3
5 Novec 1230 71 500,- 2
6 Halon 1301 - 1

5.7 Molární hmotnost

Molární hmotnost je parametr, který musí být zohledněn při návrhu sytému ventilace.

Tato otázka je pro pracoviště umístěné v podzemním prostoru zvlášť významná a může být

limitujícím kritériem pro možnost použití hasiv. Tuto otázku musí řešit projektant systému

ventilace. Závažnost problému vyplývá z velkých rozdílů molárních hmotností vzduchu

(28,95 kg.mol-1) a jednotlivých hasiv, s výjimkou inergenu a dusíku. Zhodnocení jednotlivých

hasiv vzhledem k molární hmotnosti je uvedeno v tabulce 19.

- 152,00 kg.mol-1 pro FE-36

- 170,00 kg.mol-1 pro FM-200

- 316,04 kg.mol-1 pro Novec 1230

- 34,10 kg.mol-1 pro Inergen IG 541

- 148,50 kg.mol-1 pro Halon 1301

- 28,1 kg.mol-1 pro Dusík IG 100
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Vyhodnocení poměru molární hmotnosti hasiva k molární hmotnosti vzduchu     Tabulka 19

Pořadí Označení hasiva Molární hmotnost hasiva/
molární hmotnost vzduchu Počet bodů

1 Dusík IG 100 0,97 6
2 Inergen IG 541 1,18 5
3 Halon 1301 5,1 4
4 FE-36 5,3 3
5 FM-200 5,9 2
6 Novec 1230 10,9 1

5.8 Zbytková koncentrace

Zbytková koncentrace je maximální koncentrace hasiva přípustná pro 8 hodinový pobyt

osádky. Je uvedena v bezpečnostních listech příslušných hasiv, vyjma hasiv Inergen IG 541

a Dusík IG 100. Pro Inergen IG 541 byla zbytková koncentrace vypočítána ze zbytkové

koncentrace CO2 z důvodu toho, že pro dusík ani argon není zbytková koncentrace stanovena.

Což znamená, že když bude v zaplaveném prostoru 0,5 % CO2 (při  zanedbání  CO2 ve

vzduchu na úrovni 0,03%), dostáváme se na hodnotu zbytkové koncentrace Inergenu IG 541,

kterou je třeba dopočítat. Při objemové koncentraci CO2 v Inergenu IG 541 na  úrovni  9  %

(voleno z důvodu bezpečnosti) bude hodnota zbytkové koncentrace v zaplaveném prostoru

(0,5/9).100 = 5,555 % IG 541. Pro Dusík IG 100 také není přípustná koncentrace pro

8  hodinový  pobyt  osádky  stanovena  a  na  rozdíl  od Inegenu IG 541 není žádná jeho složka

toxická, proto bych jako vhodné měřítko určil obsah kyslíku ve vzduchu, kdy bych za vhodné

považoval 19 % kyslíku, pro bezproblémový pobyt osádky. Dovolenou hodnotu zbytkové

koncentrace Dusíku IG 100 v našem případě vypočteme podle vztahu (12).

(12) KI cc ×-= 80769,4100 [%] [3]

CK koncentrace kyslíku [%]

CI koncentrace inertního plynu [%]

Po dosazení hodnoty cK = 19 % do vztahu (12) dostaneme hodnotu dovolené

koncentrace hasiva cK = 8,65%, z bezpečnostních důvodů volím cK= 8 %.
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Čím je hodnota zbytkové koncentrace nižší, tím delší bude doba potřebná pro odvětrání

prostoru zaplaveného parami hasiva, což je samozřejmě méně vhodné. Zhodnocení

jednotlivých hasiv vzhledem k hodnotě zbytkové koncentrace je uvedeno v tabulce 20.

Vyhodnocení zbytkové koncentrace    Tabulka 20

Pořadí Označení hasiva Zbytková koncentrace
hasiva [%] Počet bodů

1 Dusík IG 100 8 6
2 Inergen IG 541 5,55 5
3 FE-36, FM-200, Halon 1301 0,1 4
4 Novec 1230 0,015 1

5.9 Ventilace

Parametr hodnocení „ventilace“ je stanoven jako doba potřebná pro odvětrání hasiva ze

standardní místnosti vestavěným ventilačním zařízením. Vzhledem k tomu, že k použitému

ventilačnímu zařízení nejsou známy žádné technické parametry, budou použity standardní

požadavky dané dodávkou 18 m3 vzduchu za hodinu pro jednoho příslušníka osádky. Pro šesti

člennou osádku to pak bude 108 m3 vzduchu za hodinu. Tato hodnota znamená přívod

0,03 m3 vzduchu za sekundu.

5.9.1 Výpočet ventilace

Pro úbytek koncentrace hasiva je použit postup krokového výpočtu pro časový krok

1 sekunda ( vztahy 13, 14, 15). Použitý výpočtový model vychází z předpokladu dokonalého

promísení přiváděného vzduchu s parami hasiva uvnitř standardní místnosti a ze zachování

homogenity vytlačované směsi hasiva a vzduchu ve větrací šachtě.

Pomocí vzorce (13) spočítáme nejméně příznivou hodnotu objemové koncentrace hasiva

v čase 1 sekundy, kdy se začíná projevovat vliv ventilačního zařízení.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


31

(13)
2102min0

0
0 2/)(/

100
SVVSVm

mC
SSV

H ×+++
×

= [%] [3]

m0 hmotnost hasiva          [kg]

VVmin minimální hodnota volného vnitřního objemu     [m3]

S2 měrný objem hasiva při maximální teplotě     [m3.kg-1]

VS0 objem čistého vzduchu dodaného ventilačním zařízením v čase 0 s    [m3.s-1]

VS1 objem čistého vzduchu dodaného ventilačním zařízením v čase 1 s    [m3.s-1]

CH0 objemová koncentrace hasiva v čase 0 s     [%]

Z této nově vypočtené koncentrace pomocí vzorce (14) vypočteme novou hodnotu

hmotnosti hasiva.

(14) )100( 02

0min
1

H

H

CS
CVvm
-×
×

= [kg] [3]

m1 hmotnost hasiva v čase 1 s [kg]

CH0 objemová koncentrace hasiva v čase 0 s [%]

S2 měrný objem hasiva při maximální teplotě [m3.kg-1]

Pomocí nové hmotnosti můžeme podle vztahu (15) určit novou koncentraci hasiva

v čase 2 sekundy, tak pokračujeme až na hodnotu zbytkové koncentrace. Krokový výpočet byl

spočítán za pomoci programu Microsoft Excel pro jednotlivá hasiva.

(15)
2212min1

1
1 2/)(/

100
SVVSVm

mC
SSV

H ×+++
×

= [%] [3]

m1 hmotnost hasiva v čase 1 s   [kg]

VVmin minimální hodnota volného vnitřního objemu   [m3]

S2 měrný objem hasiva při maximální teplotě   [m3.kg-1]

VS1 objem čistého vzduchu dodaného ventilačním zařízením v čase 1 s [m3.s-1]

VS2 objem čistého vzduchu dodaného ventilačním zařízením v čase 2 s [m3.s-1]

CH1 objemová koncentrace hasiva v čase 1 s   [%]
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Pro hasiva Inergen IG 541 a Dusík IG 100 jsme zvolili výpočet podle vztahu (16),

který jsme získali dosazením vztahu (14) do (15). Po vypočtení hodnoty koncentrace v čase 1

sekunda (CH1) a dosazením této nové hodnoty koncentrace do rovnice (16) získáme hodnotu

koncentrace v čase 2 sekundy (CH2), a tak pokračujem opět až na hodnotu zbytkové

koncentrace. Tento výpočet byl proveden pomocí programu Microsoft Excel.

(16) 03,0)100(100
100

0min

0min
1 ×-+×

××
=

HV

HV
H CV

CVC [%] [3]

CH0 objemová koncentrace hasiva v čase 0 s   [%]

VVmin minimální hodnota volného vnitřního objemu   [m3]

Zhodnocení jednotlivých hasiv vzhledem k celkové době ventilace nutné pro dosažení

zbytkové koncentrace, která byla vypočtena podle výše uvedeného postupu, je uvedeno

v tabulce 21.

Vyhodnocení času potřebnému k odvětrání    Tabulka 21
Pořadí Označení hasiva Doba ventilace [hod,min] Počet bodů

1 Dusík IG 100 1 hodina 39 minut 6
2 Inergen IG 541 1 hodina 51 minut 5
3 Halon 1301 2 hodiny 51 minut 4
4 FE-36 3 hodiny 14 minut 3
5 FM-200 3 hodiny 13 minut 3
6 Novec 1230 4 hodiny 16 minut 1
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5.9.2 Grafické znázornění průběhu odvětrání

FE-36 (HFC – 236fa)

Na obrázku 15 máme znázorněný průběh odvětrání, úbytek koncentrace hasiva v čase až

na dovolenou koncentrační hodnotu 0,1 % za čas 3 hodiny 14 minut.
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Obr. č. 15: Úbytek koncentrace hasiva FE-36 v čase

FM-200 ( HFC – 227 ea)

Na obrázku 16 máme znázorněný průběh odvětrání, úbytek koncentrace hasiva v čase až

na dovolenou koncentrační hodnotu 0,1 % za čas 3 hodiny 13 minut.
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Obr. č.16: Úbytek koncentrace hasiva FM-200 v čase
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Novec 1230

Na obrázku 17 je znázorněný průběh odvětrání, úbytek koncentrace hasiva v čase až na

dovolenou koncentrační hodnotu 0,015 % za čas 4 hodiny 16 minut.
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Obr. č. 17: Úbytek koncentrace hasiva Novec 1230 v čase

Halon 1301

Na obrázku 18 je znázorněný průběh odvětrání, úbytek koncentrace hasiva v čase až na

dovolenou koncentrační hodnotu 0,1 % za čas 2 hodiny 51 minut.
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Obr. č. 18: Úbytek koncentrace hasiva Halon 1301 v čase
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Inergen IG 541

Na obrázku 19 je znázorněný průběh odvětrání, úbytek koncentrace hasiva v čase až na

dovolenou koncentrační hodnotu 5,55 % za čas 1 hodina 51 minut.
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Obr. č. 19: Úbytek koncentrace hasiva Inergen IG 541 v čase

Dusík IG 100

Na obrázku 20 je znázorněný průběh odvětrání, úbytek koncentrace hasiva v čase až na

dovolenou koncentrační hodnotu 8,0 % za čas 1 hodina 39 minut.
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Obr. č. 20: Úbytek koncentrace hasiva Dusík IG 100 v čase
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5.10 Omezení výroby a použití

Parametr hodnocení omezení výroby znamená, zda se hasiva týká nějaké omezení vyplývající

z direktiv EU nebo normativních dokumentů České republiky ve vztahu k omezení výroby

nebo použití. Z tohoto pohledu nemají hasiva Inergen IG 541, Dusík IG 100 a Novec 1230

žádné omezení. Hasiva FE-36, FM-200 patří do skupiny látek označených jako částečně

fluorované uhlovodíky, pro které nařízení ES č. 842/2006 zpřísňuje režim pro kontrolu a

provoz protipožárních zařízení. Na hasivo Halon 1301 se vztahují pravidla Montrealského

protokolu, v ČR vyplývá toto restriktivní opatření ze zákona o ochraně ovzduší (č. 86/2002

Sb. ve znění pozdějších předpisů). [18] Jeho výroba a použití je v signatářských státech

protokolu zakázána. Právě kvůli vysoké hodnotě ODP si ho lze vybrat pouze jako hasivo pro

speciální účely. Zhodnocení jednotlivých hasiv vzhledem k omezením výroby a použití je

uvedeno v tabulce 22.

Vyhodnocení omezení výroby nebo použití    Tabulka 22
Pořadí Označení hasiva Omezení výroby a použití Počet bodů

1 Inergen IG 541, Novec 1230,
Dusík IG 100 Ne 6

2 FM-200, FE-36 Ano, ES č. 842/2006 3
3 Halon 1301 Ano, Montrealský protokol 1

5.11 Potenciál oteplení země GWP

Hodnota GWP – potenciál oteplení Země – je relativní číslo, udávající kolikrát větší

nebo menší je oteplení Země způsobené stejným množstvím hodnoceného hasiva, než

oteplení Země způsobené trichlorfluormethanem CFCl3, tedy freonem CFC 11. Pro tuto

srovnávací látku byla stanovena hodnota GWP = 1,0. [16] Tato srovnání nám tedy přináší

přehled o tom, jak moc námi porovnávaná hasiva negativně přispívají ke globálnímu oteplení

Země. Výsledky srovnání naleznete v tabulce 23.

Vyhodnocení hodnot GWP    Tabulka 23
Pořadí Označení hasiva Hodnota GWP Počet bodů

1 Dusík IG 100, Inergen IG 541 0 6
3 Novec 1230 1 4
4 FM-200 2850 3
5 Halon 1301 5500 2
6 FE-36 6300 1
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5.12 Potenciál odčerpání ozónu ODP

Hodnota ODP – potenciál odčerpání ozónu – je relativní číslo, udávající kolikrát větší

nebo menší je odčerpání ozónu způsobené stejným množstvím hodnoceného hasiva, než

odčerpání ozónu způsobené trichlorfluormethanem CFCL3, tedy freonem CFC 11. Pro tuto

srovnávací látku byla stanovena hodnota ODP = 1,0. [16] Zhodnocení hasiv vzhledem jejich

hodnotám ODP je uvedeno v tabulce 24.

Vyhodnocení hodnot ODP                                                                                          Tabulka 24
Pořadí Označení hasiva Hodnota ODP Počet bodů

1 Inergen IG 541, Novec 1230,
FM-200, FE-36, Dusík IG 100

Plyny jsou součástí
atmosféry (Inergen IG 541,
Dusík IG 100), nebo mají

hodnotu ODP = 0

6

2 Halon 1301 10 3

5.13 Atmosférická životnost AL

Doba životnosti v atmosféře je čas, po který různé látky mohou v atmosféře uplatňovat

svůj negativní vliv na ozónovou vrstvu Země a na růst „dodatečného skleníkového efektu“.

Doba životnosti těchto látek v atmosféře končí tím, že se ony látky rozloží jednak vlivem

chemických reakcí s jinými látkami (např. s ozónem), jednak vlivem slunečního záření

(např. ultrafialového). Doby životnosti jsou zpravidla značné a obvykle je nelze stanovit

přímým měřením. Určují se proto zejména výpočtem, který je často založen na výsledcích

simulovaných laboratorních experimentů. Doby životnosti v atmosféře, uváděné v odborné

literatuře, jsou tedy vesměs odborným odhadem. [16] Atmosférické životnosti jednotlivých

hasiv a jejich porovnaní je uvedeno v tabulce 25.

Vyhodnocení hodnot atmosférické životnosti    Tabulka 25
Pořadí Označení hasiva Hodnota AL Počet bodů

1 Inergen IG 541, Dusík IG 100 Plyny jsou součástí
atmosféry 6

2 Novec 1230 0,014 4
3 FM-200 37 3
4 Halon 1301 65 2
5 FE-36 209 1
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5.14 Toxické vlastnosti skladovaných hasiv

V tomto parametru hodnocení se budeme zabývat vlastnosti ještě nepoužitého

skladovaného hasiva, které nějakým způsobem uniklo ze stabilního hasícího zařízení. Jinak

řečeno, bude zde pojednáno o hasivu, které ještě nepřišlo do styku s požárem. Čtyři ze šesti

hodnocených hasiv patří chemicky do skupiny halogenderivátů uhlovodíků. Jsou to FE-36,

Halon 1301, FM-200, Novec 1230. Tyto jsou uměle vytvořeny, v přírodě se volně

nevyskytují. Jsou to organické sloučeniny, jejichž molekuly se skládají z atomů uhlíků,

vodíků a halových prvků. [15,17]

Z takové skladby prvků v molekule nabývá látka následujících vlastností:

- Je nerozpustná ve vodě

- Výborně rozpustná v tucích

- Po průniku do organismu se shromažduje v mozku a v podkožním tuku

- Při styku s pokožkou ji zbavuje mastnoty

- Má charakteristickou, nikoliv nepříjemnou vůni

- Obvykle dráždivé účinky

- Působí na činnost jater, ledvin a srdce, může mít vlastnosti karcinogenní a mutagenní

Další dvě hasiva Inergen IG 541 a Dusík IG 100 neohrožují životy přítomné osádky

svými vlastnostmi, od těchto hasiv hrozí nebezpečí v podobě snížení koncentrace kyslíku

v místnosti. Toto snížení by ovšem mohlo nastat pouze v případě uvolnění většího množství

hasiva v krátkém časovém úseku. Při pozvolném úniku by se koncentrace hasiva nedostala na

tak vysokou úroveň, aby koncentrace kyslíku klesla pod kritickou úroveň.

Toxikologická literatura označuje toxické vlastnosti látek dvojící velkých písmen

abecedy. První písmeno udává stupeň akutní toxicity, druhé toxicity chronické. Význam

jednotlivých písmen uvádí tabulka 26. V hasební technice nás u vlastního zásahu a

krátkodobém uniku velkého množství více zajímá akutní toxicita (první písmeno z dvojice),

při skladování a dlouhodobém úniku hasiva toxicita chronická (druhé písmeno). [15,17]
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Označení tříd toxicity podle stupně nebezpečí   Tabulka 26
Označení třídy Stupeň nebezpečí Příklady

0 prakticky bez nebezpečí Voda, dusík, kyslík, chlorid sodný
A velmi slabé nebezpečí Methan, ethanol,oxid uhličitý
B slabé nebezpečí Amoniak,kyselina fosforečná, oxiran
C střední nebezpečí Oxid siřičitý, sirouhlík, nitrobenzen
D silné nebezpečí Kyanid draselný, chlor, oxid uhelnatý
E velmi silné nebezpečí Kyanovodík, sulfan, fosgen, strychnin
F mimořádné nebezpečí Tetrakarbonyl niklu,tabun, tetraethylfosfát

Halon 1301 -  toxicita B, B. Je to látka relativně málo toxická.

FM – 200 - toxicitu tohoto hasiva odborná literatura neuvádí.

FE - 36 - toxicita E, D. Hasivo je akutně i chronicky výrazně toxické.

Novec 1230 - toxicitu tohoto hasiva odborná literatura neuvádí. Vzhledem ke ketonové

funkční skupině v molekule, látka podobné struktury, bez fluoru v molekule má účinky

narkotické a dráždivé. Přítomnost atomů fluoru v molekule uvedené účinky umocňuje.

Ketony podobné molekulární skladby ( bez fluoru v molekule) mají toxicitu B, B.

Inergen IG 541 – hasivo je směs tří plynů  -    Argon Ar: A, B

- Dusík N: A, 0

- Oxid uhličitý CO2: B, A

Dusík IG 100 - hasivo je složeno pouze z dusíku - Dusík N: A, 0 [15]

Vzhledem k tomu, že výše uvedené jednotlivé toxicity vybraných hasiv nejsou

kompletní (chybí pro hasivo FM–200), nemáme k dispozici společný hodnotící parametr,

který by se dal objektivně srovnat, proto bych hasiva ohodnotil následujícím způsobem.

Hasiva inertního typu bych hodnotil nejvyšším počtem bodů z důvodů uvedených výše a

hasiva halogenderivátů uhlovodíků shodně stejným počtem bodů, z důvodů jejich společných

nepříznivých účinků na lidský organismus. Hodnocení hasiv je vyhodnoceno v tabulce 27.

Vyhodnocení toxicity skladovaných hasiv    Tabulka 27
Pořadí Označení hasiva Toxicita Počet bodů

1 Dusík IG 100, Inergen IG 541 - 6

2 Halon 1301, Novec 1230,
FE – 36, FM – 200 - 3
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5.15 Toxické vlastnosti teplem požáru rozloženého hasiva

Teplem požáru dochází k trhání vazeb v molekulách hasiva. Většina vzniklých radikálů

halonového a fluorokarbonového hasiva zahájí proces hašení, část vzniklých fragmentů se

podílí na vzniku sloučenin s výrazně toxickými vlastnostmi typu: fluorovodík HF,

karbonylfluorid (fluorfosgen) COF2, kyselina bromovodíková HBr. Látky vzniklé rozložením

hasiva představují pouze část toxických látek na požářišti. Samotný hořící materiál se výrazně

podílí na toxicitě prostředí. [15,17] Cílem této kapitoly je vyhodnotit vlastnosti vzniklých

toxických produktů z hasiva.

Toxické vlastnosti HF, COF2 a HBr

Fluorovodík HF - dýmající kapalina s bodem varu 19,4 oC . V parách při nižších teplotách

má asociované molekuly odpovídající vzorci H6F6. Jeho toxicita dosahuje hodnot E, D.

Inhalace vyšších koncentrací HF může vést ke zvracení, k dechovým obtížím a smrti. Po nižší

jednorázové expozici se objevuje kašel, pocit dušení a třesavka. Obtíže mohou vymizet

v tzv. latentní době (12-24hod). Koncentrace 50-250 ppm jsou nebezpečná po několika

minutách. Koncentrace 12000 ppm může ihned usmrtit. [15]

Karbonylfluorid (fluorfosgen) COF2 - toxicita E,  D. Je plyn s podobnými účinky jako

fosgen. Při inhalační expozici má dráždivé účinky. Bezprostřední dráždění je malé, na dýchací

cesty příliš neúčinkuje. Má proto špatné varovné vlastnosti. Hlavním nebezpečím je možnost

vážného poškození plic, které se projevuje až po době latence. Při toxickém působení

Karbonylfluorid reaguje s bílkovinami, jejichž neporušenost je pro funkci plicní tkáně

nezbytná. [15]

Bromovodík HBr - toxicita C,  C. Je plyn ostrého zápachu, dráždivých účinků. Již

koncentrace 1ppm je mimořádně dráždivá. 40-60 ppm je životu nebezpečná i při krátké

expozici. Koncentrace 340 ppm je smrtící již po velmi krátké expozici. [15]

Při hodnocení halonového a fluorokarbonového hasiva jsem se rozhodl hodnotit jejich

toxicitu pouze na základě vznikajících rozkladných produktu bez ohledu na jejich množství.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


41

Přehled vznikajících produktů:

Halon 1301 -  Bromovodík HBr, Fluorovodík HF

FM – 200 – Karbonylfluorid ( fluorfosgen) COF2, Fluorovodík HF

FE - 36 – Karbonylfluorid ( fluorfosgen) COF2, Fluorovodík HF

Novec 1230 - Karbonylfluorid ( fluorfosgen) COF2, Fluorovodík HF

Obecně se dá říct, že vznik toxických produktů při procesu hašení závisí na koncentraci

výše jmenovaných a použitých hasiv a rovněž na velikosti požáru. Koncentrace vzniklých

toxických produktů se zvyšují při zvětšující se velikosti požáru a klesají se zvýšením

koncentrace použitého hasiva.

Hasiva Inergen IG 541 a Dusík IG 100 jako inertní plyny nevytvářejí žádné toxické

produkty tepelného rozkladu. Jejich nebezpečí spočívá ve snížení koncetrace kyslíku

v místnosti. V tabulce 28 je uvedeno jakým způsobem koncentrace hasiva ovlivňuje

koncentraci kyslíku. Výsledné koncentrace kyslíku jsou spočteny pomocí vztahu (17).

(17) 80769,4
8,20 I

K
CC -=  [%] [3]

CK koncentrace kyslíku [%]

CI koncentrace inertního plynu [%]

       Koncentrace kyslíku         Tabulka 28
Koncentrace hasiva [%] Koncentrace kyslíku [%]

30 14,5
35 13,5
40 12,5
45 11,4
50 10,4
55 9,3
60 8,3

Koncentrace kyslíku 12 % ve zhášecí atmosféře dává velice reálnou šanci na přežití,

pokud osoba v této atmosféře netrpí např. astmatem dýchacích cest či jinou podobnou

chorobou cest dýchacích. Při koncentraci 12 % kyslíku v místnosti je doporučená maximální

doba pobytu 5 minut. [4] To vyplývá i z farmakokinetického modelu inertních hasiv na
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obrázcích 5 a 6.  Pro představu, 12 % kyslíku je koncentrace ve cca. 5.000 m nadmořské

výšky. Naměřená koncentrace kyslíku na vrcholu Mount Everst je cca. 6 %. [15]

Výzkumy, které začal provádět a publikoval Mr.Gibbs v časopisu letecké medicíny

v r. 1943, a které byly potvrzeny  profesorem navrhování požární ochrany Jacka Nicholsona

Norheast Wisconsin Technical College v USA, prokázaly, že inertní hasivo, které obsahuje

v určitém omezeném množství CO2 ( 3-3,5%), stimuluje lidský mozek k hlubšímu dýchání,

a tak i ke zvýšenému přísunu kyslíku než jiná inertní hasiva, která CO2 neobsahují.  Tento

fakt byl ověřen na více jak 5000 zdokumentovaných kompletních testech. [15] V našem

případě se to týká hasiva Inergen IG 541.

Dle výše uvedených důvodů bych hasiva hodnotil následujícím způsobem a to tak,

že nejvíce bodů dostane hasivo Inergen IG 541 z důvodu toho, že nezpůsobuje vznik

toxických produktů tepelným rozkladem a zároveň má lepší podmínky pro přežití zasažených

osob při snížené koncentraci kyslíku. Dále hasivo Dusík IG 100, které rovněž nezpůsobuje

vznik toxických produktů a na poslední příčku bych zařadil shodně zbylá hasiva FE-36,

Halon 1301, FM-200 a Novec 1230, která všechna svým tepelným rozkladem způsobují

vznik toxických produktů v takové míře, že by tyto produkty měla nepříznivý vliv na osádku.

Bodové ohodnocení je uvedeno v tabulce 28.

Vyhodnocení toxicity teplem požáru rozloženého hasiva    Tabulka 29
Pořadí Označení hasiva Vznik toxických produktů Počet bodů

1 Inergen IG 541 Ne 6
2 Dusík IG 100 Ne 5

3 FE-36, Halon 1301,
FM-200 a  Novec 1230 Ano 3
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6. Celkové zhodnocení

Celkové zhodnocení vhodnosti použití jednotlivých porovnávaných hasiv pro podzemní

prostory je uvedeno v tabulce 29. Hodnocení bylo provedeno nejjednodušším možným

způsobem, bodovým hodnocením. Nevíce bodů znamená nejlépe hodnocené.

Celkové zhodnocení    Tabulka 30

Hodnocený parametr FE-36 FM-200 Novec 1230 Halon 1301 Inergen
IG 541

Dusík
IG 100

Maximální koncetrace 6 6 6 3 3 3
Koncentrace NOAEL 5 2 6 1 4 3

Koncentrace LC50 2 3 1 4 6 6
Bod varu 2 3 1 4 6 6

Hmotnost náplně 5 4 1 6 2 4
Cena 4 5 2 1 3 6

Molární hmotnost 3 2 1 4 5 6
Zbytková koncentrace 4 4 1 4 5 6

Ventilace 3 3 1 4 5 6
Omezení výroby a

použití 3 3 6 1 6 6

Potenciál oteplení země
GWP 1 3 4 2 6 6

Potenciál odčerpání
ozónu ODP 6 6 6 3 6 6

Atmosférická životnost
AL 1 3 4 2 6 6

Toxické vlastnosti
skladovaných hasiv 3 3 3 3 6 6

Toxické vlastnosti
teplem požáru

rozloženého hasiva
3 3 3 3 6 6

Celkem bodů 51 53 46 45 75 81
Pořadí 4. 3. 5. 6. 2. 1.
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7. Závěr

V úvodu byla položena otázka, na jejímž základě byla zhodnocena a vzájemně

porovnána plynná hasiva FE-36, FM-200, Novec 1230, Halon 1301, Inergen IG 541

a Dusík IG 100 z hlediska vhodnosti použití v podzemním pracovišti s lidskou osádkou.

Jednoduchým bodovým hodnocením 15 parametrů, které byly vybrány tak, aby co nejlépe

vypovídali o vhodnosti použití, bylo poté hasivo Dusík IG 100 s bodovým ziskem 81 bodů

vyhodnoceno jako nejlépe použitelné. Jako druhé se získanými 75 body skončilo hasivo

Inergen IG 541. V obou případech se jedná o inertní plynná hasiva, která se v tomto

hodnocení značně prosadila oproti halonovým alternativám.  Na třetím místě se umístilo

hasivo FM-200 s 53 body. Čtvrté místo s 51 body patří FE-36. Předposlední páté místo

obsadilo hasivo Novec 1230, kterému ovšem nelze upřít nejlepší hodnocení s ohledem na

ekologii v rámci halonových alternativ. Na posledním šestém místě skončil Halon 1301.

V případě Halonu 1301 není jeho umístění na posledním místě až tak velkým překvapením

vzhledem k zastoupení ekologických kriterií v hodnocení, kde toto hasivo ztratilo mnoho

bodů. Do hodnocení byl Halon 1301 zařazen spíše z důvodu porovnání s moderními

plynnými hasivy. Jeho použití ve stabilním hasícím zařízení ve speciálních objektech nebylo

předpokládáno. Jak ovšem vyplývá z výše uvedeného, vracet se k použití halonu by ani

nebylo nutné, protože vývoj nových plynných hasiv je na dostatečné úrovni a všechny hasiva

v hodnocení dopadla lépe. Je nutné také zdůraznit, že při hodnocení jednotlivých hasiv nebyly

porovnávány jejich hasební schopnosti. Vycházelo se z předpokladu, že při dodržení

předepsaných hasebních koncentrací jednotlivých hasiv dojde vždy k uhašení požáru.

Z tohoto hlediska jsou porovnávaná hasiva brána jako rovnocenná. Každé z porovnávaných

hasiv má určité silné a slabé stránky a čím širší oblast porovnávání zvolíme, tím se rozdíly

mezi jednotlivými hasivy vyrovnávají.

Pro vybavení objektu plynným hasivem bych doporučil výběr jednoho z plynných

inertních hasiv Dusík IG 100 nebo Inergenu IG 541, které se příliš neliší svými vlastnostmi.

Použití hasiva FE-36 a FM-200 se ukazuje jako méně vhodné už z toho důvodu, že lze

předpokládat, že dříve nebo později bude právě kvůli jejich negativnímu účinku na životní

prostředí upouštěno od jejich výroby. U hasiva Novec 1230 je velice nepříznivý poměr

molární hmotnosti hasiva k molární hmotnosti vzduchu a z toho plynoucí problém

s odvětráním hasiva, nehledě na jeho nízkou hodnotu zbytkové koncentrace toto hasivo není

vhodné pro použití v podzemních objektech s lidskou osádkou.
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