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Diplomová práce se zabývá zhodnocením možností úniků kapalného kyslíku
v návaznosti na výrobní technologii kyslíkárny. Hodnotí vliv úniku kapalného kyslíku do jeho
okolí, charakterizuje průběh mimořádných událostí při úniku kapalného kyslíku, formuluje
postup a úkoly jednotek požární ochrany. V závěru navrhuje postupy a vybavení jednotek
požární ochrany.

Annotation
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This dissertation is focused on the assessment of possibility of liquid oxygen leaks in
the technological process of oxygen production facility. The diploma paper evaluates the
impact of liquid oxygen release into environment, describes procedures of emergency
operations  and  sets  principles  and  objectives  of  fire  rescue  units.  The  last  part  of  the  thesis
covers procedures and equipment of fire squads.
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Použité zkratky:

ASU – air separation unit – dělící přístroj vzduchu

VPPO – věcné prostředky požární ochrany

PT – požární technika

LOX – liquid oxygen – kapalný kyslík

GOX – gas oxygen – plynný kyslík

PSA - pressure swing adsorption – tlakově rázová adsorpce

VSA - vakuum-Pressure Swing Adsorption – vakuotlaková rázová odsorpce

HZS – hasičský záchranný sbor

IDP – izolační dýchací přístroj

VZ – velitel zásahu

CAS – cisternová automobilová stříkačka

HZS – hasičský záchranný sbor

Jednotky HZS podniků - jednotka hasičského záchranného sboru podniku, kterou zřizuje

právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3

zákona o ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou určí hasičský záchranný

sbor kraje; u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby s celostátní působností nebo

působností zasahující do dvou nebo více krajů, po souhlasu generálního ředitelství. Hasičský

záchranný sbor kraje přitom vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo

dokumentace zdolávání požárů. Počet zaměstnanců podniku a vybavení této jednotky stanoví

na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů

hasičský záchranný sbor kraje.

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/pozarochr/cast1.aspx#par4
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1. Úvod

Jednotky hasičských záchranných sborů, se setkávají se situacemi při kterých je nutno

zasahovat na zkapalněných technických plynech. Tyto zásahy jsou specifické velmi nízkými

teplotami. Po prozkoumání bojového řádu jednotek požární ochrany [1] jsem zjistil, že není

zpracován metodický list, jak v takových případech postupovat.

Rozhodnul jsem se proto, že prozkoumám možné použití VPPO u těchto zásahů,

zejména praktickými testy, které provedu. Jako zástupce zkapalněných technických plynů

jsem volil zkapalněný kyslík. Protože je tato oblast specifická zejména pro HZS podniků,

oslovil jsem velitele jednotek HZS podniků, kteří se zdoláváním úniků zkapalněných plynů

mají zkušenosti a poznatky z jejich zásahů budou vyhodnoceny a zakomponovány do mé

diplomové práce.

Diplomová práce řeší dopad úniku kapalného kyslíku na okolí, zkoumá použití

jednotlivých VPPO a nasazení PT a formuluje postup jednotek požární ochrany v rámci

zdolávání následků úniku kapalného kyslíku.

Tuto diplomovou práci koncipuji následujícím způsobem – nejdříve popíši výrobu

technických plynů obecně, poté vyhodnotím vliv zvýšené koncentrace kyslíku na okolí místa

úniku kyslíku, shrnu zkušenosti z vedení zásahů, při kterých byly likvidovány kapalné plyny a

v závěru práce navrhnu postupy vedení zásahů a technické vybavení jednotek požární

ochrany.

Diplomová práce je zpracována ve spolupráci s firmou Linde Gas a.s [5].  Případové

studie úniku kapalného kyslíku byly provedeny ve výrobním centru ASU v Třinci.
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2. Rešerše

Postupy likvidace úniku kapalného kyslíku jsou nastíněny v bezpečnostním listu

kapalného kyslíku [2] a v různých odborných publikacích [3,4] zabývajících se technickými

plyny. Tyto informace jsou však velice obecné a nezabývají se přímo likvidací úniku těchto

látek z pohledu hasičských záchranných sborů.

Při řešení toho problému budu vycházet z praktických testů a měření v místě úniku

kapalného kyslíku a z poznatků od kolegů - velitelů zásahů, kteří vedli zásahy při úniku

zkapalněných technických plynů.

[3] ČESKÁ ASOCIACE TECHNICKÝCH PLYNŮ. Kyslík. Praha, ČATP – PS – 4, listopad

2006. 26 s.

Tato publikace shrnuje základní údaje o kyslíku, jeho výrobě, použití, přepravě,

skladování a nebezpečí s ním spojené, avšak pro jednotky požární ochrany nedostačující.

[4] SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ČSSR. Tabulky hořlavých a nebezpečných látek. Praha.

1980. 849 s.

Účelová publikace svazu požární ochrany ČSSR. Jsou zde publikovány požárně

technické charakteristiky, způsoby nakládání, manipulace a likvidace hořlavých a

nebezpečných látek. Publikace řeší zdolávání požárů a havárií kyslíku, avšak je poplatná době

vydání a nezohledňuje současné poznatky taktiky zásahu a použití VPPO.
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3. Výroba technických plynů

3.1 Historie výroby technických plynů a společnosti Linde Gas a.s.

V roce 1990 vznikla podle zakladatelského plánu Ministerstva průmyslu ČR ze

společnosti Technoplyn s.p. společnost nová – Technoplyn a.s. V roce 1991 byla uzavřena

dohoda o prodeji 30% akcií společnosti Technoplyn a.s. německému koncernu Linde AG,

který následně v roce 1995 navýšil základní jmění společnosti a převzal všechny akcie. Nový

název společnosti je nyní Linde Gas a.s. a jediným akcionářem společnosti je Linde Gas AG.

Zakladatel firmy Carl von Linde, průkopník v oblasti chladicí techniky, založil v roce 1879 ve

Wiesbadenu firmu pro vývoj a konstrukci chladírenských zařízení. Dnes je koncern Linde AG

tvořen divizemi - Výstavba zařízení, Přepravní technika a Technické plyny. Celosvětový obrat

koncernu Linde dosáhl v roce 1999 6,194 mld. EURO a počet zaměstnanců přesáhl 35.000.

Společnosti Linde nabízejí zákazníkům téměř na celém světě nejlepší služby. Divize Linde

Technické plyny zásobuje prostřednictvím své husté sítě výrobních a odbytových míst více

než půl miliónu zákazníků na celém světě.

V roce 1999 z pohledu obratu dosáhla LINDE TECHNOPLYN a.s. 4. místa v Evropě

a 5. místa v celosvětovém měřítku (po SRN, USA, Nizozemsku a Rakousku) v rámci divize

technických plynů koncernu Linde AG. V roce 1999 v České republice dosáhla společnost

obratu 2,515 mld. Kč. LINDE TECHNOPLYN a.s. klade velký důraz na lidský faktor.

Společnost dlouhodobě podporuje odborný rozvoj svých zaměstnanců a vykazuje

trvalý růst produktivity práce. V letech 1991-1999 vykazuje její nárůst více než 350 %.

LINDE TECHNOPLYN a.s. se řadí mezi největší společnosti divize technických plynů

koncernu Linde AG.

V roce 2000 začala probíhat fůze mezinárodních koncernů skupin Linde a AGA. Tato

fúze se dotkla i společnosti LINDE TECHNOPLYN a.s. Na základě rozhodnutí akcionářů a

po schválení Úřadu pro hospodářskou soutěž probíhá v letech 2000 a 2001 fúze společností

Linde TECHNOPLYN a.s. a AGA spol. s r.o.

Společnost Technoplyn n.p., resp. s.p. byla výhradním dodavatelem technických plynů

na území Československého státu. Po zásazích Úřadu pro hospodářskou soutěž a po

zmiňované fúzi bude společnost LINDE TECHNOPLYN a.s. zaujímat přibližně 2/3 trhu

s technickými plyny na území ČR [8].
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3.2 Způsoby výroby kyslíku

Průmyslově můžeme kyslík vyrábět následujícími způsoby:

- frakční destilací zkapalněného vzduchu

- adsorpcí na molekulových sítech

- elektrolytickým rozkladem vody

3.2.1 Frakční destilace zkapalněného vzduchu

Velkokapacitní výroba kyslíku probíhá v kryogenních zařízeních určených k separaci

vzduchu. Jedná se o energeticky vysoce náročný proces. Při výrobě kyslíku se zároveň

získává i kapalný dusík a argon.

Vzduch jako surovina je nasáván z venkovního prostoru a filtrován, aby byly

odstraněny prachové nečistoty. Následně je kompresorem stlačen a chlazen, tímto dochází

k odstranění vody. Průchodem vzduchu molekulárním sítem dojde k zachycení oxidu

uhličitého, těžších uhlovodíků, vodní páry a dalších plynných nečistot. Vyčištěný vzduch je

ochlazen na teplotu blízkou teplotě zkapalnění, a to buď expanzí ve vzduchové turbíně

s následným tepelným výměníkem, a nebo jen v tepelném výměníku. K úplnému zkapalnění

vzduchu dojde zkrápěním proudem kapalného dusíku v rektifikační koloně, kde poté dochází

k procesu separace a k rozdělení vzduchu na hlavní složky – kyslík, dusík a argon. Separační

jednotka (ASU) umožňuje výrobu kyslíku čistoty až 99,99 % při výkonnosti až 2000 tun za

den [2]. Příklad separační jednotky - obrázek č. 1 - ASU Třinec.

3.2.2 Adsorpce na molekulových sítech

Nekryogenní systémy na výrobu kyslíku využívají sorpčních vlastností upravených

molekulových sít (zeolitů). Nízkým přetlakem za teploty okolního vzduchu je veden

vyčištěný procesní vzduch přes adsorbéry, kde se zachycuje dusík a kyslík je jímán do

zásobníků. Regenerace sorbentu probíhá odtlakováním adsorbéru u PSA systémů nebo i jeho

následným vakuováním u VSA systémů. Touto technologií je obvykle vyráběn kyslík čistoty

90-95% [2].
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3.2.3 Elektrolytický rozklad vody

Kyslík vyrobený elektrolytickým rozkladem vody je získáván jako vedlejší produkt při

výrobě vodíku. Základním zařízením je elektrolyzér, který je vybaven kladnou a zápornou

elektrodou. Anoda slouží pro výrobu kyslíku. Kovy na povrchu umožňují rychlé párování

atomárního kyslíku do kyslíkových molekul a tím urychlují výrobu. Katoda slouží pro výrobu

vodíku. Plyny jsou jímány odděleně pro další zpracování nebo plnění. Elektrolyzér obsahuje

separátor plynu – membránu, která brání vzájemnému promísení vodíku a kyslíku při

současném volném průchodu iontů [2].

obrázek č. 1 - ASU Třinec

3.3 Popis výroby kyslíku v ASU Třinec

Pro potřeby této semestrální práce jsou veškeré situace popisovány ve výrobním

centru ASU Třinec, kde se kyslík vyrábí frakční destilací zkapalněného vzduchu. Schéma

výroby kyslíku v ASU Třinec - obrázek č. 2 - schéma výroby ASU Třinec
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obrázek č. 2 - schéma výroby ASU Třinec

Technické plyny se v ASU Třinec získávají ze vzduchu po jeho zkapalnění a následné

frakční destilaci na jednotlivé části. Je uplatněno čištění vzduchu v regenerátorech nebo na

molekulových sítech, nízkotlaký způsob čištění a středotlaký chladící cyklus s expanzí

cirkulačního média za konání vnější práce za účelem výroby produktů v kapalném stavu.

Atmosférický vzduch je nasáván přes tlumič hluku sání a filtr mechanických nečistot do

turbokompresoru ve kterém je stlačen na odpovídající procesní tlak cca 0,6 MPa. Stlačený

vzduch je ochlazen v patrovém chladiči přímým kontaktem s chladící vodou a přiveden buď k

sušící stanici vzduchu nebo regenerátorům. Sušící stanice vzduchu je tvořena adsorbéry

s náplní molekulových sít, které ze vzduchu odstraní oxid uhličitý a vodu. Molekulová síta

jsou hlinito-křemičitany pracující na principu rozdílu schopnosti adsorbovat vodu. Poté se

vzduch ochlazuje v protiproudém výměníku (regenerátory) na teplotu blízkou zkapalnění.

Regenerátory jsou tepelné výměníky s čedičem jako teplosměnným médiem a přímým

stykem teplosměnného média a ohřívaného (ochlazovaného plynu). Regenerátory jsou

tvořeny třemi dvojicemi, ve dvojicích vždy jedním regenerátorem proudí střídavě

ochlazovaný vzduch a odpadní dusík. Vlivem klesající čistoty po výšce regenerátoru dochází

k čištění („vypadávání) vlhkosti, CO2 a některých CnHm. Z regenerátorů vychází vzduch na

teplotě blízké zkapalnění

Z regenerátorů vzduch vchází do tlakové kolony, kde probíhá první dělení. Kapalná fáze

obohacená o O2 a Ar z paty kolony a kapalný nečistý dusík z hlavy kolony se vedou přes

výměník tepla do nízkotlaké kolony, kde se vyrábí čistý O2. Ze střední části nízkotlaké kolony
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je odebírána směs O2, N2, Ar. pro další čištění v koloně surového argonu na argon s obsahem

O2 a N2.

Dočišťování argonu se provádí ve zkapalňovači, kde po stanovení množství O2 je do

směsi nastříknuto nepatrně větší množství H2 než je stechiometrický poměr a na paládiovém

katalyzátoru je O2 "spálen" na H2O. Ar se vysuší a zbytkový H2 a  N2 jsou odstraněny

nízkoteplotní rektifikací. "Potřeba chladu" zařízení z důvodu krytí ztrát izolaci, nedokonalou

výměnou tepla mezi vstupujícím vzduchem a vystupujícími plynnými produkty se pokrývá

pomocí vzduchových expanzních turbín.

Plynný O2, N2 a Ar je následně zkapalňován ve zkapalňovacím cyklu, který se sestává

z cirkulačního dusíkového turbokompresoru a expanzních turbín bržděných kompresory.

Z tlakové kolony je v kontinuálně odpouštěna směs N2,  Ne  a  He.  Ostatní  vzácné  plyny,  Kr

a Xe, tvoří příměsi v kapalném O2 [6].
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4. Vliv zvýšené koncentrace na okolí místa úniku kyslíku

4.1 Požárně technické vlastnosti kyslíku [2]

Skupenství při 20°C plyn

Barva bez barvy (kapalina světle modrá)

Zápach bez zápachu

Bod varu - 186 °C

Teplota tání/tuhnutí - 219 °C

Kritická teplota - 118 °C

Kritický tlak 4970 kPa

Oxidační vlastnosti silné oxidovadlo

Kyslík je po fluoru druhé nejsilnější oxidovadlo. Tato skutečnost způsobuje, že kyslík

je považován za nebezpečný plyn. Není hořlavý, ale hoření podporuje. V čistém kyslíku hoří i

běžně nehořlavé materiály.

Hlavní bezpečnostní rizika při nakládání s kyslíkem jsou:

• Mastnota + kyslík = výbuch

Vyšší mastné kyseliny jsou v kyslíku výborné palivo, při kontaktu s kyslíkem hoří a

vybuchují.

• Požár v prostředí s vyšším obsahem kyslíku

Vyšší teplota hoření všech hořlavých látek v kyslíku než v okolní atmosféře. V čistém

kyslíku hoří i kovy, železo, hliník, titan, hořčík nebo i další prvky, například křemík.

• Vysoký tlak kyslíku

Možnost snadného zapálení směsi kyslíku a vzduchu vlivem zvýšené rychlosti proudění a

tlakového rázu kyslíku, v návaznosti na zvýšenou koncentraci kyslíku.

• Změna meze výbušnosti

Větší  rozsah  výbušnosti  směsi  hořlavého  plynu  s  kyslíkem.  Výrazně klesá  dolní  mez

výbušnosti pro většinu hořlavých látek.

• Snížení zápalné teploty

V čistém kyslíku se snižují zápalné teploty všech hořlavých látek.

• Špatná identifikace úniku

Kyslík je bez chuti a zápachu, proto se špatně zjišťuje jeho zvýšená koncentrace.
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4.2 Vytipování místa, kde se předpokládá únik kapalného kyslíku

Ve spolupráci s technology ASU Třinec bylo místo nejpravděpodobnějšího možnosti

úniku kapalného kyslíku vytipováno plnění tekutého kyslíku do autocisteren. Jako možný

scénář se jeví následující situace – během napojování potrubí dojde k porušení plnících hadic,

ať už opotřebením materiálu či mechanickým působením, tento stav nelze vyloučit. Pokud by

došlo k úplnému utržení hadice, plnění cisterny by bylo zastaveno v důsledku zvýšení

rychlosti proudění kapalného kyslíku, kdy by tato situace byla vyhodnocena havarijním

jištěním plnícího místa a plnění by bylo okamžitě přerušeno. Pokud by ovšem došlo pouze

k perforaci hadice, vytékal by kapalný kyslík až do okamžiku, než by tento jev zaznamenala

obsluha ASU Třinec. Pro dokreslení situace  – obrázek č. 3 - plnící místo ASU Třinec.

obrázek č. 3 - plnící místo ASU Třinec

V případě zmiňovaného úniku kapalného kyslíku do okolí, by byla okamžitě povolána

jednotka HZS.  Vlastní zaměstnanci ASU Třinec by zasahovali v případě běžného úniku

z uzavírací armatury na technologii, zásah zaměstnanců ASU při úniku takového rozsahu je
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prakticky vyloučen vzhledem k bezpečnosti osob. Kontakt s kapalným kyslíkem způsobuje

těžké omrzliny, negativní poškozující účinky má také na zrak.

4.3 Bezprostřední místo úniku kapalného kyslíku a jeho okolí

Bezprostřední místo úniku je zcela paralyzováno unikajícím kyslíkem. Unikající

kyslík má teplotu cca – 186 °C. Tato teplota má vliv zejména na okolní zařízení, na kterém

okamžitě vzniká námraza. Pro manipulaci s těmito armaturami je firma Linde vybavena

speciálními rukavicemi, se kterými je možno manipulovat se zařízením, které je hluboce

podchlazeno, aniž by došlo k poškození tkáně zaměstnance, tyto rukavice jsou vyobrazeny na

obrázek č. 4 - rukavice pro manipulaci se zařízením za velmi nízkých teplot. Pokud dojde

k úniku kyslíku z technologie či skladovací nádrže, zařízení může prochladnout a vytvořit se

velmi silná námraza, která doslova obalí armatury. S tímto zařízením lze přesto manipulovat,

aniž by došlo k porušení armatur a podobně.

obrázek č. 4 - rukavice pro manipulaci se zařízením za velmi nízkých teplot
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Okolní atmosféra je nasycena odpařujícím se kyslíkem. Vzniká prostředí ve kterém se

snižuje zápalná teplota všech hořlavých látek. V atmosféře čistého kyslíku hoří i jinak

nehořlavé látky jako např. kovy – železo, hliník, titan, hořčík, křemík atd., zároveň klesá dolní

mez výbušnosti pro většinu hořlavých plynů. Při požáru vzniká vyšší teplota hoření všech

hořlavých látek než za běžných podmínek.

V místě úniku a jeho bezprostředním okolí (na základě poznatků z měření je za

bezprostřední okolí uvažován rádius cca 35 – 40 metrů) je téměř nulová viditelnost a citelný

chlad.

4.4 Použití VPPO v místě úniku kapalného kyslíku

V místě úniku kapalného kyslíku je zapotřebí provést zamezení úniku kyslíku do

okolní kanalizace, kde by mohl dojít ke styku s mastnotou a následnému výbuchu. Pokud je

kyslík ve formě par, lze použít klasické pneumatické zátky, které jsou ve standardní výbavě

jednotek požární ochrany. Pokud však chceme zamezit vniknutí kapalného kyslíku do

kanalizace, ocitáme se před problémem, jakým materiálem tyto kanálové vpusti utěsnit.

Provedl jsem zkoušky chování vzorků pryže ze kterých jsou vyrobeny zátky. Pryžové vzorky

byly ponořeny do nádoby s kapalným kyslíkem a po cca minutě vyjmuty.

      obrázek č. 5 - plastická rychloucpávka
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Materiál byl vysoce křehký, již po mírné tlaku na něj praskal, proto použití zátek na

bázi pryže se jeví jako nemožné, poněvadž stlačený vzduch, který zaujímá vnitřní objem

pneumatické zátky, by tuto zátku roztrhnul.

Nemohu to však doložit přímým pokusem s opravdovou zátkou, který jsem neprovedl

vzhledem k vysoké ceně pneumatické ucpávky.  Lze však předpokládat, že by se ucpávka

chovala tak jak jsem popsal chování vzorku pryže, ze které jsou vyrobeny pneumatické

ucpávky. Tuto skutečnost jsem konzultoval i se zaměstnanci HZS podniku a Linde Gas a.s. a

můj předpoklad nebyl zpochybněn.

Zvažoval jsem tedy, které další materiály by se dal použít na utěsnění kanálových

vpustí a dalších prostor před vniknutím kyslíku ve formě kapaliny. Při úvaze nad těmito

materiály byly zvažovány tyto následují požadavky: materiál musí být plastický a přilnavý,

aby se přizpůsobil povrchu a utěsnil jej, zároveň musí být použitelný v extrémně nízkých

teplotách.

Z tohoto důvodu padla moje volba na plastické desky k utěsnění kanálových vpustí -

obrázek č. 5 - plastická rychloucpávka. Tyto desky jsou vyrobeny z hrubé tkaniny, která je

potažena plastickým materiálem. Jejich obchodní název zní „kanalizační rychloucpávka

kanálová - jednorázová“. Je výhodné, že na rozdíl od klasických kanálových desek

vyrobených z textilie nebo měkčeného PVC a podobně, jsou tyto ucpávky plastické na

povrchu a dají se proto velice dobře natvarovat na jakýkoli povrch. Dobře přilnou i na mokrý

podklad. Nevýhoda těchto ucpávek je v tom, že jsou jednorázové.

Vyrábějí se v různých rozměrech, v současné době je největší standartně dodávaný

rozměr 60 x 60 cm.
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obrázek č. 6 - upravený barel pro potřeby zkoušek

Otázka zněla, jak tedy testovat, abych nezpůsobil „více škody než užitku“. Nechal

jsem si zhotovit improvizovanou maketu kanálu, šlo v podstatě o železný barel, který byl

upraven a ve spodní části navrtán velkými otvory, abych mohl simulovat kanálovou vpusť –

obrázek č. 6 - upravený barel pro potřeby zkoušek. Bylo mi zřejmé, že nemohu vypustit

kyslík do kanalizace, zejména vzhledem k možnému kontaktu s mastnotou.

Barel byl postaven na konstrukci, abych mohl pozorovat, zda těsnící materiál propustí

kapalný kyslík nebo ne. Poté byla do barelu dána těsnící kanálová rychloucpávka a

namačkána na dno barelu tak, aby dobře přilnula. Aplikace ucpávky byla poměrně snadná,

materiál byl dobře poddajný a bez problému utěsnil dno barelu - obrázek č. 7 - dno barelu s

rychloucpávkou. Dno je vyplněno plastickou hmotou, ze které je zhotovena rychloucpávka.

Po aplikaci těsnící rychloucpávky zaměstnanci ASU Třinec nalili do barelu kapalný

kyslík a v barelu se vytvořil sloupec kapaliny o výšce cca 3 cm. Takového podmínky by byly

reálné i v místě úniku kapalného kyslíku, jak jsem zjistil při měření v rámci stanovení hranice

nebezpečné zóny.
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obrázek č. 7 - dno barelu s rychloucpávkou

obrázek č. 8 - barel s kapalným kyslíkem během zkoušky
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Po aplikaci kapalného kyslíku do barelu se kyslík nejdříve začal velmi rychle

odpařovat za silného vývinu vodní mlhy - obrázek č. 8 - barel s kapalným kyslíkem během

zkoušky. Postupně, jak se začaly ochlazovat stěny barelu a rychloucpávka, začalo být

odpařování kyslíku pomalejší, protože se začaly vyrovnávat teploty mezi kapalným kyslíkem

a barelem s rychloucpávkou. Kyslík byl dle měření v barelu cca 25 minut, než se celý odpařil

do okolní atmosféry. Během celé doby jsem vizuálně zjišťoval, zda nedochází k nějakým

průsakům kyslíku ze dna barelu. Zjištění bylo potěšující, materiál ucpávky odolal extrémně

nízkým teplotám kapalného kyslíku a nepropouštěl jej. I přes to, že výrobce uvádí v návodu

k použití teplotu použití do – 10 °C, materiál dlouhodobě odolal teplotě – 186 °C.

Dle mého názoru však výrobce touto teplotou míní teplotu za jaké se dá tato

rychloucpávka použít. Teplota nižší než – 10 °C by znemožnila plasticitu látky a její

aplikovatelnost - obrázek č. 9 - rychloucpávka po provedení zkoušky. Po skončení zkoušky,

kdy se kapalný kyslík zcela odpařil do okolní atmosféry byla na materiálu ucpávky námraza a

materiál byl na omak ztvrdlý. Po 60 minutách, když jsem se k barelu s ucpávkou vrátil, byl již

zpět v původním skupenství plastický, avšak jeho opětovné použití je nemožné.

obrázek č. 9 - rychloucpávka po provedení zkoušky
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Nemožné je to zejména proto, že se ucpávka po sejmutí z prostoru kde byla

aplikovaná, začne drolit a rozpadat.

Před samotným zkoušením ucpávky mně napadla otázka, zda tato zkouška má vůbec

smysl. Jestli vůbec nastane reálná situace, kdy by zasahující jednotky požární ochrany měly

ještě čas něco utěsňovat. Na základě měření v návaznosti na stanovení hranice nebezpečné

zóny jsem však dospěl k názoru, že tato situace reálně nastat může. Pokud se tedy bavíme o

úniku kapalného kyslíku v areálu závodu na výrobu technických plynů. Odůvodnění je

jednoduché, dojezdové časy jednotek HZS podniků jsou velice krátké, řekněme řádově

v časech do 5-ti minut. V této době zaujímal kapalný kyslík plochu, pokud bych tuto plochu

vztáhnul na tvar kruhu, o poloměru 2 metry. Na základě těchto faktů usuzuji, že by jednotky

požární ochrany, které se na místo dostaví jako první, měly dostatek času na to, aby utěsnily

kanálové vpusti a různé další otvory, kam by mohl kapalný kyslík vtéci.

Vzhledem k tomu, že ze stejného materiálu, který tvoří kanálovou rychloucpávku jsou

i plastické tmely na utěsnění různých děr, netěsností na technologii, úniku z potrubí atp.,

dovolím si konstatovat, že tento tmel by mohl rovněž posloužit zasahujícím jednotkám

požární ochrany pro utěsnění dalších otvorů, tak aby zamezili vniknutí kapalného kyslíku do

nežádoucích prostor.

Co se týče použití PT v místě úniku kapalného kyslíku – tato část se dá shrnout

následovně. Technika HZS musí zůstat za hranicí nebezpečné zóny, vzhledem k nebezpečí

vznícení hořlavých materiálů a směsi kyslíku se vzduchem od horkých povrchů, např. výfuků

požárních automobilů. Rovněž případné mastnoty na armaturách vozidel jednotek požární

ochrany by případně mohly iniciovat výbuch. S iniciací výbuchu to ale není zcela jasné.

Během zkoušek a měření, které jsem absolvoval v rámci této diplomové práce jsem rovněž ve

spolupráci s Linde Gas provedl zkoušku kontaktu kapalného kyslíku s běžným olejem, který

se používá na mazání strojů. Volba na tento olej padla z jednoduchého důvodu, tento druh

oleje se běžně používá jako náplň bloků motorů a převodových skříní automobilů. Pokud by

tedy stály automobily jednotek požární ochrany v nebezpečné zóně, mohlo by dojít ke

kontaktu zejména s tímto druhem mastnoty. Vyzkoušeli jsme tedy nalít tekutý kyslík na čistící

vlnu, která byla nasáklá strojním mazacím olejem. Přes mé očekávání, se nekonalo nic.

Nedošlo k iniciaci a výbuchu. Experti Linde Gas mi potvrdili tento pokus s odůvodněním, že

k iniciaci je potřeba další podnět, jako je např. vysoká rychlost proudění plynu, tlakový náraz,

iniciační zdroj (jiskra, statická elektřina). I přes toto zjištění, musí VZ techniku jednotek

požární ochrany ustavit za hranicí nebezpečné zóny. Zasahující hasiči musí používat VPPO

v nevýbušném provedení.
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5. Zkušenosti z vedení zásahů, při kterých byly likvidovány úniky kyslíku a
zkapalněných plynů

Zkušenosti s vedením zásahů jsem konzultoval s hasiči z hasičských záchranných

sborů podniků, kteří mají zkušenosti s likvidací těchto zkapalněných plynů. Sumarizace těchto

poznatků je následující:

- téměř nulová viditelnost v bezprostřední blízkosti unikající látky,

-   v důsledku velmi nízkých teplot, se po čase dostaví zhoršená průhlednost zorníků

protichemických obleků – nutný režim střídavé práce v nebezpečné zóně, s tím souvisí

zvýšené požadavky na počet sil zasahujících jednotek požární ochrany,

- klasické protichemické obleky v takto velmi nízkých teplotách tvrdnou a mají tendenci

se lámat a praskat. Zaměstnanci hasičských záchranných sborů podniků proto používají

na protichemické obleky další protichemické obleky, jde o jakési „převlečníky“, které

vyrábí švédská firma Trelleborg Trellchem [7]. Jedná se o výrobek pod obchodním

názvem Trellcover-T., obrázek č. 10 - ochranný oblek Trellcover-T (HZSP Unipetrol

RPA) - oblek u hasičů v Unipetrol RPA,

- k tomuto ochrannému obleku patří i ochranné rukavice a obuv pro pobyt ve velmi

nízkých teplotách. V tomto ochranném obleku lze krátkodobě pobývat i pod tryskajícím

zkapalněným plynem. Materiál obleku je konstruován tak, že zkapalněný plyn na tomto

obleku vůbec neulpívá a proto nemá možnost materiál podchladit tak, aby začal praskat

nebo lámat se. Samozřejmě, že nelze vniknout do kapalné lázně kyslíku, vzhledem

k teplotě zkapalněného kyslíku – 186°C by to mělo likvidační charakter na zasahující

jednotky požární ochrany,

- co se týče utěsnění kanalizačních vpustí a podobně, nelze použít pneumatické ucpávky,

vzhledem k tomu, že je v těchto ucpávkách vysoký pracovní tlak a kontakt se

zkapalněným plynem by je hluboce podchladil, což by způsobilo křehnutí materiálu a

mohlo by dojít k prasknutí těchto pneumatických ucpávek a možnému ohrožení

zasahujících hasičů,
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obrázek č. 10 - ochranný oblek Trellcover-T (HZSP Unipetrol RPA)

- samozřejmě, že je lze použít tam kde není přímý kontakt s kapalným plynem, ale pouze

s kyslíkem v plynné fázi, aby se zamezilo možnému styku kyslíku s mastnotou

v kanalizaci,

- v prostoru nebezpečné zóny se musí pracovat s nářadím v nejiskřivém provedení,
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6. Navržení postupů vedení zásahu a technické vybavení jednotek požární ochrany

6.1 Příjezd k místu úniku kapalného kyslíku

Přijíždějící jednotka HZS nesmí vjíždět do bezprostřední blízkosti místa úniku kapalného

kyslíku. Po příjezdu k místu úniku kapalného kyslíku musí VZ vytýčit vnitřní a vnější zónu.

Následně povolá ostrahu areálu s požadavkem na zabezpečení prostoru tak, aby byl

znemožněn vstup osob a vjezd automobilů do prostoru nebezpečné zóny. Při stanovení

nebezpečné zóny jsem vycházel z bojového řádu [1], kde je pro explozivní směsi stanovena

zóna 30 m. Pro to, abych tento fakt potvrdil nebo vyvrátil pro konkrétní látku – kapalný

kyslík, jsem ve spolupráci s Linde Gas a.s. provedl několik měření, které budu demonstrovat

v následujících odstavcích. VZ zajistí povolání provozovatele na místo úniku kapalného

kyslíku, aby konzultoval další postupy jednotek požární ochrany. Vzhledem k ne zrovna

bezproblémovému použití explozimetrů s kyslíkovými senzory, které jsou ve výbavě jednotek

požární ochrany, požádá VZ provozovatel ASU o věcnou pomoc – profesionální oximetry.

6.1.1 Stanovení nebezpečné zóny

Jako místo úniku kapalného kyslíku bylo vytipováno místo stáčení do autocisteren – viz. bod

4.2 této diplomové práce. Při stanovení postupů jak vlastně vyhodnotit nebezpečnou zónu,

jsem ve spolupráci s technology ASU Třinec dospěl ke konsensu, že dobu úniku je nutno

považovat za dobu reakci obsluhy ASU Třinec na vzniklou havárii. Plnící místo autocisteren

je pod nepřetržitým monitoringem obsluhy velínu. Na velín je vyveden kamerovým systém,

pomocí kterého obsluha velínu ASU Třinec má neustálý kontakt s touto částí technologie.

Reakce obsluhy velínu se dá očekávat řádově do několika minut. Zvolil jsem proto dobu

úniku na 2 minuty 30 sekund, po tuto dobu jsem ve spolupráci se zaměstnanci ASU Třinec

simuloval únik kapalného kyslíku do okolí.

Tyto měření byly provedeny celkem 3. Množství kyslíku, které za tuto dobu vyteklo do

prostoru stáčecího místa autocisteren během každého měření bylo dle obsluhy velínu ASU

Třinec cca 400 litrů kapalného kyslíku. V prostoru simulovaného úniku kapalného kyslíku

byly instalovány dva odsávače kouře - SAVEC 500 a SAVEC 350 – obrázek č. 11 - simulace

povětrnostních podmínek. Tyto odsávače byly nasměrovány na unikající kapalný kyslík, tak

abych simuloval meteo podmínky.
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obrázek č. 11 - simulace povětrnostních podmínek

Rychlost větru byla měřena pomocí ručního anemometru ve vzdálenosti 7 metrů od

místa úniku kapalného kyslíku. V této vzdálenosti byla rychlost větru 5 m/s - obrázek č. 12 -

měření rychlosti větru pomocí ručního anemometru . Počítal jsem s tím, že se stoupající

vzdáleností bude rychlost větru klesat. V den měření však byla meteo situace příznivě

nakloněna mému konání a vítr foukal stejným směrem a i ve vzdálenosti 20 m od zdroje

úniku byla naměřena rychlost větru mezi 4 – 5 m/s.  Z těchto měření mě zajímaly následující

skutečnosti:

Kam až se dostane zvýšená koncentrace kyslíku v atmosféře ? Resp. potvrdí se

nebezpečná zóna 30 m dle bojového řádu ? Nebo bude větší ? Za jakousi mez

koncentrace kyslíku ve vzduchu jsem zvolil po konzultaci s odborníky z Linde Gas

hranici 25 obj.% ve vzduchu, v takovéto atmosféře již dochází k intenzivnímu

hoření a vznícení je možné od horkých povrchů a podobně.

Za jak dlouho, dosáhne –li, dosáhne hranice nebezpečné zóny 30 m ?

Za jak dlouho se atmosféra v místě zvýšené koncentrace kyslíku uvede do normálu

? Za normál pro naše potřeby uvažuji 21% obj. kyslíku ve vzduchu.



28 z 44

Jak dalece lze použít explozimetry s čidlem na kyslík pro měření kyslíku

v atmosféře na místě úniku kapalného kyslíku ?

obrázek č. 12 - měření rychlosti větru pomocí ručního anemometru

Pro měření atmosféry jsem použil profesionální měřící přístroje, u kterých bylo

zaručeno, že nedojde k zahlcení senzorů těchto přístrojů. Jednalo se o paramagnetické

kyslíkoměry SERVOMEX 570A - obrázek č. 13 - paramagnetický kyslíkoměr SERVOMEX

570A, které měří v rozsahu 0 – 100 % s přesností 0,1 %. Tyto přístroje byly umístěny ve 2

vzdálenostech, 15 m a 30 m. Později jsem jeden z přístrojů na hranici 30 m postupně

posunoval na delší vzdálenosti, abych zjistil, kde až se nachází hranice nebezpečné zóny.

Současně byla atmosféra proměřovaná pomocí explozimetrů HZS s kyslíkovým senzorem.

Veškeré prezentované naměřené hodnoty jsou průměrem z těchto tří měření. Odchylky byly

řádově v jedné až dvou desetinách a to pouze u několika hodnot.



29 z 44

obrázek č. 13 - paramagnetický kyslíkoměr SERVOMEX 570A

Meteorologické údaje, které byly naměřeny před měřeními na místě simulovaného

úniku kapalného kyslíku (údaje poskytnuté z dispečinku jednotky HZS podniku):

Teplota 11 °C

Tlak 98,96 kPa

Vlhkost 70%

Rychlost větru 5 m/s

Po přípravě celého měření byla akce spuštěna. Nejdříve z plnící hadice vytékal pouze

kyslík ve formě plynu.. Po té, až došlo k prochlazení plnící hadice a okolního terénu, se začal

kyslík hromadit v kapalném skupenství v okolí místa úniku. Celé místo úniku se postupně

začalo zahalovat do husté bílé mlhy, což nebylo nic jiného než zmrzlá vodní pára. V prostoru

úniku se po chvilce dalo velice špatně orientovat. Pro názornost - obrázek č. 14 - únik

kapalného kyslíku, počáteční fáze a obrázek č. 15 - únik kapalného kyslíku, pokročilá fáze.
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obrázek č. 14 - únik kapalného kyslíku, počáteční fáze

V celém prostoru byla snížená viditelnost téměř na nulu. Studená mlha, kterou kyslík

se vzduchem vytváří, zanedlouho zahalila veškerý prostor stáčecího stanoviště. Po celou dobu

byl zajištěn odečet z měřících přístrojů pomocí zúčastněných osob.

Na základě zjištěných měření se pokusím formulovat odpovědi na následující otázky,

které se zdají být důležité z hlediska zásahu jednotek HZS u událostí s přítomností

kryogenního kyslíku. Zejména:

Potvrdila se nebezpečná zóna 30 m dle bojového řádu ?

Na základě provedených měření byla nebezpečná koncentrace kyslíku na hranici 30 m

ještě celých 26 obj.%. Bylo tedy nutné postupně zvětšovat hranici nebezpečné zóny.

Posunoval jsem hranici nebezpečné zóny a měřením jsem dospěl k závěru, že až ve

vzdálenosti 40 m byla koncentrace 21 obj% ve vzduchu. Nárazově se zde sice ještě

vyskytovaly koncentrace mezi 21 – 22 obj. %, což je ale zanedbatelná koncentrace a navíc

nešlo o trvalou koncentraci. Závěr je tedy jednoznačný a sice, že hranice nebezpečné zóny pro

látky schopné výbuchu, dle bojového řádu není totožná s hranicí nebezpečné zóny pro
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kapalný kyslík, který se svou rozpínavostí šíří na větší vzdálenosti. Hranici nebezpečné zóny

je nutno stanovit minimálně 40 metrů. Avšak pokud by byla rychlost větru výrazně větší,

doporučuji hranici nebezpečné zóny posunout až do vzdálenosti 50 metrů od místa úniku

kapalného kyslíku.

obrázek č. 15 - únik kapalného kyslíku, pokročilá fáze

Za jak dlouho dosáhne zvýšená koncentrace kyslíku v ovzduší hranice nebezpečné

zóny 30 m ?

Hranice nebezpečné zóny byla dosažena za 50 s. od spuštění úniku kyslíku. Tento čas

je ale celkovým časem, tzn. je to čas od spuštění úniku kyslíku. Tento únik ale z počátku byl

doprovázen velice silným odpařováním a až po 30 s. začal z hadice vytékat kyslík ve formě

kapaliny. To znamená, že pokud by došlo k porušení potrubí během samotného plnění

cisterny, kdy by byla celá technologie dostatečně podchlazená, byla by hranice zóny 30 m

dosažená za 20 s. Pro úplnost informací mě ale také zajímala doba dosažení hranice 40 m, kde
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se koncentrace pohybovala jenom nárazově. Tato hranice byla dosažena 59 s od spuštění

úniku kyslíku (tzn. 29 s. po vytvoření kapalné frakce kyslíku na místě plnění).

Za jak dlouho se po zastavení úniku kyslíku atmosféra v místě zvýšené koncentrace

kyslíku (v místech kontrolních bodů měření) uvede do normálu ?

Za normál pro naše potřeby uvažuji 21% obj. kyslíku ve vzduchu. Měřením jsem

zjistil, že po odstavení zdroje úniku kapalného kyslíku klesl obsah kyslíku v okolní atmosféře

na normálních 21 obj.% ve vzduchu následovně:

- v prvním bodě měření (vzdálenost 15 m od zdroje úniku) klesla koncentrace O2

v okolní atmosféře za 1´´ 10´ po zastavení vypouštění kapalného kyslíku,

- v druhém bodě měření (vzdálenost 30 m od zdroje úniku) klesla koncentrace O2

v okolní atmosféře za 30´ po zastavení vypouštění kapalného kyslíku. Což se dalo očekávat,

neboť na tuto vzdálenost se již čistý kyslík daleko více naředil s okolní atmosférou a proto

došlo i k jeho rychlejšímu poklesu koncentrace na běžných 21 obj.% ve vzduchu,

Z čehož pro zasahující jednotky požární ochrany a zejména jejich velitele vyplývá, že

po zamezení úniku kyslíku, případně jeho přirozeném vypuštění do okolní atmosféry

nevzniká v místě mimořádné události dlouhodobé nebezpečí zvýšené koncentrace kyslíku

v okolní atmosféře. Pozor je však třeba věnovat místům pod úrovní terénu, která jsou špatně

větraná. Zde by se kyslík mohl déle vyskytovat v nadlimitní mezi 25 obj.% ve vzduchu.

Jak dalece lze použít explozimetry s čidlem na kyslík pro měření kyslíku v atmosféře

na místě úniku kapalného kyslíku ?

Tato otázka se jeví také jako důležitá informace pro zasahující jednotky požární

ochrany. Zda je reálně možné používat během zásahu k detekci úniku kapalného kyslíku

explozimetry, které jsou ve standardní výbavě jednotek požární ochrany. Během měření byly

proto použity explozimetry z výbavy jednotky hasičského záchranného sboru podniku, které

mají  zabudován  senzor  na  kyslík.  Jednalo  se  o  přístroje  Dräger  MiniWarn  (obrázek  č.  16 -

Dräger MiniWarm) a Dräger X-am 2000 (obrázek č. 17 - Dräger X-am 2000).
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obrázek č. 16 - Dräger MiniWarm

obrázek č. 17 - Dräger X-am 2000

Praktické zkoušky během mého měření ukázaly, že tyto explozimetry sice detekují

přítomnost kyslíku, ale při koncentracích v jakých jsem se pohyboval během měření, dojde

okamžitě k zahlcení senzorů těchto explozimetrů. V praxi to znamená, že explozimetry trvale

hlásily zvýšenou koncentraci kyslíku v ovzduší i když již byl prostor odvětrán a profesionální

oximetry signalizovaly normální koncentraci kyslíku v atmosféře. Explozimetry jsem musel

vypnout, po chvilce zapnout, aby se restartovaly a po té ukazovaly správnou hladinu

koncentrace kyslíku v ovzduší. Pro zasahující jednotky požární ochrany to znamená, že se

nelze 100 % spolehnout na detekci pomocí těchto přístrojů.

Pro prvotní informaci o zvýšené koncentraci kyslíku postačí, po té je k těmto

přístrojům potřeba přistupovat obezřetně a provádět restarty. Pro objektivní analýzu na místě
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úniku kyslíku musí VZ zajistit profesionální měřící techniku od provozovatele kyslíkárny. Dle

informací provozovatele jsou tyto přístroje k dispozici v každém areálu ASU.

Celý průběh měření je znázorněn v grafech. Graf č. 1  zobrazuje průběh koncentrací

naměřených v prvním měřícím bodě ve vzdálenosti 15-ti metrů a graf č. 2 zobrazuje průběh

koncentrací naměřených ve druhém měřícím bodě ve vzdálenosti 30-ti metrů.

Pro lepší orientaci v grafech jsem modrou čárkovanou čarou vyznačil na ose y

referenční hodnotu O2 v ovzduší (21 obj.%). Zeleně je na ose x vyznačen čas, kdy byl

zastaven únik kapalného kyslíku ze stáčecího stanoviště.

Z grafu č. 1 vyplývá, že ve vzdálenosti 15-ti metrů v 50´, kdy se kapalný kyslík přestal

intenzivně odpařovat a začal kondenzovat v prostoru stáčecího stanoviště vzrostla

koncentrace O2 v ovzduší skokově na 24,9 obj.% a v 1´ 20´´ byla koncentrace celých

33,8 obj.%. Kyslík unikal 2´ 30´´, po celou tuto dobu se koncentrace ve vzdálenosti 15-ti

metrů držela cca na 34 obj.%, v 1´ 50´´ skokově spadla na 31,6 obj.% což bylo

pravděpodobně způsobeno závanem bočního větru, který se v průmyslovém areálu neustále

točí. Koncentrace O2 po celou dobu měření v tomto bodě nepřesáhla 34 obj.%.

Koncentrace O2 ve vzdálenosti 15 m
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graf č. 1 - koncentrace ve vzdálenosti 15 m

Pokud se podíváme na graf č. 2, který reprezentuje výsledky měření v druhém místě

měření, ve vzdálenosti 30-ti metrů, naměřené hodnoty jsou již podstatně nižší, avšak stále za

hranicí 25 obj.% O2 v atmosféře. V prvním místě měření vzrostla koncentrace O2 v ovzduší
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v 50´, v tomto druhém místě to bylo rovněž v 50´, což bylo způsobeno malou vzdáleností

mezi jednotlivými body (15m) a rychlostí větru 5m/s. Koncentrace vzrostla shodně s prvním

místem měření na cca 25 obj.%, avšak s tím rozdílem, že de facto byla na této hodnotě po

celou dobu úniku kapalného kyslíku konstantní, pominu-li 1´ 40 ´´, kdy se koncentrace

dostala jednorázově nad 26 obj.%. Také se v této vzdálenosti atmosféra rychleji stabilizovala

na standardních 21 obj.% O2. Jak jsem konstatoval, až ve vzdálenosti 40 m byla atmosféra na

standardních hodnotách. Celé měření bylo prováděno za asistence HZS podniku pro případ

neočekávaného vývinu událostí a možných komplikací.

graf č. 2 - koncentrace ve vzdálenosti 30 m

6.2 Vedení zásahů

Při zásahu na únik kapalného kyslíku je mimo obvyklých úkolů velitele zásahu dále

třeba [1]:

- příjezd sil a prostředků organizovat z návětrné strany s ohledem na možnost šíření

nebezpečných látek,

- při rozmísťování a nasazování sil a prostředků počítat s tím, že situace se může rychle

a neočekávaně změnit,
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- zohlednit specifika taktiky zásahu s ohledem na rizika vyplývající z přítomné

nebezpečné látky a podmínek na místě zásahu,

- vyžadovat součinnost věcně příslušných orgánů majících působnost v rozhodování a

plnění povinností u právnické a podnikající fyzické osoby, u které došlo k havárii

(původce havárie),

- vyžadovat součinnost právnických a fyzických osob, které vlastní speciální prostředky

pro zásah a součinnost ostatních složek IZS,

- rozdělit místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, které organizačně

zajistí bezpečnost sil a prostředků a jejich minimální kontaminaci. Jde minimálně o

vytvoření:

- nebezpečné zóny, vnější zóny a v ní

- týlového prostoru,

- nástupního prostoru,

- dekontaminačního prostoru.

- stanovit režim práce a způsob ochrany zasahujících,

- posoudit nutnost průběžně informovat obyvatele o situaci v místě zásahu (včetně

prostoru předpokládaných účinků mimořádné události) a předejít tak možné panice,

včas přijmout potřebná preventivní opatření nebo režimová opatření, vyrozumět

obyvatele, příslušné instituce a orgány veřejné správy, posoudit nutnost evakuace

obyvatelstva nebo jiné ochrany,

- posoudit nutnost informovat podniky nebo instituce, které mohou být dotčeny účinky

mimořádné události (zpracování vody, nasávání vzduchu do objektů apod.),

- provést prognózu dalšího vývoje havárie s ohledem na možnost dalšího gradování.

- Zásah hasičů doporučuji provádět v přetlakových protichemických oblecích za použití

IDP.  Protichemické obleky doporučuji proto, že běžný zásahový oděv v atmosféře

kyslíku nasaje tento kyslík a hrozí nebezpečí iniciace. Pokud by zásah nebylo možné

provádět v protichemických oblecích, musí VZ počítat s nutností zajištění čistých

oděvů pro zasahující hasiče. Použité zásahové oděvy se musí nechat odvětrat na

bezpečném místě, kde bude vyloučena iniciace těchto „kontaminovaných“ zásahových

oděvů, VZ musí rozdělit místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, které

organizačně zajistí bezpečnost sil a prostředků HZS [1].

Další zajištění zásahu bude provedeno v souladu s bojovým řádem [1], pro potřeby

této diplomové práce je irelevantní zabíhat do standardních postupů HZS které jsou obecně

známé.
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V místě úniku bude snížená viditelnost (téměř nulová !), protože kyslík, který bude

měnit skupenství z kapalného na plynné, vytváří v okolí úniku husté bílé mlhy. Pokud bude

bezvětří, je to o to větší problém v návaznosti na určení místa, kam až sahá kyslík ve formě

kapaliny. Zasahující hasiči, kteří se budou přibližovat k místu úniku kapalného kyslíku musí

především zjistit, zda kapalina dále uniká, případně byl-li únik zastaven obsluhou ASU.

Pokud unikla celá, je bezpodmínečně nutné vizuálně zkontrolovat, kde se nachází hranice

místa zkapalněného kyslíku. V tekutém kyslíku se zasahující jednotky nesmí pohybovat,

vzhledem k jeho teplotě. Ve spolupráci s provozovatelem ASU bude VZ koordinovat

zasahující hasiče v postupech vedení zásahu v návaznosti na technologii ASU. Hasiči na

místě úniku budou provádět zejména utěsnění kanálových vpustí a monitoring kyslíkového

mraku. Uniklý kyslík se nechá samovolně rozplynout do atmosféry za kontinuálního

monitoringu HZS v návaznosti na možný směr šíření kyslíkového mraku s ohledem na

možnost iniciace kyslíku od horkých případně mastných předmětů. V případě požáru se

v žádném případě nesmí použít voda ! Voda v kontaktu s kapalným kyslíkem reaguje

exotermickou reakci a kyslíkový mrak se rozpíná daleko větší razancí než za standardního

stavu.

6.3 Zamezení možnosti výbuchu v místě úniku kapalného kyslíku

Je nutné vyloučit veškeré zápalné zdroje v nebezpečné zóně, zamezit pohybu vozidel a

vstupu osob do prostoru nebezpečné zóny. Zasahující hasiči musí odstranit veškeré materiály,

které mohou být nasáklé mastnotou z místa úniku kapalného kyslíku – tyto materiály musí

odnést za hranici nebezpečné zóny do předem vytýčeného prostoru, který stanoví VZ.

Materiály nasáklé mastnými frakcemi hoří daleko lépe za většího vývinu tepla a

intenzivněji - během praktických zkoušek jsem zkoušel reakci materiálu nasáklého kyslíkem

vzhledem k přítomnosti mastných frakcí. obrázek č. 18 - čistá textilie nasáklá kapalným

kyslíkem - reakce čisté čistící vlny nasáklé kapalným kyslíkem po přiblížení zapálené fakule a

následné vzplanutí této textilie. obrázek č. 19 - zaolejovaná textilie nasáklá kapalným

kyslíkem - reakce taktéž čistící vlny avšak nasáklé mazacím olejem a kapalným kyslíkem, jak

je vidět, textilie nasáklá mastnými frakcemi hoří podstatně intenzivněji, za většího vývinu

plamene a většího vývinu tepla. Reakce zaolejované textilie byla podstatně vyšší i přesto, že

jsme vzhledem k bezpečnosti zkoušejících použili cca ½ množství zaolejované textilie, než

v případě čisté textilie.
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obrázek č. 18 - čistá textilie nasáklá kapalným kyslíkem

Veškeré VPPO, se kterými bude prováděna jakákoli manipulace zasahujících složek

HZS v místě úniku kapalného kyslíku musí být v nevýbušném provedení. Důležité je vznést

požadavek směrem k ostraze areálu (je-li zřízena), aby uzavřela prostor úniku a zamezila

vstupu nepovolaných osob do prostoru zásahu. Především vzhledem k možnosti pohybu

kuřáků. VZ musí povolat zástupce provozovatele ASU a požadovat odstavení technologie

v nebezpečné zóně s ohledem na možné jiskření zařízení a horké povrchy. Dále je nutno

povolat zástupce energetických závodů a zabezpečit vypnutí el. proudu v prostoru nebezpečné

zóny.

V případě zásahu v podnicích musí VZ komunikovat především s provozovatelem

ASU, protože v průmyslových závodech jsou jednotlivé řídící centra technologických celků

vzájemně propojena a právě proto je možno veškeré požadavky směrované od VZ

k provozovateli ASU operativně řešit. Tímto logickým postupem VZ předejde časovým

prodlevám během zásahu.
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obrázek č. 19 - zaolejovaná textilie nasáklá kapalným kyslíkem

6.4 Technické vybavení jednotek požární ochrany

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním navrhuji toto vybavení jednotek požární ochrany:

- protichemické obleky

-  IDP

-  oximetry – vzhledem k ceně profesionálních oximetrů je ideální řešení zapůjčit si oximetry

od provozovatel ASU. Pro případ prvotního měření je možno použít explozimetry se

senzorem na kyslík, které jsou ve výbavě HZS podniku. Avšak, jak jsem již zmiňoval,

dojde k jejich zahlcení a je nutno tyto přístroje restartovat, abychom dostali objektivní

hodnoty měření.

-  speciální rukavice pro manipulaci v prostředí velmi nízkých teplot –  obrázek č. 20 -

manipulace s kapalným kyslíkem za použití speciálních rukavic, zaměstnanec Linde Gas,

který manipuluje s kapalným kyslíkem právě za použití této ochrany rukou. S těmito

rukavicemi je možná případná manipulace s armaturami, které jsou hluboce podchlazení,

aniž by došlo k poškození tkáně rukou.
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obrázek č. 20 - manipulace s kapalným kyslíkem za použití speciálních rukavic

-  pneumatické zátky pro utěsnění kanálových vpustí (pouze pro zamezení vniknutí plynného

kyslíku)

-  plastické desky - rychloucpávky pro utěsnění kanálových vpustí a dalších prostor před

vniknutím kapalného kyslíku.

-  ochranné obleky Trellcover-T pro případ manipulace s armaturami a podobně. Při použití

těchto obleků je možný krátkodobý kontakt s  tryskajícím kapalným kyslíkem.

-  VPPO v nejiskřivém provedení, aby byla znemožněna iniciace směsi kyslíku se vzduchem

na místě úniku kapalného kyslíku

-  pro případ hašení technologického zařízení ASU musí VZ na místo zásahu povolat

kombinovaný hasicí automobil s dostatečnou zásobou hasicího prášku. Vodou nelze

v žádném případě hasit.

-  vzhledem k téměř nulové viditelnosti na místě zásahu je dobré aby byly zasahující

jednotky vybaveny termokamerou pro případ vyhledávání osob v kyslíkovém oblaku –

možné poranění obsluhy stáčecího stanoviště, případně řidiče autocisterny.
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7. ZÁVĚR

Diplomová práce splnila cíle, které byly formulované v zadání, především:

-  charakterizoval jsem průběh událostí při úniku kapalného kyslíku. Praktickými zkouškami

jsem vyhodnotil vliv unikajícího kyslíku na okolní prostředí a zasahující jednotky požární

ochrany, v kapitole 6.1.1 jsem při stanovení nebezpečné zóny popsal konkrétní chování

unikajícího kapalného kyslíku během měření a zodpověděl na konkrétní otázky, které jsou

důležité pro velitele zásahů,

-  na základě zkoušek jsem vyhodnotil, že nebezpečná zóna dle bojového řádu [1], tzn. 30 m

je v případě kapalného kyslíku nedostačující. Naměřená hodnota koncentrace, která byla na

přípustné hodnotě 21 obj.%, nárazově 22 obj.% byla až na hranici 40 m, z těchto důvodů

doporučuji nebezpečnou zónu vymezit hranicí 50 m od zdroje úniku kapalného kyslíku,

-  provedl jsem zkoušky materiálů pro možné utěsnění kanálových vpustí a dalších otvorů,

které se dají uplatnit v praxi při zásahu jednotek požární ochrany. Tyto zkoušky prokázaly, že

na zamezení vniknutí kapalného kyslíku zejména do kanalizace a podobně se dají použít

plastické jednorázové rychloucpávky, které se dobře aplikuji na téměř jakýkoli povrch a

zároveň dokáží odolat velmi nízkým teplotám, které doprovázejí únik kapalného kyslíku.

- v kapitole 6.2 jsem shrnul zásady pro vedení zásahů na unikající kapalný kyslík. Tyto

zásady jsem stanovil na základě informací od kolegů hasičů z jednotek HZS podniků a na

základě praktických zkoušek, které jsem provedl ve spolupráci s Linde Gas a.s., ASU Třinec.

- v poslední kapitole jsem stanovil požadavky na vybavení jednotek požární ochrany, které

se dostaví na místo události a budou aktivně likvidovat úniky kapalného kyslíku.

Na základě výsledků této diplomové práce doporučuji seznámit jednotky požární

ochrany se závěry této práce, zejména s nutností vytýčení větší nebezpečné zóny než

stanovuje bojový řád [1] a taktéž s možným použitím plastických ucpávek a tmelu pro

utěsnění prostorů, kde by mohl vniknout kapalný kyslík. Také doporučuji doplnit bojový řád

[1] o poznatky z těchto měření, zejména o nutnosti stanovení větší nebezpečné zóny.

V oblasti VPPO doporučuji věnovat více pozornosti zkouškám VPPO pro použití ve

velmi nízkých teplotích při zásazích na kryogenní plyny.
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