
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení minimální hasicí koncentrace plynné 

hasicí látky pro směs plynu a par kapaliny 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Martin Florčinský 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Bitala, PhD. 

Studijní obor: 3908T005 Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání diplomové práce: 15. 6. 2012  

Termín odevzdání diplomové práce: 20. 4. 2013 





 



Místopřísežné prohlášení: 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě 20. dubna 2013              ……………………………. 

                           Bc. Martin Florčinský 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rád bych poděkoval vedoucímu mé diplomové práce Ing. Petru Bitalovi, Ph.D. za cenné 

rady, za veškerý čas strávený v laboratoři, ochotu a připomínky při psaní této práce.“  

 



Anotace 
 

FLORČINSKÝ, Martin. Stanovení minimální hasicí koncentrace plynné hasicí látky 

pro směs plynu a par kapaliny. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU, 2013. 67 stran. 

  

Cílem diplomové práce bylo provést laboratorní experiment zaměřený na stanovení 

hodnoty minimální hasicí koncentrace u zvolených plynných hasicích látek pro směs plynu 

a páry hořlavé kapaliny. V teoretické části práce je proveden rozbor současných poznatků 

z dané problematiky. Praktická část je věnována návrhu a realizaci experimentálního měření. 

V závěru práce jsou prezentovány výsledky dosažené měřením, které jsou rovněž teoreticky 

interpretovány. 

Klíčová slova: minimální hasicí koncentrace (MEC), experiment, plynné hasicí látky, hořák, 

plamen. 

 

Annotation 

FLORČINSKÝ, Martin. Determination of minimum extinguishing concentration of 

gaseous extinguishing agent for gas and liquid – vapor mixture. The thesis. Ostrava: VŠB – 

TU, 2013. 67 pages.  

The objective of the thesis was to conduct a laboratory experiment focused on the 

determination of minimum extinguishing concentration for chosen gaseous extinguishing 

agent for a mixture of gas and vapors of flammable liquids. In the theoretical part of the thesis 

there is an analysis of the actual knowledge of the topic. The practical part is devoted to the 

design and implementation of experimental measurements. In conclusion, the results obtained 

by measurements are presented, which are also theoretically interpreted.  
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Úvod 

Technická bezpečnost osob a majetku je velice rozsáhlý obor, který se zaměřuje na 

mnoho odvětví. Ať už se jedná o personální či objektovou bezpečnost v podniku před 

protiprávními činy, bezpečnost při mimořádných událostech, bezpečnost v průmyslu, stále je 

společným synonymem právě slovo bezpečnost. Co si tedy můžeme pod slovem bezpečnost 

představit? Dle Slovníku spisovné češtiny je bezpečnost vymezena u přídavného jména 

bezpečný. Jako synonymum ke slovu bezpečný je uvedeno slovo jistý. Bezpečný je potom 

ten, kdo poskytuje ochranu před nebezpečím, nebo je důvěryhodný, nepochybný, zaručený. 

Bezpečný je rovněž ten, kdo není vystaven nebezpečí. Již latinsky securus znamenal klidný, 

bezstarostný [12]. 

Pro dnešní dobu je typická výstavba velkých nečleněných prostorů, ať už se jedná 

o skladování, výrobu či obří nákupní a zábavní centra. K ochraně těchto prostorů se využívají 

požárně bezpečnostní zařízení (PBZ), mezi které patří elektrická požární signalizace (EPS), 

stabilní hasicí zařízení (SHZ) a zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK). Stabilní hasicí 

zařízení provádí hašení bez pomoci lidského činitele, je ovládáno prostřednictvím EPS, 

případně jinými samočinnými systémy, kam patří například tavné články, hlavice skrápěcího 

zařízení a jiné [2]. Plynová SHZ se používají k ochraně majetku všude tam, kde je využití 

vody či jiného hasicího prostředku nežádoucí. Takovými prostory jsou například knihovny, 

archívy, servrovny, řídící centra, výpočetní střediska, sklady nebezpečných a vzácných látek 

či elektrické rozvodny vysokého nebo nízkého napětí. Plynné hasicí látky jsou vysoce účinné 

při ochraně uzavřených prostor, kde se koncentrace hasicí látky udrží na dostatečné hladině 

po delší dobu. 

Při projektování plynových SHZ dle ČSN EN 15004 (389250) je důležitá projektová 

hasicí koncentrace, která vychází z minimální hasicí koncentrace. Minimální hasicí 

koncentrace MEC (minimum extinguishing concentration) je nejnižší koncentraci plynné 

hasicí látky ve vzduchu, která má za následek uhašení plamene. Projektová hasicí koncentrace 

představuje zpravidla 1,2 násobek minimální hasicí koncentrace, jelikož zahrnuje 20 % 

bezpečnostní faktor. Dle pravidel EU i v ČR představuje projektová hasicí koncentrace plynné 

hasicí látky 1,3 násobek MEC. Existují určité bezpečnostní oblasti, které se jistí 1,5 násobkem 

MEC [16]. 
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V provozech často nastávají situace, kdy je potřeba určité zařízení odstavit a provést 

na něm opravy či revize. Při odstavování je potřeba snížit koncentraci hořlavé látky nebo 

koncentraci oxidačního prostředku. Tento jev se nazývá inertizace prostředí. Inertizací 

přeměníme původně výbušnou směs na nevýbušnou.  Zde se dostáváme k dalšímu využití 

hodnoty MEC, kde se jako inertizační koncentrace využívá 2 násobek minimální hasicí 

koncentrace. 

MEC plynných hasicích látek se dá zjistit více způsoby. Nejčastějším způsobem 

zjišťování MEC je metoda pohárkového hořáku (Cup burner). Jedná se tedy o laboratorní 

experiment, kde princip zkoušky spočívá v uhašení difúzního plamene hořícího v pohárkovém 

hořáku, který je umístěný ve středu koaxiálního proudu vzduchu, přidáváním plynné hasicí 

látky do vzduchu.  

Metoda pohárkového hořáku byla využita v této diplomové práci pro stanovení 

minimální hasicí koncentrace plynu a par hořlavé kapaliny. 
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1 Rešerše 

Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení minimální hasicí koncentrace 

plynné hasicí látky pro směs plynu a par kapaliny. Čerpáno bylo především z řady 

zahraničních vědeckých článku, knih a standardizovaných metodik.  

 

SÄRDQVIST, S. Water and other extinguishing agents. Karlstad, Sweden: Swedish Rescue 

Services Agency, 2002. ISBN 91-725-3265-3. Komplexně publikace pojednává o různých 

typech hasicích látek využívaných k uhašení požáru. Z větší části se autor věnuje vodě jako 

zástupci hasicích látek, v další části se zabývá pěnou a poslední část je tvořena práškovými 

a plynnými hasicími látkami. Kniha rovněž popisuje různé hasicí mechanismy, čímž vyplňuje 

mezeru v praktických i teoretických poznatcích této oblasti. Do diplomové práce jsem čerpal 

z kapitol pojednávajících o plynných hasicích látkách a z kapitoly teorie uhašení plamene. 

 

NFPA 2001. Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems. Quincy: National Fire 

Protection Association, 2008. Jedná se o standardizovanou metodiku pro projektování, 

instalování, udržování a čištění hasicích zařízení pro čisté hasicí látky. Čistým zástupcem je 

myšleno elektricky nevodivá, nestálá nebo plynná hasicí látka, která nezanechává žádná 

rezidua po použití. V rámci řešené problematiky diplomové práce byla využita část B (Annex 

B), kde je detailně popsán způsob stanovení minimální hasicí koncentrace metodou 

pohárkového hořáku pro plynné hasicí látky. 

 

BITALA, Petr. Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních 

zařízení. Ostrava, 2012. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Vedoucí práce Aleš Dudáček. Tato disertační práce se zabývá problematikou využití 

video-detekce pro monitorování procesu hašení za použití plynných hasicích látek. Z pohledu 

řešené problematiky diplomové práce lze ve zmiňované práci nalézt informace týkající se 

problematiky plamene, tvorby sazových částic a také popis sestavy, která byla 

v modifikované podobě využita pro účely diplomové práce.  
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2 Inertizace 

Za běžných podmínek se v normálním provozu pracuje s hořlavými plyny 

v uzavřeném zařízení obvykle při 100% koncentraci. Nastávají však situace, kdy je nutno 

zařízení odstavit, což znamená odstranit ze zařízení veškerý hořlavý plyn a dosáhnout tak 

nulové koncentrace hořlavého plynu. Při postupném snižování koncentrace se dostaneme pod 

horní mez výbušnosti, tedy do rozsahu výbušnosti. Při dalším postupném snižování 

koncentrace až k dolní mezi výbušnosti je prostředí uvnitř zařízení výbušné.  

Při plánované odstávce a opravárenských pracích, při kterých se bude pracovat 

s plamenem (řezání, svařování), se musí provést následné úkony: 

 odstranění veškeré hořlavé látky ze zařízení přečerpáním do jiných zásobníků 

nebo spotřebování látky; 

 hermetické odpojení zařízení od přívodního nebo odvodního potrubí, aby 

nedocházelo ke vnikání hořlavé látky znovu do zařízení; 

 dostatečně zařízení profouknout inertním plynem a odstranit tak zbytky hořlavých 

látek ze zařízení; 

 před započetím opravárenských prací provést měření skutečné koncentrace uvnitř 

zařízení. 

Pro vysvětlení pojmu inertizace musíme nejdříve objasnit podstatu hoření. Hoření je 

oxidační exotermický děj, který probíhá pouze při splnění určitých podmínek, které zahrnují 

přítomnost hořlaviny, zdroje iniciace a oxidačního prostředku. Nejčastějším oxidačním 

prostředkem je vzdušný kyslík, existují však i bezkyslíkaté oxidační prostředky jako je 

například chlór. Zdrojem iniciace pak může být jiskra, plamen apod.  

Podstatou inertizace je odstranění nebo snížení koncentrace oxidačního prostředku. 

Jde o preventivní (preventivní) ochranu, při které přeměníme původně výbušnou směs na 

nevýbušnou. Toho dosáhneme příměsí inertních plynných látek, jako je například dusík, oxid 

uhličitý, vzácné plyny, halogenderiváty uhlovodíků aj. Jako inertní směs lze použít také vodní 

páru a tuhé inertní látky v práškovém stavu.  Inertní plyny zředí výbušnou směs a zmenší tak 

koncentraci paliva a oxidačního prostředku. Při působení iniciačního zdroje a vývinu 
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reakčního tepla odnímají tuto energii, systém se v důsledku toho zahřívá méně a pomaleji 

a reakční rychlost klesá. Takový systém se pak zahřívá méně, pomaleji a reakční rychlost 

klesá. Při dosažení určité koncentrace inertního plynu již není systém schopen šířit plamen, 

zmiňovaný děj lze označit za zřeďování s dusivým efektem. U vodní páry jde o podobný 

princip jako u inertních plynů.  

Inertizační schopnost založenou na chemickém ději (antikatalytický účinek) využívají 

halogenderiváty uhlovodíků, avšak v důsledku známých vlivů na životní prostředí ztrácí na 

významu.  

Práškové inertní materiály, pokud jsou dobře rozptýleny v chráněném prostoru, mají 

zejména antikatalytický účinek. Hlavní účinek spočívá v tom, že práškové částice na sebe 

vážou radikály vzniklé hořením a likvidují řetězové reakce na požářišti, doprovodný účinek 

spočívá v bariérovém efektu. 

Jestliže přidáme do výbušného prostředí inertní látku, prudce se zvyšuje minimální 

iniciační energie a snižují se maximální výbuchové parametry. Výbuch není možný až po 

určité množství inertní látky, tu nazýváme limitní obsah. Maximální koncentrace kyslíku ve 

směsi hořlavých látek, inertního plynu a vzduchu, při kterých už nemůže dojít k výbuchu, 

nazýváme mezní koncentrací kyslíku (LOC – limiting oxygen concentration) [8]. 

2.1 Inertizace přidáním inertních plynů  

Přidáním inertního plynu v uzavřeném prostoru lze snížit obsah oxidačních prostředků 

a dosáhnout tak nevýbušnosti. Pro zajištění bezpečnosti při inertizaci je velmi důležité 

sledování skutečného objemu kyslíku v chráněném zařízení. Skutečná naměřená koncentrace 

musí být vždy nižší než nejvýše přípustná koncentrace. Nejvyšší přípustná koncentrace se 

určuje na základě znalosti experimentálně stanovené mezní koncentrace kyslíku LOC. 

Zahrnout se musí i možné kolísání koncentrace kyslíku, která mohou být způsobena 

provozními podmínkami, poruchami či zpožděním při vyvolání ochranných opatření.  

V praxi se nejčastěji používá k inertizaci plynem dusík. Přidáním dusíku do vzduchu 

se zvyšuje poměr dusíku ke kyslíku, což má za následek zvýšení minimální iniciační energie 

a snížení maximálních výbuchových parametrů. Při dosažení mezní koncentrace kyslíku 

(LOC), nelze směs zapálit standardní energií 10J, která se používá při zkoušení plynných 
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směsí. Pro prachy se používá 10 000J. Energie o vyšší hodnotě však tuto směs ještě stále 

zapálí, naopak nižší iniciační energií se některé směsi nedají iniciovat [8]. 

Se stoupajícím objemem dusíku ve směsi silně klesá horní mez výbušnosti. Nejvyšší 

podíl dusíku ve směsi pro dosažení nevýbušnosti tedy vyžadují směsi v oblasti dolní meze 

výbušnosti. Z toho vyplývá, že k dosažení nevýbušnosti není nutno nahradit veškerý kyslík 

inertním plynem.  

2.2 Totální (úplná) inertizace    

Při totální inertizaci je poměr podílu inertního plynu k podílu hořlavé látky tak vysoký, 

že i po přimíchání jakéhokoli množství vzduchu je směs nevýbušná. V praxi se využívá pouze 

u výbušné atmosféry hořlavých plynů a par hořlavých kapalin. Výbušná směs se u totální 

inertizace určí tím, že poměr parciálního tlaku inertního plynu k parciálnímu tlaku hořlavé 

kapaliny nebo plynu přesáhne určitou hodnotu [8]. 
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3 Plamen 

Zpravidla je plamen popisován jako oblast, kde dochází k reakci mezi oxidačním 

prostředkem a palivem. Tuto reakci často doprovází emisní záření ve formě žlutého světla. 

Plamen můžeme také charakterizovat jako strukturu reagujících i reaktivních plynů 

a rozptýlených pevných nebo i kapalných částic. 

 Vznik plamene přestavuje vrcholné stádium rozvoje požáru především z hlediska 

požární ochrany. Plamen vzniká při hoření materiálů a látek, které uvolňují během tepelné 

degradace hořlavé plynné produkty neobsahující kyslík. Nutným předpokladem hoření těchto 

produktů je proto přístup oxidačního prostředku, nejčastěji se jedná o vzdušný kyslík.  Na okraji 

plamene dochází k procesu aktivace a uvnitř plamene dochází ke kumulaci horkých plynných 

produktů. Vnitřní objem plamene závisí na povrchu, ze kterého se uvolňují plynné produkty, 

dále na rychlosti hoření a jejich uvolňování či vypařování. 

Z chemického hlediska má plamen exotermní povahu reakce, která se projevuje 

světelným i tepelným zářením o intenzitě a spektru vlnových délek závislém na složení 

chemických specií a teplotě v daném čase a místě. Chemické složení plamene ovlivňují 

podmínky v místě požáru, jako jsou například aktuální teplota plamene, koncentrace kyslíku 

a vlastnost hořlavé látky.  

Z hlediska režimu hoření a mísení paliva s oxidačním prostředkem rozlišujeme:  

 plamen nepředmísený (difuzní); 

o plamen nepředmísený turbulentní;  

o plamen nepředmísený laminární; 

 plamen předmísený (kinetický) [3]. 

Nepředmísený plamen 

Procesy hoření u nepředmíseného plamene probíhají na rozhraní oxidačního 

prostředku a proudu paliva. Mísení oxidačního prostředku s palivem nastává v důsledku 

difuze oxidačního prostředku a paliva do reakční vrstvy plamene, ta se někdy také označuje 

jako zóna hoření. 
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Jestliže je vzniklá směs oxidačního prostředku a paliva v určitém poměru, a tato směs 

je dostatečně zahřátá pro iniciaci, dochází k exotermní chemické reakci hoření. 

U nepředmísených plamenů jsou procesy hoření kontrolovány vzájemným mísením 

oxidačního prostředku s palivem, probíhající rychlostí difuze. Závěrem tedy můžeme říci, že 

i když je hoření chemický jev, je velkou měrou ovlivňován fyzikálními pochody.  

Nepředmísený plamen viz Obr. 1 se při požárech vyskytuje v různých formách, 

můžeme ho rozdělit na tři charakteristické vrstvy: 

 vrstvu oxidačního prostředku; 

 vrstvu paliva; 

 reakční vrstvu. 

Vrstva paliva obsahuje převážně plyny či páry paliva, které se zahřívají vlivem 

přenosu tepla. Vznikají částice schopné reagovat nebo dochází k jejich štěpení. Další vrstvou 

je vrstva reakce, ve které dochází k řadě chemických reakcí, které podmiňují vlastní proces 

hoření až po tvorbu konečných produktů. Při spalování uhlovodíků jsou konečnými produkty 

oxidy uhlíku (CO2, CO), vodní pára, H2O a teplo. Oxidační činidlo, které je pro průběh reakce 

hoření nepostradatelné, proniká z vrstvy oxidačního prostředku do vrstvy reakce difuzí.  

 

Obr. 1 - Nepředmísený plamen [3] 
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Hoření probíhá zhruba stejnou rychlostí, s jakou do reakční vrstvy vzájemně difundují 

oxidační prostředek a palivo. 

Proces mísení je ovlivňován rychlostí vzájemného proudění proudu paliva a proudu 

oxidačního prostředku, závisí na rozdílu hustot plynů ve vrstvě oxidačního prostředku a ve 

vrstvě paliva. Proces hoření pak probíhá u nepředmíseného plamene na rozhraní proudu 

oxidačního prostředku a paliva. Tvorba hořlavé směsi může probíhat formou turbulentního 

nebo laminárního mísení vzhledem k režimu proudění. Následkem těchto mísení ovlivňujících 

režim hoření vzniká turbulentní nebo laminární nepředmísený plamen [3]. 

Laminární nepředmísený plamen 

V případech, kdy je vzájemná rychlost proudění oxidačního prostředku a paliva nízká, 

vzniká laminární nepředmísený plamen. Tvorba hořlavé směsi probíhá formou laminárního 

mísení, hoření je v reakční vrstvě rovnoměrné.  

Formou laminárního nepředmíseného plamene hoří požáry zejména v počátečních 

fázích plamenného hoření. Teplota v reakční vrstvě je ve srovnání s teplotou paliva relativně 

nízká, čímž je nízká také rychlost vzájemného proudění proudů oxidačního prostředku 

a paliva. Hoření je rovnoměrné, doprovázené malou rychlostí odhořívání. 

Zvyšování teploty ve vrstvě paliva vyvolané sdílením tepla především formou radiace 

z reakční vrstvy má za následek zvýšení teploty ve vrstvě paliva i vzájemné rychlosti proudu 

oxidačního prostředku a proudu paliva. Jestliže rychlost proudu paliva je vyšší než rychlost 

mísení oxidačního prostředku a paliva, dochází ke vzniku mísení paliva ve vírech a vzniku 

vírových struktur. Přestože dochází k mísení oxidačního prostředku a paliva formou difuze, 

hoření je nerovnoměrné a vzniká nepředmísený turbulentní plamen [3]. 

Teorie tvorby sazových částic 

Saze jsou částice s proměnnou velikostí a strukturou. Hlavní složku v sazích tvoří 

uhlík, vedlejší složky jsou kyslík a vodík. Množství sazí, které vznikají v plameni, je 

ovlivňováno složením hořlavé látky, podmínkami hoření jako jsou koncentrace oxidačního 

prostředku či teplota plamene.  

Pro závislost produkce sazí na teplotě hoření je typická tzv. teplotní zvonová závislost, 

která je způsobena tím, že pro tvorbu sazí je potřeba radikálových prekurzorů, jakými jsou 
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C3H3. Ty se v plameni při nižších teplotách nevyskytují. Naopak při vyšších teplotách jsou 

saze v plameni oxidovány a pyrolyzovány, což znamená, že tvorba sazí je v plameni 

limitována na teplotu od 1000 K do 2000 K viz Obr. 2. 

 

Obr. 2 - Teplotní závislost produkce sazí u plamene směsi kyslíku, acetylénu a argonu [3] 

Přítomnost i koncentrace sazí silně ovlivňuje hodnotu součinitele vyzařování plamene. 

Tím ovlivňuje i mechanismus přenosu tepla zářením. V případech, kdy ke tvorbě sazí 

nedochází, nebo je jejich tvorba limitována například teplotou plamene, je barva plamene 

modrá, nevzniká tedy svítivý plamen. V případech kdy ke tvorbě a oxidaci sazí dochází, je 

barva plamene žlutá až bílá, vzniká tedy svítivý plamen. Intenzita vyzařování plamene je 

závislá na koncentraci hasicí látky. Z Obr. 2 a poznatků o tvorbě sazí a barvě plamene 

můžeme říci, že intenzita vyzařování plamene závisí vždy na jeho teplotě [3]. 

Výše uvedené poznatky prezentují například Katta, Takahashi, Linteris [11], kdy 

provedli simulaci plamene metanu v pohárkovém hořáku, který byl obtékán vzduchem 



11 

 

a následně směsí vzduchu a zástupcem hasicí látky, v tomto případě oxidem uhličitým. 

 

Obr. 3 - Simulace teplotního pole plamene metanu v pohárkovém hořáku bez přídavku (A) a s přídavkem 

CO2 do obtoku pohárkového hořáku [11]. 

V pravé části Obr. 3A je znázorněno teplotní pole plamene metanu v pohárkovém hořáku, 

který je obtékán vzduchem bez přídavku hasicí látky. V pravé části Obr. 3B je znázorněno 

teplotní pole plamene metanu v pohárkovém hořáku, který je obtékán vzduchem s přídavkem 

hasicí látky (CO2). Na těchto obrázcích je patrný pokles lokálních teplot a to hlavně v reakční 

zóně plamene. Se zvyšující se koncentrací zástupce hasicí látky v obtoku pohárkového hořáku 

dochází u plamene metanu ke snižování lokálních teplot v plameni. Rovněž klesá množství 

sazí, které v plameni vznikají a tím dochází ke snižování intenzity vyzařování [3], [11]. 
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4 Plynné hasicí látky 

Za plynné hasicí látky lze považovat za plyny, jejichž bod varu je při atmosférickém 

tlaku nižší než běžná pokojová teplota. Mezi hlavní zástupce patří zejména dusík, oxid 

uhličitý a argon, stejně jako řada halogenderivátů uhlovodíků a směsi těchto látek. Některé 

z těchto plynů jsou v oblasti hasicích látek označeny obchodním názvem. Většina zástupců je 

bezbarvá a bez zápachu, oxid uhličitý má při vyšších koncentracích lehce nakyslý zápach. Od 

halogenderivátů uhlovodíků se ustupuje z ekologických důvodů. Hlavním důvodem je to, že 

narušují ozónovou vrstvu. Některé zástupce plynných hasicích látek uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1 - Plynné hasicí látky [15] 

 

Proběhly také pokusy, ve kterých se zkoušela voda, která měla fungovat podobně jako 

plynná hasicí látka. Tento způsob vyžaduje velikosti kapek vody méně než 0,02 mm 

v průměru, čehož je velmi obtížné dosáhnout. Kapky těchto velikostí mají tendenci spojovat 

se a vytvářet větší kapky. V důsledku těchto skutečností se voda aplikuje raději ve formě 

větších kapek, než jako plyn [9],[15]. 
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4.1 Oblasti aplikace plynných hasiv 

Využití plynných hasicích látek není z technického hlediska, především z pohledu 

množství hasicí látky nejúčinnějším řešením, jestliže se jedná o hašení plamene. Ve 

skutečnosti je hlavní výhodou čistota. Většina plynů nezpůsobuje žádné poškození, nebo jen 

mírné. Jsou dobrou volbou, pokud potřebujeme chránit zařízení vysoké hodnoty a prostoje 

musí být omezeny na minimum. Omezení použití spočívá v tom, že je možné využít tyto 

plynné hasicí látky při požárech, které potřebují k hoření kyslík ze vzduchu. Plynné hasicí 

látky jsou vysoce účinné při ochraně uzavřených prostor, kde se koncentrace hasicí látky 

udrží na dostatečné hladině po delší dobu. Při stanovení potřebné koncentrace hasicí látky se 

u plynových stabilních hasicích zařízení vychází z hodnot minimální hasicí koncentrace hasicí 

látky. Důležitá je také bezpečnostní rezerva, jejíž velikost se může měnit z důvodu udržení 

hladiny hasicí koncentrace po dobu 5-15 minut, aby se zabránilo opětovnému rozhoření.  

Způsob takového hašení je často využíván při ochraně sil. Silo je naplněno plynnou 

hasicí látkou na takovou dobu, dokud se neochladí ohnisko požáru. Takto hasicí látkou 

naplněné silo se poté opatrně vypustí. Pokud dojde ke zhroucení takto uskladněného 

materiálu, mohou uvnitř vzniknout vzduchové kapsy.  Následkem toho se při dalším 

zhroucení může rozvířit prach se vzduchem s rizikem výbuchu. Hasicí procesy u těchto 

zařízení jsou zdlouhavé, mohou zabrat dny nebo i týdny.  

Další možnost využití plynných hasiv je v ručních hasicích přístrojích k hašení kapalin 

a elektrických zařízení. Plynné hasicí látky nevedou elektrický proud, což může být 

rozhodující faktor při volbě hasicích zařízení [15].  

4.2 Hasicí efekt plynných hasiv 

Plynné hasicí látky fungují jako tepelná zátěž, což znamená, že odebírají plamenu 

teplo. Některé plyny, jako například halony, mají navíc chemický efekt. Efektivita plynných 

hasicích látek může být stanovena mnoha způsoby. Jedním z nich je metoda pohárkového 

hořáku u difúzního plamene. Hasicí koncentrace závisí samozřejmě na palivu. Paliva jako 

jsou metan nebo etylen vyžadují výrazně vyšší hasicí koncentraci, než jsou heptan nebo 

propan.  

U stabilních hasicích zařízení pro celkovou záplavu hasicí látkou je potřeba mít větší 

zásoby hasicí látky v tlakových lahvích, než je požadovaný objem pro chráněný prostor. Část 
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hasicího plynu spolu se vzduchem uniká přes otvory, které musí být součástí navržené 

ochrany, aby se zabránilo přetlaku, kterému by místnost nebyla schopna odolat. Tento efekt je 

zcela zjevný hlavně u případů, kde je potřeba dosáhnout vyšších hasicích koncentrací. 

Nevýhodou u vyšších koncentrací je určitě delší doba pro dosažení požadované hasicí 

koncentrace pro uhašení požáru. Větší přívod plynu ovšem neznamená, že dochází k úniku 

přes otvory, vedlejším projevem je výrazné navýšení tlaku v prostoru. Následkem může být 

vytlačení stěn, pokud není tento systém přetlakový.  

Výpočet objemu požadovaného množství plynné hasicí látky, za předpokladu 

správného promísení v prostředí uvádí rovnice (1) [15]: 

         (1) 

Pro halony rovnice (2): 

          (2) 

kde 

Ve [m
3
] - požadovaný objem plynu, 

C [vol%] - požadovaná koncentrace, 

V [m
3
] - objem místnosti. 

 

4.3 Aspekty omezující využití plynných hasiv 

Využití plynných hasicích látek ovlivňuje skutečnost, že některé z nich mohou být 

toxické. Jiné samy o sobě toxické nejsou, ale redukují kyslík ve vzduchu. Obojí znamená, že 

mají různé negativní účinky na lidský organismus. Část hasicí látky se při hašení 

(halogenderiváty uhlovodíků) se uvolní do atmosféry, což znamená, že mají negativní účinek 

na životní prostředí. Při hodnocení vlivu hasicích látek na životní prostředí se zaměřujeme na 

tři ukazatele, kterými jsou: 

 AL (Atmospheric lifetime) – doba životnosti v atmosféře, 
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 GWP (Global Warming Potencial) – potenciál oteplení Země, 

 ODP (Ozone Depletion Potential) – potenciál odčerpání ozónu [14].  

Inertní plyny se zpravidla při procesu hašení nerozkládají. Naproti tomu halogenderiváty 

uhlovodíků vytvářejí při teplotě okolo 400°C rozkladné produkty, které jsou často toxické 

daleko více toxické než původní plyn. K hlavním rozkladným produktům patří fluorovodík 

(HF), bromovodík (HBr), chlorovodík (HCl) a jodovodík (HI), které mají korozivní účinky na 

kovy, které jsou vystaveny teplu a vlhku při požáru. 

Všechny tyto negativní vlastnosti jsou důvodem, proč se stabilní hasicí zařízení 

navrhují tak, že k jejich spuštění dochází až po časovém zpoždění. Tato skutečnost slouží pro 

bezpečný únik osob z chráněného prostoru, spuštění je rovněž signalizováno opticky 

a akusticky [15]. 
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5 Teorie hašení 

Teorie hašení úzce souvisí s adiabatickou teplotou plamene. Za adiabatickou teplotu 

plamene přitom označujeme takovou teplotu plamene, kdy veškerá energie uvolněná 

procesem hoření, je spotřebována pouze pro ohřev konečných produktů hoření. Chemická 

reakce se stane tak rychle, že není čas na žádnou výměnu tepla mezi plamenem a okolním 

prostředím. Jinými slovy můžeme říci, že při adiabatickém ději v termodynamice nedochází 

k tepelné výměně mezi plynem a okolím. Proto můžeme pominout tepelné ztráty do 

atmosféry. Adiabatická teplota plamene je tedy fiktivní a využívá se pouze při výpočtech, 

například pro meze hořlavosti. Skutečná teplota plamene je obvykle mnohem nižší [15]. 

5.1 Tepelný efekt u předmíseného plamene 

Reakční rychlost v plamenech se řídí koncentrací paliva a kyslíku a samozřejmě také 

reakční teplotou. Rychlost je vypočítána vztahem (3): 

           
   
   ,          (3) 

kde  

  [mol∙s
-1

] – reakční rychlost, 

  - reakční konstanta, 

   [mol∙m
-3

] – koncentrace paliva, 

   [mol∙m
-3

] – koncentrace kyslíku, 

   [J∙mol
-1

] – aktivační energie, 

  [J∙mol
-1

∙K
-1

] – molární plynová konstanta, 

  [K] – reakční teplota. 

Reakční rychlost může být zpomalena buď snížením koncentrace paliva, koncentrace 

kyslíku či teploty nebo navýšením aktivační energie. Jestliže aplikujeme hasicí látku, dojde 

k rozředění paliva a kyslíku. Důsledkem toho je, že reakční rychlost začne lineárně klesat. 

Použitím inertního plynu k rozředění na 50% objemových, je snížena koncentrace paliva 

a kyslíku na polovinu. Vzhledem k tomu, že se plameny vyčerpávají a jsou utlumeny, sníží se 
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reakční rychlost o čtvrtinu. Podobný účinek je dosažen, při zředění směsi s přebytkem paliva 

nebo kyslíku. 

Efekt snížení koncentrace paliva a kyslíku s následným snížením reakční rychlosti 

však není hlavním důvodem aplikace hasicí látky. Mnohem důležitějším důvodem je efekt, 

který nazýváme jako tepelný balast. Celá směs plynů včetně plynů, které se neúčastní žádné 

chemické reakce, jsou v plameni zahřívány. K tomu se spotřebovává energie, což má za 

následek snížení teploty plamene, viz Obr. 4. Nižší teplota plamene opět snižuje reakční 

rychlost. U stechiometrické směsi bez jakékoli zátěže je adiabatická teplota plamene okolo 

2300K a při hasicí koncentraci 1300K. Studie některých vysokoteplotních reakcí běžných 

paliv ukazují, že  
  

 
 dosahuje 16000K, což znamená, že rychlost reakce klesla 200 krát kvůli 

snížené teplotě plamene po rozředění inertním plynem.  

Efekt rozředění pro argon, což je zástupce hasicí látky, který vyžaduje pro uhašení 

nejvyšší koncentraci (okolo 55% objemových), snižuje reakční rychlost přibližně o čtvrtinu, 

zatímco doprovodný tepelný balast snižuje reakční rychlost 200 krát, tedy padesátkrát více.  

Pro snížení koncentrace paliva a kyslíku bez změny teploty plamene nebo aktivační 

energie, musí být snížen tlak.  

Adiabatické teplota plamene je obecně konstantní při hasicí koncentraci, pohybuje se 

v rozsahu 1500K až 1600K pro všechny nechemicky aktivní hasicí a uhlovodíková paliva, viz 

Tabulka 2 a Tabulka 3 [15]. 

Tabulka 2 - Adiabatická teplota plamene vypočítaná na dolní mezi hořlavosti pro směs uhlovodíku se 

vzduchem při pokojové teplotě [15] 

 

Tabulka 3 - Adiabatická teplota plamene vypočítaná na inertním prahu pro směsi metanu, vzduchu 

a inertního plynu [15] 
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Obr. 4 - Celkový tepelný obsah pro adiabatickou chemickou reakci [15] 

 

 

Obr. 5 - Meze hořlavosti pro směs hexanu, vzduchu a dusíku [15] 

Jestliže je přidán rozřeďující plyn, směsi hořlavých plynů ztrácejí schopnost hořet. 

Jako rozřeďující zástupce může být použit inertní plyn či přebytek vzduchu nebo paliva. Na 

spodní hranici hořlavosti je příliš mnoho vzduchu v plynné směsi, naopak na horní hranici 

hořlavosti je příliš mnoho paliva.  
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Pro každou směs paliva, vzduchu a hasicí látky existuje nejnižší koncentrace hasicí 

látky, při které nemůže docházet k hoření směsi, bez ohledu na poměru vzduchu a paliva. 

Tato koncentrace je známa jako inertizační práh, viz Obr. 5. Jestliže je koncentrace hasicí 

látky nad inertizačním prahem, směs plynů nemůže hořet a to při jakémkoli poměru 

koncentrace vzduchu a paliva.  

Meze hořlavosti se rozšiřují se vzrůstající teplotou. To znamená, že oblast hořlavosti 

pro směs plynu při pokojové teplotě je naprosto rozdílná než u meze hořlavosti horkých 

plynných mas v požáru [15]. 

5.2 Hašení difuzního plamene 

Difuzní plameny jsou plameny, ve kterých není palivo s kyslíkem předmíseno.  

Obecně lze říci, že k uhašení difuzního plamene je potřeba menší množství hasicí látky než 

u předmíseného plamene. Tento jev je způsoben především tím, že tepelná ztráta u difuzního 

plamene je větší než u předmíseného plamene. Difuzní plamen má nižší účinek spalování, 

vyzařuje více tepla a často je ve styku s chladícím povrchem.  

Jestliže je difuzní plamen vysoký několik metrů, hladina hasicí látky potřebná 

k uhašení plamene narůstá, blíží se hladině hasicí látky u předmíseného plamene. Difuzní 

plamen zahrnuje úzkou reakční zónu, kde se palivo mísí se vzduchem v mezích hořlavosti. 

Složení směsi je v případě difuzního plamene velmi často ovlivňováno tvorbou vírových 

struktur. Bohužel neexistuje žádná hasicí koncentrace pro difuzní plamen ekvivalentní 

k inertnímu prahu předmíseného plamene. Nicméně vždy je potřeba vyšší hasicí koncentrace 

pro předmísený plamen, než pro ekvivalentní difuzní plamen. Silné turbulence v difuzním 

plameni tento plamen velmi snadno narušují [15]. 

5.3 Zjednodušená tepelná teorie 

Teorie hašení založená na konceptu absorpce tepla (thermal extinguishing theory), je 

v případě difuzního plamene rovněž založena na konceptu adiabatické teploty plamene. 

V případě difuzního plamene se předpokládá, že je adiabatická teplota plamene vyšší, 

v důsledku toho, že u difuzního plamene dochází k vyšším ztrátám energie, než je tomu 

u plamene předmíseného. Teplota se vypočítává pomocí experimentálně zjištěné hasicí 

koncentrace a bude stejná pro všechny inertní plyny.  
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Beze ztrát, veškerá uvolněná energie při reakci je využita pro zahřátí produktů 

spalování a zástupce hasicí látky, stejně jako je tomu u předmíseného plamene, viz Obr. 6.  

 

Obr. 6 - Celkový tepelný obsah pro difuzní plamen [15] 

 

Tabulka 4 - Predikce hasicí koncentrace difuzního plamene pro palivo heptan [15] 

 

* skutečnost, že adiabatická teplota plamene je vyšší než u inertních plynů neodpovídá 

aktuální teplotě plamene, je to způsobeno chemickým efektem halogederivátů uhlovodíků, 

viz Tabulka 4. 
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6 Minimální hasicí koncentrace 

Minimální hasicí koncentrací (MEC – minimum extinguishing concentration) 

rozumíme nejnižší koncentraci plynné hasicí látky ve vzduchu, která má za následek uhašení 

plamene. Při využívání plynných hasicích látek s převážně dusivým efektem lze tuto hodnotu 

vypočítat s použitím experimentálních údajů o nejnižší koncentraci kyslíku potřebné k hoření 

hořlaviny. V případě hasicích látek s chemickým hasicím efektem musíme vycházet pouze 

z experimentálních údajů. Nejčastěji jde o laboratorní výsledky hašení difuzního plamene 

kapalného paliva (n-heptanu), případně plamene plynného paliva (metanu) v normalizovaném 

pohárkovém hořáku (cup burner). Minimální hasicí koncentrace je stěžejní údaj pro tzv. 

projektovou hasicí koncentraci. Projektová hasicí koncentrace představuje zpravidla 1,2 

násobek minimální hasicí koncentrace, jelikož zahrnuje 20% bezpečnostní faktor. Dle 

pravidel EU i v ČR představuje projektová hasicí koncentrace plynné hasicí látky 1,3 násobek 

minimální hasicí koncentrace. Existují určité bezpečnostní oblasti, které se jistí 1,5 násobkem 

MEC. 

Možnost využití plynných hasicích látek je také ve výbušném prostředí, kde slouží 

k jejich inertizaci. Zde tedy hovoříme o inertizační koncentraci. Inertizační koncentrace je 

nejnižší koncentrace hasební látky ve směsi palivo, vzduch, hasicí látka, která je potřebná 

k zabránění nárůstu tlaku této směsi vystavené iniciačnímu zdroji [16]. 

6.1 Experimentální zjišťování MEC 

MEC inertních plynných hasicích látek se dá zjistit více způsoby. Nejčastěji se 

používá metoda pohárkového hořáku (Cup-burner). Tato metoda je podrobně popsána 

normami ISO 14520 a NFPA 2001. Princip zkoušky spočívá v uhašení difúzního plamene 

hořícího v pohárkovém hořáku, který je umístěný ve středu koaxiálního proudu vzduchu, 

přidáváním plynné hasicí látky do vzduchu. Do hořáku, který je umístěný ve skleněném válci, 

je přiváděno buď kapalné palivo (n-heptan) nebo plynné palivo (metan). Hořák, viz Obr. 7, je 

vybaven zařízením na ohřev kapalného paliva, ten ohřívá palivo na určitou teplotu. Do válce 

se přivádí vzduch o stanoveném objemovém průtoku. Po zapálení hoří směs palivo-vzduch 

difúzním plamenem. Směs se nechá rozhořet po dobu 90s (plynná i kapalná paliva), následně 

se začne přivádět do vzduchu plynná hasicí látka. Její množství se zvyšuje po stanovených 

přírůstcích až do doby, kdy dojde k uhašení plamene [9]. 
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Obr. 7 - Pohárkový hořák [7] 
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7 Stanovení MEC 

Způsob stanovení MEC plynných hasicích látek popisují standardizované normativní 

předpisy ISO 14520-1:2006 (modified) a NFPA 2001. Do české technické normy ČSN EN 

15004-1 (389250) – Plynová hasicí zařízení jsou zapracovány normy EN 15004-1:2008 a ISO 

14520-1:2006. V této technické normě jsou stanoveny požadavky a doporučení pro instalaci, 

navrhování, zkoušení, údržbu a bezpečnost plynových hasicích zařízení v budovách, ve 

výrobních halách, závodech nebo jiných stavbách. Uvedeny jsou zde rovněž charakteristické 

vlastnosti hasicích látek a typy požárů, pro které jsou jednotlivé hasicí látky vhodné. Dále 

popisuje zařízení s úplným zaplavením pro budovy, výrobní závody a jiné aplikace, které 

využívají elektricky nevodivé plynné hasicí látky, která po aplikaci nezanechávají žádná 

rezidua a pro která jsou v současné době k dispozici dostatečné informace umožňující ověření 

hasicí schopnosti a bezpečnostních charakteristik nezávislým orgánem. Norma však neplatí 

pro potlačování výbuchu. V příloze B (normativní) je uvedena postup stanovení MEC 

plynných hasicích látek metodou uhašení plamene v pohárkovém hořáku [7]. 

Ve standardu NFPA 2001 (příloha B) je detailní popis stanovení minimální hasicí 

koncentrace plynných hasicích látek metodou pohárkového hořáku [13].  

Hasicí systémy s celkovým zaplavením jsou široce používány pro ochranu uzavřených 

prostor všude tam, kde jsou hořlavé materiály zpracovávány nebo skladovány, včetně kapalin 

a plynů. Hasicí látkou v takovém systému může být plyn nebo kapalina, při daných 

skladovacích podmínkách. Při uvolnění do atmosféry chráněného prostoru se zástupce hasicí 

látky rozptýlí a vytvoří směs vzduchu a plynného zástupce. K úspěšnému uhašení požáru 

dochází, jestliže koncentrace hasicí látky překračuje minimální hasicí koncentraci 

s dostatečnou rezervou nebo bezpečnostní rezervou, která způsobí rychlé uhašení plamene. 

Použití většího množství hasicí látky může být nežádoucí z důvodu celkových nákladů na 

hasicí systém. Důležitějším aspektem je omezit vytvoření nežádoucí směsi vzduchu s hasicí 

látkou, která je pro lidi škodlivá z důvodu hypoxie (nedostatek kyslíku pro tělesný 

metabolismus), nebo toxicity. Tato zkušební metoda je v podstatě empirická, používá pro 

stanovení minimální hasicí koncentrace pro dané palivo v pohárkovém hořáku. Teoretické 

a parametrické aspekty uhašení plamene v tomto postupu byly řešeny mnoha autory a jsou 

předmětem pokračujícího výzkumu.  
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7.1  Všeobecně  

Difuzní plameny paliv, které hoří v kruhové nádobě (pohárkovém hořáku) umístěné ve 

středu souosého (koaxiálního) proudu vzduchu, jsou hašeny přiváděním plynné hasicí látky 

do vzduchu. Tato zkušební metoda stanovuje minimální požadavky pro stanovení MEC 

plynných hasiv ve vzduchu pro hašení hořlavých plynů, hořlavých nebo výbušných kapalin 

a splňuje požadavky národních a mezinárodních norem pro stanovení MEC plynných hasiv. 

7.2 Terminologie 

Hasicí látka – jedná se o plynnou hasicí látku, která při dostatečném množství 

přidaném do vzduchu způsobí uhašení plamene.  

Primární referenční hasicí látka – dusík, minimální čistota 99,9 %. 

Sekundární referenční hasicí látka – jako sekundární hasicí látka může velice dobře 

posloužit oxid uhličitý (CO2), jelikož je snadno dostupný a má hasicí koncentraci přibližně 

hodnotu dvou třetin dusíku. 

Komín – transparentní válec, obvykle vyroben z křemenného skla. Jeho vnější průměr je 

(90±1,3) mm, tloušťka stěny (2,4 ±0,3) mm, výška (535±5) mm. 

Palivo – hořlavá kapalina (n-Heptane) s minimální čistotou 99 % nebo hořlavý plyn 

metan s minimální čistotou 99 %. 

Hořák – vyroben z oceli, křemene nebo skla odolného vysokým teplotám. Vnější průměr 

je 31 mm, horní hrana musí být sražena pod úhlem 45°.  

Difuzor – musí mít zařízení pro připojení ke spodnímu konci komínku. Difuzor rovněž 

musí umožňovat přívod směsi vzduchu a hasicí látky a jeho rovnoměrné rozptýlení po celém 

průřezu komínku. Teplota směsi vzduch/hasicí látka musí být (25±10)°C. 

Přívod paliva – přívod kapalného paliva musí umožňovat přivádění kapalného paliva do 

hořáku a přitom udržovat stálou, požadovanou výšku v pohárku. 

Dodávka plynného paliva musí umožňovat přivádění plynného paliva při regulovaném 

a stálém průtoku. Pro dané účely lze využít například rotametrů, hmotnostních průtokoměrů 

atd. 
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Přívod vzduchu – systém přívodu vzduchu musí rovněž umožňovat nastavení 

požadovaného průtoku vzduchu rotametry nebo hmotnostními průtokoměry. Vzduch musí být 

dodáván z tlakové láhve jako přírodní, stlačený a filtrovaný (zbaven olejové mlhy, částic 

a kondenzátu) nebo z místního vysokotlakého kompresoru. Nesmí být použit vzduch vyroben 

ze smíseného dříve odděleného kyslíku a dusíku. 

Pozorovací čas – je minimálně 10 vteřin po zvýšení podílu hasicí látky ve směsi se 

vzduchem. Jestliže plamen po dobu nejméně 10 vteřin neuhasne, zvyšujeme podíl hasicí látky 

dále.  

Čas na rozhoření – jde o časovou prodlevu, mezi zapálením plamene a prvním přidáním 

hasicí látky.   Doba musí být (95±5) vteřin. 

Laboratorní teplota – teplota v laboratoři se musí pohybovat v rozmezí od 20°C do 

25°C. 

7.3 Shrnutí zkušební metody 

 Vzduch je dodáván do základny komínu, průtok vzduchu je zaznamenáván, 

 v základně pod komínem je difuzor, který zajistí jednotný proud vzduchu 

rovnoměrně rozptýlený po celém průřezu komínu, výrazně sníží turbulence, 

 plamen zkušebního paliva je ustálen v pohárkovém hořáku, u kapalných paliv se 

udržuje požadovaná hladina paliva, u plynných paliv je průtok paliva udržován 

na konstantní hodnotě, 

 plamen se nechá hořet po předepsanou dobu → čas na rozhoření, 

 zástupce hasicí látky je v krocích přidáván do proudu vzduchu, množství hasicí 

látky je měřeno průtokoměrem, 

 po každé změně množství přidané hasicí látky se dodržuje pozorovací čas 

(nejméně 10 vteřin), jestliže dojde k uhašení plamene v průběhu pozorovacího 

času, výsledná hodnota se zaznamená jako množství hasicí látky potřebné 

k uhašení plamene, jestliže plamen neuhasne, dojde k dalšímu navýšení hasicí 

látky, 
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 hasicí koncentrace se vypočítá nebo určí z naměřených hodnot, 

 provádí se nejméně 5 měření pro stanovení přibližných bodů uhašení, 

 výsledky z měření jsou statisticky vyhodnoceny a vhodně prezentovány. 

7.4 Zkušební postup při použití plynných paliv 

 Průtok vzduchu v komínku pohárkového hořáku je nastaven na průtokoměru na 

hodnotu (40±2) l∙min
-1

, 

 zaznamená se teplota a vlhkost vzduchu v laboratoři, 

 do pohárkového hořáku se přivede plynné palivo a zapálí se, 

 výška plamene se nastaví na 75mm do 85mm, dle [17], 

 započneme s měřením času na rozhoření, 

 na konci času na rozhoření začneme přidávat hasicí látku v krocích, po každém 

zvýšení průtoku hasicí látky sledujeme plamen nejméně 10 vteřin, 

  jestliže známe přibližnou hodnotu hasicí koncentrace, což byl náš případ, 

nastavíme množství hasicí látky na 80 % hodnoty MEC a dále se přibližujeme 

v krocích maximálně o 2 %, 

 jestliže plamen neuhasne během 10 vteřin, zvýšíme průtok hasicí látky, tento 

krok opakujeme, dokud nedojde k uhašení plamene, 

 na konci každé zkoušky provedeme kontrolu hořáku, který vyčistíme od 

případných sazí (kapalné palivo), 

 stanovení hasicí koncentrace se provádí nejméně z pěti po sobě jdoucích měření. 
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8 Experimentální sestava 

Experimentální sestava, viz Obr. 8, navržená a sestavená [3], byla zkonstruována tak, 

aby umožňovala studium nepředmíseného plamene za přesně definovaných podmínek 

laboratorního měření. Použitý hořák vychází ze standardů užívaných ve vědecké komunitě, 

která se orientuje na studium procesu hašení a hoření. Sestava umožňuje nezávislou regulaci 

průtoku plynných médií (vzduchu, plynné hasicí látky a paliva). Rovněž musela eliminovat 

vliv okolního prostředí, jako bylo přisávání či proudění okolního vzduchu.  

Experimentální sestava dle [3] byla rozšířena o zásobník na hořlavou kapalinu 

s nutností vytvoření vstupního přetlaku pro správnou funkci průtokoměru pro kapalinu, dále 

byla rozšířena o odpařovací komůrku (CEM) a vyhřívanou trasu pro zabránění kondenzace 

par hořlavé kapaliny při dopravě do pohárkového hořáku.  

Experimentální sestava se skládá z následujících základních částí: 

1. Systém pro přívod vzduchu, paliva a hasicí látky, který umožňuje velmi 

přesnou regulaci objemových průtoků s možností monitorování. Součástí 

systému přívodu paliva je zařízení pro mísení nosného plynu (paliva) 

a kapaliny společně s vyhřívacím systémem pro dopravu směsi plynu a par 

hořlavé kapaliny do pohárkového hořáku. 

2. Modifikovaný pohárkový hořák, který představoval fyzikální model požáru 

simulující nepředmísený (difuzní) plamen. 
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Obr. 8 - Experimentální sestava [3],[1]
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8.1 Způsob přívodu jednotlivých médií 

Způsob přívodu jednotlivých médií lze rozdělit na systém přívodu plynného paliva 

a systém přívodu směsi vzduchu a hasicí látky.  

8.1.1 Systém přívodu vzduchu a hasicí látky do difuzoru pohárkového hořáku 

Přívod suchého a filtrovaného vzduchu byl zabezpečován z centrálního rozvodu 

tlakového vzduchu laboratoře LC 211 Fakulty bezpečnostního inženýrství a spolu s hasivem 

(N2, Ar) byl přiváděn přes mísící komůrku do difuzoru pohárkového hořáku. Zástupci 

hasicích látek byly přivedeny z tlakových lahví.  

Přívod vzduchu do obtoku pohárkového hořáku je zajištěn přes precizní regulátor tlaku 

OMEGA z kompresoru SF-2-10 umístěného v místnosti LC 105 včetně sušiče vzduchu CD5.  

Integrovaná sušička odstraňuje ze stlačeného vzduchu vlhkost vychlazením k teplotě blízké 

bodu mrazu a automaticky odvádí kondenzát. Na regulátoru tlaku OMEGA byl nastaven 

vstupní přetlak 2 bary, který je potřebný pro správnou funkci hmotnostního průtokoměru F-

202AV-M10-ABD-44V firmy Bronkhorst (EL - FLOW) s pilotně ovládaným a regulačním 

ventilem (MFC). Dle kalibračního protokolu byla přesnost ±1 % (0,2 % celkového rozsahu 

a 0,8 % odečtu). Kalibrace byla provedena pro maximální hodnotu průtoku 100ln ∙ min
-1 

vzduchu. Pro ovládání hmotnostního průtoku byl použit R/C monitorovací a řídící panel 

Bright (typ B1), rovněž od firmy Bronkhorst. Realizace napájení byla provedena s využitím 

laboratorního zdroje DIAMETRAL (typ P230R51D). Přívod vzduchu do mísící komůrky byl 

proveden pomocí polyamidové tlakové hadičky s vnitřním průměrem 10 mm.  

Přívod hasicích látek byl proveden přes redukční ventil (WIKA). Do mísící komůrky 

byla z tlakových láhví přes hmotnostní průtokoměr dopravována hasicí látka, což bylo 

provedeno s využitím polyetylénových hadiček s vnitřním průměrem 4 mm. Pro regulaci 

průtoku zástupce hasicí látky bylo použito hmotnostního průtokoměru F-202EV-ABD-33-K 

od firmy Bronkhorst (ΔP – FLOW). Průtokoměr je určen pro speciální plyny s pilotně 

ovládaným a regulačním ventilem (MFC). Vstupní přetlak plynu byl 2 bary. Dle kalibračního 

protokolu byla přesnost ±1 % (0,2 % celkového rozsahu a 0,8 % odečtu). Kalibrace byla 

provedena pro maximální hodnotu průtoku 25 ln ∙ min
-1 

dusíku. Pro ovládání hmotnostního 

průtoku byl použit R/C monitorovací a řídící panel Bright (typ B1). Realizace napájení byla 

provedena s využitím laboratorního zdroje DIAMETRAL (typ P230R51D). Všechny prvky 
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systému přívodu a regulace hasicích látek i vzduchu byly spojeny vysoce kvalitními prvky 

Swagelok. 

Z výstupů hmotnostních průtokoměrů vzduchu a hasicí látky byly tyto média přiváděny 

do mísící komůrky. Ta byla tvořena dvojicí T-šroubení Swagelok, mezi které byla vložena 

nerezová trubka o délce 200 mm a vnitřním průměru 9 mm. Aby byla zajištěna homogenita 

směsi vzduchu a hasicí látky, mísící komůrka byla vyplněna skleněnými kuličkami o průměru 

6 mm. Na vstupu mísící komůrky bylo umístěno nerezové sítko o průměru 13 mm s velikostí 

oka 0,4 mm a průměrem osnovního drátu 0,22 mm. Odváděná směs hasicí látky a vzduchu 

byla dopravována dále polyamidovou hadičkou o vnitřním průměru 10 mm. Vedení směsi 

bylo před vstupem do difuzoru pohárkového hořáku rozděleno pomocí dvou kusů 

polyetylénových spojek do tří větví. Tyto tři větve dopravovaly směs vzduchu a hasicí látky 

do difuzoru přes hadicové násadky. 

Měřidla hmotnostních průtoků byla upevněna na polymethylmetakrylátové desce 

o délce 400 mm, šířce 310 mm a tloušťce 4 mm [3]. 

 

Princip funkce hmotnostních průtokoměrů 

Srdcem tepelných hmotnostních průtokoměrů je senzor, viz Obr. 9, který se skládá 

z kapiláry z nerezové oceli s prvky odporových teploměrů. Část plynu protéká senzorem 

(trubička) v podobě obtoku (bypass) a je zahříván tepelnými tělesy. Následně se měří teploty 

T1 a T2, které jsou rozdílné. Rozdíl těchto teplot je přímo úměrný toku média přes senzor. 

V hlavním kanálku kapiláry je patentovaný laminární průtokový element. Ten je vyroben 

z nerezové oceli, průtokové kanálky jsou precizně vyleptány. Díky perfektně rozdělenému 

průtoku je výstup ze senzoru přímo úměrný celkovému hmotnostnímu průtoku.   
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Obr. 9 - Princip tepelného hmotnostního průtokoměru [5] 

 

8.1.2 Systém přívodu paliva 

Systém přívodu paliva můžeme rozdělit na dvě základní části. Jde o systém přívodu 

samotného plynného paliva, které bylo využito pro ověření správné funkčnosti systému, kdy 

se naměřené hodnoty porovnávaly s hodnotami naměřenými týmem Takahashi, Linteris, 

Katta [17]. Následně byla připojena odpařovací komůrka (CEM – Controlled evaporator 

mixer) pro vytvoření směsi plynného paliva a páry kapaliny.  

8.1.3 Systém přívodu plynného paliva 

Systém přívodu plynného paliva (metanu – CH4) byl zajišťován z tlakové láhve 

prostřednictvím polyetylénových hadiček. Propojení prvků bylo provedeno opět vysoce 

kvalitním spojovacím materiálem Swagelok. Palivo bylo přiváděno do hmotnostního 

průtokoměru z tlakové láhve přes redukční ventil Concoa 302, na výstupní straně opatřený 

ventilem Swagelok. Vstupní přetlak byl 2 bary. K regulaci plynného paliva se využil 
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hmotnostní průtokoměr Bronkhorst (EL – FLOW) F-201CV-1K0-ABD-33-V. Regulace je 

přímo ovládaná ventilem (MFC). Napájení a ovládání hmotnostního průtokoměru zajišťuje 

digitální programovatelná elektronická napájecí a řídící jednotka Bronkhorst E-7110-BB, 

která je vybavena R/C modulem řízení průtoku plynu. Dle kalibračního protokolu byla 

přesnost ±1% (0,2 % celkového rozsahu a 0,8 % odečtu). Kalibrace byla provedena pro 

maximální hodnotu průtoku 1000 mln ∙ min
-1 

vzduchu [3].   

8.1.4 Systém přívodu směsi plynného paliva a par kapaliny 

Pro vytvoření směsi plynu a par kapaliny byla využita odpařovací komůrka firmy 

Bronkhorst. 

Odpařovací komůrka se používá v procesech, kdy je potřeba dokonale odpařit 

definované množství kapaliny v určitém množství nosného plynu. Dřívější způsob vytvoření 

směsi plynu a par kapaliny využíval tradiční tzv. bubbler. Zařízení bubbler je nedokonalé, 

často nedokáže odpařit dostatečné množství kapaliny s nízkým tlakem par. Rovněž nelze 

dodávat okamžitě dodávat páry kapaliny při různých tlacích odpařování.  

Firma Bronkhorst proto vyvinula patentovaný systém CEM pro dokonale hmotnostně 

řízený průtok par. Tento systém může být použitý při procesech atmosférických, tlakových 

i vakuových. 

Odpařovací komůrka (CEM – Controlled evaporator mixer) viz Obr. 10, slouží 

k vytvoření směsi plynu a par kapaliny. CEM modul se skládá ze tří základních částí. Jedná se 

o regulační ventil, směšovač a tepelný výměník, ve kterém se předává směsi plynu a kapalině 

teplo nutné pro odpaření kapaliny a k zabránění kondenzace. Množství odpařené kapaliny je 

od 0,25 do 1200 g·h
-1

 v závislosti na typu komůrky. 

Kapalina je při pokojové teplotě ze zásobníku tlačena pomocí neutrálního plynu 

a průtok je měřen kapalinovým hmotnostním průtokoměrem typu LIQUI-FLOW. Požadovaný 

průtok je řízen podle zadané hodnoty regulačním ventilem viz Obr. 10. Plyn proudící do 

komůrky utrhává drobné kapičky kapaliny řádově o velikosti 100 μm. Takto vytvořená směs 

nosného plynu a kapiček kapaliny proudí do elektricky ohřívaného odpařovacího labyrintu 

(výměníku), kde dochází k 100 % odpaření kapaliny (Tmax = 200°C). V této diplomové práci 

byla použita odpařovací komůrka model W-102A-NN0-K, viz Tabulka 5 [4]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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Obr. 10 - Nákres odpařovací komůrky [19] 

Zkratka CEM přesně znázorňuje tři základní funkce systému: 

 C - Controlled (řízený); 

 E – Evaporation (odpařování); 

 M – Mixing (míchání). 
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Celý systém zahrnuje ovládací řídící a napájecí jednotku, která obsahuje R/C modul 

(read-control) pro nastavení průtoku kapaliny, plynu a rovněž slouží pro regulaci teploty 

vlastní odpařovací komůrky.  

Systém CEM s hmotnostním průtokoměrem LIQUI-FLOW byly upevněny na 

polymethylmetakrylátové desce, systém CEM musel být dle návodu ve vertikální poloze 

s řídícím ventilem nahoře. 

8.1.5 Systém přívodu kapaliny 

Systém přívodu kapaliny byl zajišťován ze zásobníku kapaliny prostřednictvím 

polyetylénových hadiček. Propojení bylo provedeno vysoce kvalitním spojovacím materiálem 

Swagelok. Kapalina byla ze zásobníku přiváděna se vstupním přetlakem 5 barů do 

hmotnostního průtokoměru LIQUI-FLOW. Vstupní přetlak byl docílen tlakovou lahví 

s inertním plynem. Jestliže se jako hasicí látka využíval dusík (N2), byla pro přetlak 

v zásobníku kapaliny využita tlaková láhev s Argonem (Ar) a naopak.  

K regulaci kapaliny se využil hmotnostní průtokoměr Bronkhorst (LIQUI – FLOW) 

L13-ABD-33-K-10S. Regulace je přímo ovládaná ventilem (MFC). Napájení a ovládání 

hmotnostního průtokoměru zajišťuje digitální programovatelná elektronická napájecí a řídící 

jednotka Bronkhorst E-7110, která je vybavena R/C modulem řízení průtoku plynu. Dle 

kalibračního protokolu byla přesnost ±1 % (0,2 % celkového rozsahu a 0,8 % odečtu). 

Kalibrace byla provedena pro maximální hodnotu průtoku 30 g ∙ h
-1 

vody (H2O).  

Tabulka 5 - Typy odpařovacích komůrek [4] 

 

Na následujícím Obr. 11 je charakteristika odpařování kapaliny použité odpařovací komůrky 

a na Obr. 12 je umístění odpařovací komůrky ve vertikální poloze, dle požadavků výrobce. 
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Obr. 11 - Charakteristika odpařování kapaliny [4] 

 

 

Obr. 12 - Umístění odpařovací komůrky [1] 
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8.1.6 Vyhřívání dopravní trasy pro směs plynu a par kapaliny 

V průběhu prvních měření (s palivem směsi plynu a par kapaliny) se vyskytl problém 

s kondenzací par kapaliny při dopravě směsi do difuzoru pohárkového hořáku. Z důvodu 

nežádoucí kondenzace par kapaliny bylo nutné vyrobit vyhřívanou trasu přenosu směsi paliva. 

K tomuto účelu byla využita měděná trubička délky 580 mm, vnitřního průměru 5 mm 

a tloušťky stěny 0,5 mm. K vyhřívání měděné trubičky byl využit plochý topný odporový drát 

určený pro podlahové vytápění, který byl navinut na měděnou trubičku. Nákres je na Obr. 15. 

Odpor drátu byl 1,75 Ω·m
-1

 a zatížení je maximálně 40W·m
-1

. Pro účely vyhřívání měděné 

trubice byl sestrojen teplotní regulátor MIKROTHERM MT825-ST-KRA-00 řízený 

mikroprocesorem, schéma zapojení je na Obr. 13. K regulátoru teploty byl připojen 

termočlánek typu K, který plnil funkci zpětné vazby, rozsah teplot u typu tohoto termočlánku 

byl -200°C až 1250°C. Pro bezpečné napětí byl sestaven transformátor 2x12,5V (oddělovací 

zdroj) s diodovým můstkem a filtrací KBPC 2506 pro usměrnění střídavého proudu, schéma 

zapojení je na Obr. 14. Přes mikroprocesorovou jednotku je vydán impuls, tím je sepnut 

optoelektrický prvek (CRYDOM D2450), ten přivede napětí pro oddělovací zdroj, ke kterému 

je připojen topný odporový drát. 

 

Obr. 13 - Schéma zapojení regulátoru teploty s MIKROTHERM MT825 [1] 
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Obr. 14 - Schéma zapojení laboratorního zdroje [1] 

 

Obr. 15 - Schéma realizace vyhřívané trubičky [1] 
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8.1.7 Řídící a napájecí jednotka Bronkhorst E-7110-10-12-33 

Napájecí a řídící jednotka Bronkhorst E-7110 je ve stolním provedení, která obsahuje 

celkem tři RC moduly, viz Obr. 16. Jedná se o jeden RC modul pro řízení průtoku plynu, 

jeden RC modul pro řízení průtoku kapaliny a jeden RC modul pro řízení teploty odpařování 

CEM. Součástí vybavení jsou propojovací kabely, jeden kabel MFC – RC modul 10, jeden 

kabel LFM – RC modul 12, jeden kabel s adaptérem pro směšovací ventil – elektronika LFM 

a jeden kabel pro odpařovací komůrku – RC modul 33 pro řízení teploty. 

 

Obr. 16 - Bronkhorst E-7110 [1] 

8.2 Modifikovaný pohárkový hořák 

Pohárkový hořák představuje fyzikální model požáru. Vlivem poměrně velkého 

průměru ústí pohárkového hořáku, palivo dosahuje nízkorychlostního pole proudění. 

V důsledku této skutečnosti dosahujeme vysokou fyzikální podobnost jevů, které se uplatňují 

u modelu plamene pohárkového hořáku s jevy u plamenů reálného požáru. Další skutečností 

je to, že je pohárkový hořák základem standardizovaných metodik NFPA 2001 [13] 

a ISO 14520-1 [10], které jsou využívány pro stanovování minimální hasicí koncentrace 

plynných hasicích látek pro uhašení difuzního plamene.  

Modifikovaný pohárkový hořák byl zkonstruován podle požadavků a specifik 

standardizovaných metodik NFPA 2001 a ISO 14520-1. Byl upraven pro používání jak 

kapalných, tak plynných paliv pro účely měření disertační práce [3].  
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8.2.1 Přívod plynného paliva do pohárkového hořáku 

Prostřednictvím polyetylénových hadiček s vnějším průměrem 6 mm a vnitřním 

průměrem 4 mm, bylo plynné palivo přiváděno do pohárkového hořáku. Ve vertikální ose 

hořáku byla instalována nerezová průchodka, která byla na straně přívodu paliva opatřena 

závitem a nerezovou vysoce kvalitní spojkou Swagelok. Jak můžeme vidět na Obr. 17, tato 

spojka umožnila přímé připojení polyetylénové hadičky k hořáku. 

                            

Obr. 17 - Konstrukce pro připojení plynného paliva[3] 

8.2.2 Konstrukce samotného pohárku 

Pro měření s plynným palivem byl použit pohárek vyrobený z nerezové oceli. 

Pohárek, viz Obr. 19, je vyplněn skleněnými kuličkami o průměru 3 mm, které byly shora 

překryté nerezovým sítkem o velikosti oka 0,4 mm a s průměrem osnovního drátu 0,22 mm. 

Skleněné kuličky v pohárku byly z důvodu zajištění rovnoměrného proudění plynu hořákem.  

8.2.3 Konstrukce difuzoru pohárkového hořáku 

Snaha zajistit prostorově rovnoměrné a laminární proudění homogenní směsi vzduchu 

a zástupce hasicí látky pro obtékání plamene, vedla autora konstrukce difuzoru [3] 

k modifikaci v konstrukčním řešení přívodu plynných medií do difuzoru pohárkového hořáku. 

Ve srovnání se standardizovanými metodikami NFPA 2001 a ISO 14520-1 byl přívod 

plynných médií řešen prostřednictvím tří kusů mosazných hadicových násadců. Do difuzoru 

na Obr. 18 byly tyto násadce zaústěny ve výšce 10 mm od spodní hrany difuzoru s roztečí 

120°.  
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Obr. 18 - Rozteč zaústění - pohled shoda a z boku [1] 

V souladu s NFPA 2001 a ISO 14520-1 byl difuzor vyplněn vrstvou skleněných 

kuliček o průměru 6 mm, viz Obr. 19. Výška vrstvy činila 25 mm. Skleněné kuličky byly 

položeny na drátěném sítu z nerezové oceli s velikostí oka 3 mm, průměr osnovního drátu byl 

0,22 mm. Na Obr. 20 je detailní záběr pohárkového hořáku.  

 

 

Obr. 19 - Skleněné kuličky v difuzoru [3] 
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Obr. 20 - Detail pohárkového hořáku [1] 

8.2.4 Konstrukce komínku pohárkového hořáku 

V souladu s ISO 14520-1 byl využit komínek z křemenného skla SIMAX, který 

sloužil pro eliminaci vlivu okolního prostředí. Vnitřní průměr komínku byl 85 mm, výška 

530 mm a tloušťka stěny 2 mm.  

8.3 Použité látky 

Při samotném experimentálním měření bylo použito dle standardizované metodiky 

NFPA 2001 a ISO 14520-1 plynného paliva metanu o požadované čistotě referenčního paliva 

99%. Požadavky na toho palivo byly splněny, použit byl metan čistoty 99% (firmy Air 

Liquid). Vzhledem k použití standardizovaného plynného paliva (metan), bylo možné odvodit 

níže uvedené procentuální hodnoty MEC (viz Tabulka 7 a Tabulka 8) z experimentálně 

stanovených hodnot minimální hasicí koncentrace dle Takahashi, Linteris, Katta [17]. 

Tabulka 6 znázorňuje hodnoty experimentálně stanovených minimálních hasicích koncentrací 

pro plynné hasicí látky. 

Tabulka 6 - Experimentálně zjištěné minimální hasicí koncentrace dle [17] 
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S ohledem na dodané hasicí plyny firmou Air Liquid s nominální čistotou 99% nebyl 

splněn požadavek dle NFPA 2001 a ISO 14520-1 na čistotu hasicích látek, která měla být 

99,9%.  

Kapalina přidávaná do metanu byla etanol (C2H5OH) s čistotou ≥ 99,9% - gradient grade. 

8.4 Cíle experimentálního měření 

V experimentální části této diplomové práce byla na výše popsané experimentální 

sestavě provedena sada laboratorních měření. Cílem laboratorních měření bylo: 

1. Stanovit minimální hasicí koncentraci pro difuzní plamen metanu se zástupci 

plynných hasicích látek dusíkem (N2) a argonem (Ar) a tím ověřit funkčnost 

a správnost navržené laboratorní sestavy, naměřené minimální hasicí 

koncentrace poté porovnat s Tabulka 6. 

2. Stanovit minimální hasicí koncentraci pro difuzní plamen s předehřátým 

metanem a zjistit vliv předehřátí plynného paliva na minimální hasicí 

koncentraci, jako hasicí látky použít dusík (N2) a argon (Ar), naměřené 

minimální hasicí koncentrace porovnat s naměřenými výsledky v bodě 1. 

3. Stanovit minimální hasicí koncentraci pro difuzní plamen metanu s přídavkem 

par hořlavé kapaliny, jako hasicí látky použít dusík (N2) a argon (Ar), 

naměřené minimální hasicí koncentrace poté porovnat s výsledky v bodě 2 

a zjistit vliv přídavku hořlavé kapaliny na minimální hasicí koncentraci.  

8.5 Postup měření 

Před začátkem samotného měření byly nastaveny vstupní tlaky vzduchu, paliva 

a zástupce hasicí látky přivedené přes hmotnostní průtokoměry do pohárkového hořáku 

a obtoku. Pomocí redukčních ventilů byly tyto tlaky seřízeny na 2 bary, což odpovídalo 

kalibračním podmínkám výrobce hmotnostních průtokoměrů. Pro napájení hmotnostních 

průtokoměrů byl využit regulovaný laboratorní napájecí zdroj DIAMETRAL. Hodnota 

napájení byla nastavena na 17V, což odpovídalo doporučenému rozmezí napětí stanovené 

výrobcem pro hmotnostní průtokoměry. Laboratorní zdroj DIAMETRAL napájel hmotnostní 

průtokoměr hasicí látky a hmotnostní průtokoměr vzduchu. Měřidlo hmotnostního průtoku 

plynu bylo napájeno z ovládací a řídící jednotky Bronkhorst E-7110. Na řídící jednotce E-
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7110 pro hmotnostní průtokoměr (EL-FLOW) F-201CV-1K0-ABD-33-V byla nastavena 

hodnota 478 mln·min
-1

. Jelikož byl tento hmotnostní průtokoměr kalibrován na vzduch, 

odpovídala tato hodnota průtoku 369,7 mln·min
-1

 metanu. Pro konverzi byl využit program 

firmy Bronkhorst „FLUIDAT
®
 on the Net verze 1.39/6.18 [6] , náhled je na Obr. 21. 

 

Obr. 21 - Konverze průtoku plynného paliva [6] 

Výstupní rychlost metanu z hořáku odpovídala rychlosti 1 cm·s
-1

, při které byla 

pozorovatelná výška plamene v rozsahu 75 - 85 mm, viz Takahashi, Linteris, Katta. [17]  

Objemový průtok vzduchu byl nastaven na ovládacím a řídícím panelu hmotnostního 

průtokoměru F-202AV-M10-ABD-44V, viz Obr. 22, na hodnotu 40 l·min
-1

 v souladu 

s požadavky ve standardech NFPA 2001 a ISO 14520-1 (40±2) l∙min
-1

. 
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Obr. 22 - Řídící panel hmotnostního průtokoměru vzduchu [1] 

Dvě hodiny před začátkem samotného měření byla zapnuta sušička vzduchu, napájecí 

zdroj DIAMETRAL a řídící jednotka Bronkhorst E-7110 pro dostatečnou teplotní stabilizaci 

přístrojů.  

Po nastavení všech hodnot bylo provedeno zapálení paliva v pohárkovém hořáku. Na 

pohárkový hořák byl nasazen válec z křemenného skla a celá sestava byla před prvním 

měřením po dobu 30 minut temperována, u všech následujících měření byla dodržována doba 

rozhoření 90 vteřin. Po době na rozhoření byly v souladu s NFPA a ISO 14520-1 nastaveny 

hodnoty na řídícím panelu pro hmotnostní průtokoměr vzduchu a hmotnostní průtokoměr 

hasicí látky na hodnotu 80% minimální hasicí koncentrace ze známých hodnot z  Tabulka 6. 

Hasicí látka se přidávala v krocích po jednom procentu, vždy po 30 vteřinách od poslední 

změny průtoku a množství vzduchu se snižovalo, součet byl 40 l·min
-1

. Tabulka 7 znázorňuje 

hodnoty průtoků, které byly nastavovány na hmotnostních průtokoměrech. 
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Tabulka 7 - Nastavení množství dusíku a vzduchu proudícího do obtoku hořáku [1] 

 

* hodnota stanovena jako procentuální podíl z hodnoty MEC z Tabulka 6 

Hmotnostní průtokoměr použitý pro hasicí látku byl kalibrován na dusík (N2), proto bylo 

nutné provést konverzi na argon (Ar). K tomu byl opět využit program firmy Bronkhorst 

„FLUIDAT
®

 on the Net verze 1.39/6.18 [6]. Tabulka 8 znázorňuje nastavované průtoky 

dusíku (N2) a reálné průtoky argonu (Ar). 
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Tabulka 8 - Hodnoty pro nastavení dusíku a přepočet na argon [1] 

 

* hodnota stanovena jako procentuální podíl z hodnoty MEC z Tabulka 6 
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Během laboratorních měření bylo provedeno celkem 10 sad měření. V každé sadě byl 

pokus opakovaný 10 krát. Celkem tedy bylo provedeno 100 měření. Jednalo se o: 

1. Sada měření pro čistý nepředehřátý metan, hasicí látka dusík (N2). 

2. Sada měření pro čistý nepředehřátý metan, hasicí látka argon (Ar). 

3. Sada měření pro čistý předehřátý metan, hasicí látka dusík (N2). 

4. Sada měření pro čistý předehřátý metan, hasicí látka argon (Ar). 

5. Sada měření pro metan s přídavkem 2 g∙h
-1

 etanolu (C2H5OH), hasicí látka dusík (N2). 

6. Sada měření pro metan s přídavkem 2 g∙h
-1

 etanolu (C2H5OH), hasicí látka argon (Ar). 

7. Sada měření pro metan s přídavkem 4 g∙h
-1

 etanolu (C2H5OH), hasicí látka dusík (N2). 

8. Sada měření pro metan s přídavkem 4 g∙h
-1

 etanolu (C2H5OH), hasicí látka argon (Ar). 

9. Sada měření pro metan s přídavkem 6 g∙h
-1

 etanolu (C2H5OH), hasicí látka dusík (N2). 

10. Sada měření pro metan s přídavkem 6 g∙h
-1

 etanolu (C2H5OH), hasicí látka argon (Ar). 
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9 Výsledky měření 

Výsledky získané z experimentálního měření jsou prezentovány v následujících tabulkách. 

Tabulka 9 - Minimální hasicí koncentrace čistého nepředehřátého metanu, hasicí látka dusík (N2) 

  

Tabulka 10 - Minimální hasicí koncentrace čistého nepředehřátého metanu, hasicí látka argon (Ar) 
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Srovnání experimentálně naměřených minimálních hasicích koncentrací s experimentálně 

naměřenými hodnotami z vědecké práce Takahashi, Linteris, Katta [17].  

Tabulka 11 - Srovnání MEC dle [17] a naměřených autorem DP 

 

 

Na Obr. 23 můžeme vidět difuzní plamen metanu při různých koncentracích hasicí látky. Obr. 

23A reprezentuje difuzní plamen metanu bez hasicí látky, na Obr. 23B je tentýž plamen 

s přídavkem dusíku (N2) – 80 % MEC, na Obr. 23C je 90 % MEC a na Obr. 23D je 99 % 

MEC. (Procentuální hodnota MEC vychází z MEC naměřené autorem DP). 

 

Obr. 23 - Plamen metanu při různých koncentracích hasicí látky N2 [1] 
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Tabulka 12 - Minimální hasicí koncentrace čistého předehřátého metanu, hasicí látka dusík (N2) 

 

Tabulka 13 - Minimální hasicí koncentrace čistého předehřátého metanu, hasicí látka argon (Ar) 

 

 

Tabulka 14 - Srovnání MEC s předehřátým palivem a bez předehřátí paliva 
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Tabulka 15 - Minimální hasicí koncentrace směsi metanu + 2 g∙h
-1

 (C2H5OH), hasicí látka dusík (N2) 

 

 

Tabulka 16 - Minimální hasicí koncentrace směsi metanu + 2 g∙h
-1

 (C2H5OH), hasicí látka argon (Ar) 
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Obr. 24 - Směs CH4 + 2 g∙h
-1

 (C2H5OH) při různých koncentracích hasicí látky N2 [1] 

Na Obr. 24 můžeme vidět difuzní plamen směsi metanu s přídavkem 2 g∙h
-1

 etanolu 

(C2H5OH) při různých koncentracích hasicí látky. Obr. 24A reprezentuje difuzní plamen výše 

uvedené směsi bez hasicí látky, na Obr. 24B je tentýž plamen s přídavkem dusíku (N2) – 80 % 

MEC, na Obr. 24C je 90 % MEC a na Obr. 24 je 99 % MEC. (Procentuální hodnota MEC 

vychází z MEC naměřené autorem DP). 

 

Obr. 25 - Náhled přídavku etanolu (2 g∙h
-1

) v programu FLUIDAT
®
 on the Net [6] 
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Tabulka 17 - Minimální hasicí koncentrace směsi metanu + 4 g∙h
-1

 (C2H5OH), hasicí látka dusík (N2) 

 

 

Tabulka 18 - Minimální hasicí koncentrace směsi metanu + 4 g∙h
-1

 (C2H5OH), hasicí látka argon (Ar) 
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Obr. 26 - Směs CH4 + 4 g∙h
-1

 (C2H5OH) při různých koncentracích hasicí látky N2 [1] 

Na obrázku č. 26 můžeme vidět difuzní plamen směsi metanu s přídavkem 4 g∙h
-1

 etanolu 

(C2H5OH) při různých koncentracích hasicí látky. Obr. 26A reprezentuje difuzní plamen výše 

uvedené směsi bez hasicí látky, na obrázku 26B je tentýž plamen s přídavkem dusíku (N2) – 

80 % MEC, na obrázku 26C je 90 % MEC a na obrázku 26D je 99 % MEC. (Procentuální 

hodnota MEC vychází z MEC naměřené autorem DP). 

 

Obr. 27 - Náhled přídavku etanolu (4 g∙h
-1

) v programu FLUIDAT® on the Net [6] 
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Tabulka 19 - Minimální hasicí koncentrace směsi metanu + 6 g∙h
-1

 (C2H5OH), hasicí látka dusík (N2) 

 

 

Tabulka 20 - Minimální hasicí koncentrace směsi metanu + 6 g∙h
-1

 (C2H5OH), hasicí látka argon (Ar) 
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Obr. 28 - Směs CH4 + 6 g∙h
-1

 (C2H5OH) při různých koncentracích hasicí látky N2 [1] 

Na Obr. 28 můžeme vidět difuzní plamen směsi metanu s přídavkem 6 g∙h
-1

 etanolu 

(C2H5OH) při různých koncentracích hasicí látky. Obr. 28A reprezentuje difuzní plamen výše 

uvedené směsi bez hasicí látky, na Obr. 28B je tentýž plamen s přídavkem dusíku (N2) – 80 % 

MEC, na Obr. 28C je 90 % MEC a na Obr. 28D je 99 % MEC. (Procentuální hodnota MEC 

vychází z MEC naměřené autorem DP). 

 

Obr. 29 - Náhled přídavku etanolu (6 g∙h
-1

) v programu FLUIDAT® on the Net [6] 
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Obr. 30 - Difuzní plamen metanu s různými přírůstky etanolu v obtoku (40l∙min
-1

 AIR) [1] 

Na obrázku č. 30A je difuzní plamen metanu bez přídavku etanolu, na obrázku 30B je difuzní 

plamen CH4+2 g∙h
-1

 etanolu, na obrázku 30C je difuzní plamen CH4+4 g∙h
-1

 etanolu a na 

obrázku 30D je difuzní plamen CH4+6 g∙h
-1

 etanolu, foceno při 0 % MEC N2. (Procentuální 

hodnota MEC vychází z MEC naměřené autorem DP). 

 

Obr. 31 - Difuzní plamen metanu s různými přírůstky etanolu v obtoku (80 % MEC N2) [1] 

Na obrázku č. 31A je difuzní plamen metanu bez přídavku etanolu, na obrázku 31B je difuzní 

plamen CH4+2 g∙h
-1

 etanolu, na obrázku 31C je difuzní plamen CH4+4 g∙h
-1

 etanolu a na 

obrázku 31D je difuzní plamen CH4+6 g∙h
-1

 etanolu, foceno při 80 % MEC N2. (Procentuální 

hodnota MEC vychází z MEC naměřené autorem DP). 
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Obr. 32 - Difuzní plamen metanu s různými přírůstky etanolu v obtoku (90 % MEC N2) [1] 

Na obrázku č. 32A je difuzní plamen metanu bez přídavku etanolu, na obrázku 32B je difuzní 

plamen CH4+2 g∙h
-1

 etanolu, na obrázku 32C je difuzní plamen CH4+4 g∙h
-1

 etanolu a na 

obrázku 32D je difuzní plamen CH4+6 g∙h
-1

 etanolu, foceno při 90 % MEC N2. (Procentuální 

hodnota MEC vychází z MEC naměřené autorem DP). 

 

Obr. 33 - Difuzní plamen metanu s různými přírůstky etanolu v obtoku (99 % MEC N2) [1] 

Na obrázku č. 33A je difuzní plamen metanu bez přídavku etanolu, na obrázku 33B je difuzní 

plamen CH4+2 g∙h
-1

 etanolu, na obrázku 33C je difuzní plamen CH4+4 g∙h
-1

 etanolu a na 

obrázku 33D je difuzní plamen CH4+6 g∙h
-1

 etanolu, foceno při 99 % MEC N2. (Procentuální 

hodnota MEC vychází z MEC naměřené autorem DP). 
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Obr. 34 - Difuzní plamen metanu + 6 g∙h
-1

 etanolu před uhašením [1] 

 

Obr. 35 - Difuzní plamen metanu před uhašením [1] 
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Obr. 36 - Detail uhašení plamene metanu tzv. "Blow out" – odfouknutí [1] 

Na Obr. 34 je sekvence snímků difuzního plamene metanu s přídavkem 6 g∙h
-1

 etanolu před 

uhašením, na Obr. 35 je sekvence snímků difuzního plamene metanu před uhašením. Na Obr. 

36 je zachycen detail tzv. odfouknutí plamene metanu – Blow out. 

Shrnutí všech dosažených výsledků prezentuje Tabulka 21, v tabulce je patrný nárůst 

minimální hasicí koncentrace s přídavkem etanolu.  

Tabulka 21 - Přehled výsledků měření MEC 

 

 

Na Obr. 37 je znázorněn vliv počáteční teploty metanu na hodnotu minimální hasicí 

koncentraci pro dusík a argon. Na Obr. 38 je znázorněn vliv přídavku etanolu na hodnotu 

minimální hasicí koncentrace dusíku a argonu. 
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Obr. 37 - Vliv počáteční teploty metanu na hodnotu minimální hasicí koncentrace N2, Ar 

 

Obr. 38 - Vliv přídavku etanolu na hodnotu minimální hasicí koncentrace N2, Ar 
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Závěr 

Plynné hasicí látky, jsou v technické praxi velmi často využívány nejen při 

represivních zásazích, ale také při realizaci preventivních bezpečnostních opatření. Volba 

příslušné plynné hasicí látky i stanovení jejího potřebného množství, vždy úzce souvisí 

s konkrétní aplikací, ve smyslu chráněných hodnot, možného ohrožení osob 

i „výkonnostního“ potenciálu hasicí látky. 

U plynných hasicích látek je potenciál konkrétní látky spjat s hodnotou minimální 

hasicí koncentrace. Hodnota minimální hasicí koncentrace plynné látky představuje nejmenší 

množství hasicí látky v ovzduší, kterým lze uhasit hořící látku. Tento výkonnostní parametr je 

z praktického pohledu důležitý nejen při likvidaci již probíhajícího požáru, ale také při 

realizaci preventivních bezpečnostní opatření. Minimální hasicí koncentrace plynné látky 

ovlivňuje v případě praktických bezpečnostní opatření, například stanovení potřebné zásoby 

hasicí látky pro instalace plynových stabilních hasicích zařízení nebo stanovení potřebné 

zásoby hasicí látky pro procesy inertizace technologických zařízení nebo jejich dílčích celků. 

Cílem předložené diplomové práce bylo provést laboratorní experiment zaměřený na 

stanovení minimální hasicí koncentrace plynných hasicích látek pro směs plynu a páry 

kapaliny. Pro naplnění cíle bylo využito metody laboratorního experimentu. Při laboratorním 

experimentu byla využita laboratorní sestava s pohárkovým hořákem dle [3]. Tato laboratorní 

sestava byla pro účely měření diplomové práce modifikována o systém, který umožňoval 

vytvořit definovanou směs plynu a páry kapaliny i její přívod do pohárkového hořáku tj. 

systém řízeného odpařování a vyhřívání paliva. 

Na modifikované experimentální sestavě byla provedena níže uvedená laboratorní měření. 

1. Stanovení hodnoty minimální hasicí koncentrace dusíku a argonu pro metan. 

2. Stanovení hodnoty minimální hasicí koncentrace dusíku a argonu pro metan, který byl 

před přívodem do pohárkového hořáku předehříván (120°C). 

3. Stanovení hodnoty minimální hasicí koncentrace dusíku a argonu pro směs metanu 

a páry etanolu s hmotnostním přídavkem 2, 4 a 6 g·h
-1

. 

Z měření hodnoty minimální hasicí koncentrace dusíku a argonu pro metan bez 

předehřívání lze konstatovat, že hodnota stanovená laboratorním měřením je v dobré shodě 

s hodnotou minimální hasicí koncentrace uváděné ve studii [17]. Z výsledků provedených 
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měřením, lze rovněž usuzovat o dobré reprodukovatelnosti prováděných měření (stabilitě 

experimentálního zařízení). 

Z měření hodnoty minimální hasicí koncentrace dusíku a argonu pro metan, který byl 

před přívodem do pohárkového hořáku předehříván lze usuzovat, že s vyšší počáteční teplotou 

paliva roste rovněž hodnota minimální hasicí koncentrace plynných látek. Lze tedy říci, že 

vyšší počáteční teplota paliva ovlivňuje rozsah hořlavosti (tím i hodnotu minimální hasicí 

koncentrace plynné látky) podobně jak je tomu například u vlivu počáteční teploty na rozsah 

výbušnosti viz [8]. 

Z měření hodnoty minimální hasicí koncentrace dusíku a argonu pro směs metanu 

a páry etanolu lze konstatovat, že se zvyšujícím se přídavkem páry etanolu do metanu 

docházelo ke zvyšování hodnoty minimální hasicí koncentrace plynných látek. Uvedenou 

skutečnost lze v tomto případě spojovat především s vyšší teplotou plamene směsi. 

Zmiňovaný předpoklad odpovídá konceptu teorie hašení plynnými látkami, který je založen 

na adiabatické teplotě plamene i poznatkům z měření teploty plamene metanu a etanolu dle 

[18]. 

 Na základě poznatků získaných provedeným laboratorním měřením lze závěrem 

konstatovat, že v praktických bezpečnostních aplikacích s využitím plynných hasicích látek, 

je vždy nutné pro konkrétní případ zohlednit komplexnost celé řady okolností. Návrh 

bezpečnostní aplikace tak musí zohledňovat nejen specifika hořlavé látky, ale také provozní 

podmínky a možnost vzniku atypických podmínek odlišných od původně uvažovaného stavu. 
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