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ANOTACE 

KOZELSKÝ, Libor. Vhodnost použití aerosolového hašení hořlavých kapalin. Bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, 37s. 

Klíčová slova: hořlavá kapalina, aerosol, aerosolové hašení. 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou aerosolového hašení hořlavých kapalin, se 

zaměřením na moţnosti nahrazení klasicky pouţívaných hasicích prostředků, za hasicí 

aerosoly pracující na principu chemického hašení. V první části této práce je soustředěn 

pohled na problematiku samotného hoření hořlavých kapalin, která se postupně ubírá směrem 

klasicky pouţívaných hasicích prostředků. Navazující část zkoumá aerosolové hašení, pro 

nalezení údajů potřebných k zhodnocení moţností jeho alternativního vyuţití, jako náhrady za 

hasiva klasické. Součástí této práce je laboratorní experiment, který zkoumá účinky 

aerosolového hasiva na vybrané druhy kapalin. 

 

 ANNOTATION 

KOZELSKÝ, Libor. Suitability of the Use of Aerosols for Quenching Combustible Liquids. 

Thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, 37p. 

Keywords: combustible liquids, aerosol, aerosol extinguishing. 

The bachelor thesis deals with the issue of extinguishing combustible liquids with a 

focus on replace classically used extinguishing agents, for aerosol extinguishing agents 

working on the principle of chemical extinguishing. The first part of the thesis is concentrated 

to the issue of burning combustible liquids and to the theory of the conventional extinguishing 

agents. The second part of the thesis explores the aerosol extinguishing for finding data that 

are important in determining the scope for substitution for the conventional extinguishing 

agent. This work includes a laboratory experiment that explored the effects of aerosol 

extinguishing agents on selected types of liquids. 
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1 Úvod  

V dnešní době se setkáváme se spoustou různých technologií nebo skladovacích 

prostor, ve kterých se nacházejí hořlavé kapaliny a je proto potřeba řešit poţární 

bezpečnost nebo samotnou likvidaci poţáru. 

 Tato práce se zabývá vhodností aerosolového hašení hořlavých kapalin a moţností 

jeho alternativního pouţití, jako náhradu za pouţívané hasební prostředky v oblasti hašení 

hořlavých kapalin. Aerosolové hašení není ţádnou novinkou. Tento způsob objemového 

hašení byl vynalezen jiţ v období 70. let, v rámci tehdejšího ruského raketového výzkumu. 

Jeho pouţití stejně jako u všech ostatních hasiv není univerzální, přesto zahrnuje široké 

spektrum pouţitelnosti. Jedná se o velmi efektivní způsob objemového hašení, který je 

nepochybně přínosem v oblasti likvidace poţárů. 

 V úvodních kapitolách je věnována pozornost samotné podstatě hoření, na kterou 

můţe být nahlíţeno z různých úhlů. Osvojení základních principů hoření, které mají základ 

ve fyzikální chemii, je velice důleţité pro pochopení metodologie zdolávání poţáru.   

Najít postupy a technologie hašení, vhodné k nahrazení aerosolovým hašením, 

obnáší bliţší pochopení některých důleţitých vlastností, které jsou podstatné pro porovnání 

aerosolové alternativy s ostatními hasicími látkami, v souvislosti s poţadavky na ně. Další 

část této práce se tedy zabývá problematikou aerosolového hašení a praktickým ověřením 

jeho hasebních účinků pro hašení hořlavých kapalin, které je provedeno formou 

laboratorního experimentu.   
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2 Rešerše 

Cílem rešerše bylo provést průzkum informačních zdrojů zabývajících se vhodností 

aerosolového hašení hořlavých kapalin. Hlavní zaměření bylo vedeno na samotné 

vlastnosti hasebního aerosolu, konstrukční provedení a celkovou funkčnost tohoto systému 

hašení, z čehoţ by měly být patrné moţnosti, pro jeho alternativní pouţití v rámci postupů 

a metod pouţívaných pro hašení hořlavých kapalin. 

Informační zdroje pro účely rešerše tvořily především odborné kniţní publikace, 

specializované internetové servery, ale především české státní normy. 

Pro vytvoření základního přehledu o aerosolovém hašení, bylo čerpáno z kniţních 

titulů [1, 7] a českých státních norem [9, 10], které byly částečně doplněny informacemi z 

kniţního titulu [3], který se zabývá aerosoly obecně. Základní přehled vedl k ujasnění 

pojmu hasicí aerosol a současně k vyuţitelnosti jeho přirozených vlastností pro hašení.  

Specializované internetové servery [11, 12, 13], jsou stránky českých společností 

zabývající se aerosolovým hašením, které doporučují tento hasicí prostředek jako vhodný 

pro hašení hořlavých kapalin. Z toho lze usuzovat, ţe jiţ v minulosti bylo toto hasivo 

v rámci hořlavých kapalin testováno. Souhrnně lze z rešerše vyvodit důsledek, ţe je 

aerosolové hašení vhodnou alternativou pro hašení hořlavých kapalin. 
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3 Hoření a hořlavé kapaliny  

Metodologie hašení je obecně zaloţená na dobré znalosti podmínek hoření, tedy 

jinými slovy, pokud víme, za jakých podmínek hoření probíhá, jsme schopni zamezit nebo 

alespoň omezit jeho volné šíření. Proto je nutné uvést některé obecné teorie a zákonitosti, 

které jsou v rámci problematiky hoření kapalin stěţejní, pro pochopení základní podstaty 

samotného hašení. 

3.1 Obecná teorie hoření  

Pojem hoření ve své podstatě představuje fyzikálně chemickou, oxidačně redukční 

reakci, která je spojena s uvolňováním světla, tepla a produktů hoření. Z pohledu výměny 

tepla s okolím se jedná o silně exotermickou reakci. 

Hoření můţe probíhat pouze za určitých podmínek, které jsou iniciační energie 

(tepelný zdroj, elektrická jiskra), oxidační prostředek (vzduch, kyslík) a v poslední řadě 

samotná hořlavá látka (palivo). Izolováním jedné z těchto sloţek, potřebných pro hoření, 

dojde k porušení těchto podmínek a hoření nemůţe dále probíhat. Tyto tři podmínky jsou 

také nazývány jako trojúhelník hoření. 

Proces hoření je moţné z pohledu fyzikální chemie vysvětlit pomocí peroxidové 

teorie oxidace nebo řetězové reakce. Peroxidová teorie hoření obecně hovoří o energetické 

hladině rozkladu, při které se molekuly látky rozpadají na atomy nebo radikály. Pokud 

dodáme dostatečné mnoţství energie látce, která je tvořena hořlavou látkou a oxidačním 

prostředkem, dojde k aktivaci procesu hoření. Pro vysvětlení procesu hoření je však 

vhodnější a častěji pouţívaná teorie řetězových reakcí, kterou je v rámci této problematiky 

vhodné popsat podrobněji.  

3.1.1 Teorie řetězové reakce 

Teorie řetězových reakcí je zaloţena na představě výskytu aktivních center, neboli 

aktivních částic, kterými mohou být například radikály. Tyto částice vstupují do 

řetězových reakcí za vzniku dvou nebo více nových aktivních center. Pro představu postačí 

uvědomit si jednoduchý mechanismus. Jedna aktivní částice vyprodukuje n nových 

aktivních center a ty zase n
2
 aktivních center. Tento mechanismus pokračuje aţ do n

i
, čímţ 

jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování reakční rychlosti. Jeden z důleţitých parametrů 

řetězových reakcí je délka řetězce, která udává počet následných reakcí. Reakční rychlost 

můţe růst i za stálé (konstantní) teploty a můţe vést aţ k výbuchu. Obecně můţeme o 
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řetězové reakci říct, ţe se skládá se tří charakteristických částí, jsou to iniciace, propagace 

a terminace. 

K iniciaci řetězce dávají podnět aktivní centra, k jejichţ vzniku můţe docházet vnějším 

působením například: radioaktivního záření, fotonů, tepelným zářením, chemickou reakcí 

nebo elektrickým výbojem. Jde o energeticky velmi náročný proces. 

Ve fázi propagace dochází k rozvoji řetězce a vzniku nových aktivních center, čímţ 

dochází ke zvyšování reakční rychlosti. Fáze propagace je charakteristická plamenným 

nebo bezplamenným hořením (ţhnutím) a rozvojem poţáru. 

Pojmem terminace se rozumí zánik řetězce, ke kterému můţe docházet buďto 

v objemu nebo na stěnách reakční nádoby. V obou případech je nutné energii, vzniklou při 

tvorbě molekuly předat třetí částici. Proto dochází k zániku řetězce jak v objemu, tak i na 

stěnách reakční nádoby trojnou sráţkou. Obecně zde platí závislost na tlaku, kdy při 

vysokém tlaku dochází k zániku na stěnách reakční nádoby a při vysokých tlacích k zániku 

v objemu. Stabilizaci řetězové reakce umoţňují příměsi nazývané jako inhibitory 

(stabilizátory). Inhibitory zkracují řetězec tím, ţe se váţkou na volné radikály za vzniku 

radikálů nových s nepatrnou energií, které následně zaniknou některou z terminačních 

reakcí. [4] 

3.2 Hoření kapalin 

3.2.1 Hořlavá kapalina  

Na úvod teorie hoření kapalin je vhodné nejdříve objasnit základní pojem a sice, co 

to je hořlavá kapalina. Hořlavá kapalina je definovaná v rámci normy ČSN 65 0201 jako 

kaţdá chemická látka nebo chemická směs s definovanou teplotou vzplanutí, která se v 

daných teplotních podmínkách vyskytuje v kapalné fázi a lze u ní určit teplotu hoření. 

Dalším parametrem, který má význam zejména z hlediska bezpečnosti v průmyslu je 

teplota vznícení.  

Za teplotu vzplanutí se povaţuje nejniţší teplota, při které se za přesně 

definovaných podmínek vytvoří nad hladinou takové mnoţství par této látky, ţe jejich 

směs s oxidačním prostředkem po přiblíţení plamene vzplane a ihned uhasne. Teplota 

vzplanutí nám také slouţí jako určující kritérium pro přiřazení do jedné ze čtyř tříd 

nebezpečnosti dle výše uvedené normy, z nichţ podle této normy vyplívají příslušná 

preventivní opatření. Pokud je teplota vzplanutí vyšší neţ 250°C, povaţuje se látka za 

nehořlavou. 
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Teplota hoření je nejniţší teplota, při které kapalina, zahřívána za definovaných 

podmínek vyvine tolik par, ţe jejich směs se vzduchem po přiblíţení iniciačního plamene 

vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund. Při této teplotě je rychlost vypařování 

nejméně tak velká jako rychlost hoření, coţ zajišťuje trvalý dostatek hořlavých par. 

Teplota hoření je vţdy vyšší neţ teplota vznícení. Tento rozdíl je nepatrný u nízkovroucích 

kapalin, coţ jsou kapaliny, které mají za normálního tlaku (101 325 kPa) teplotu varu pod 

50°C. 

O vznícení kapaliny hovoříme za situace, kdy hořlavý soubor nad kapalinou je 

iniciován tepelnou energií, získanou z kapaliny. Jinými slovy představuje nejniţší teplotu 

horkého povrchu technického zařízení nebo části stroje, při které můţe dojít ve směsi se 

vzduchem k vznícení vzniklých hořlavých par. [8] 

3.2.2   Teorie hoření kapalin 

Obecně o hoření platí, ţe můţe probíhat v homogenní fázi nebo na rozhraní více 

fází, nazývané jako heterogenní fáze. V případě hoření kapalin probíhá v homogenní fázi, 

kdy je podmínkou hoření změna skupenství z kapalného na plynné a následné vytvoření 

hořlavého souboru, tedy směsi par hořlavé látky s okysličovadlem. Proces promíchávání 

těchto dvou sloţek je ovlivňován difuzí a prouděním plynů a par.  

Pokud takto vzniklé směsi dodáme iniciační energii, vznikne plamen, který se volně 

šíří po povrchu a předává teplo z pásma hoření radiací (sáláním) a kondukcí (vedením) do 

kapaliny. Pásmem hoření rozumíme oblast hořících plynů a par ohraničenou plamenem a 

povrchem hořící látky. O kapalinách platí, ţe vytvářejí na svojí hladině páry za všech 

teplot. Protoţe se celková teplota kapaliny v důsledku přenosu tepla zvyšuje, dochází k 

nárůstu intenzita vypařování. V důsledku toho se mění poměry v hořlavém souboru a 

proces hoření tak můţe probíhat s nadbytkem nebo nedostatkem vzduchu. [2] 

3.2.3 Rychlosti hoření 

Pro hořlavé kapaliny je charakteristickou vlastností rychlost hoření, která nese podíl 

na celkové uvolněné tepelné energii při poţáru a tím i na jeho rozsahu. Rychlost hoření 

můţe být lineární nebo hmotnostní. Lineární rychlost představuje výškový rozdíl hladiny 

za jednotku času a hmotnostní mnoţství kapaliny, které za jednotku času shoří. Obě tyto 

veličiny spolu souvisejí a mají širší význam z pohledu poţární bezpečnosti staveb. 

Hodnoty rychlosti hoření jsou uvedeny v normách řešících tuto problematiku. 
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4 Mechanismy a technologie hašení  

4.1 Mechanismy hašení 

Mechanismy hašení hasicích látek jsou ve své podstatě zaloţeny na principu 

oddělení jedné ze sloţek trojúhelníku hoření. Těchto mechanismů je v dnešní době celá 

řada. Mezi nejvíce vyuţívané hasící efekty patří zejména efekty chladící, zřeďovací a 

antikatalytické. Podle principu fyzikálně chemické reakce, která se při hašení nejvíce 

uplatňuje, se dělí mechanismy hašení na tyto tři základní skupiny: 

4.1.1 Hašení na principu přerušení tepelné rovnováhy (chladící efekt) 

Přivedená hasicí látka odebírá teplo přímo z poţářiště nebo ochlazuje jeho okolí a 

tím sniţuje reakční rychlost hoření. Aby došlo k uhašení, musí být hasicí látka dodána 

v takovém mnoţství, aby dokázala hořící látku ochladit pod teplotu vznícení. Největší 

účinnost této metody hašení spočívá v odebírání tepla zahříváním samotné hasicí látky a 

tepla, které se spotřebuje při jejím vypařováním (tzv. latentní teplo). Mnoţství odvedeného 

tepla ovlivňují vlastnosti hasicí látky, jako jsou například tepelná kapacita, teplota tání a 

teplota varu. Mezi další vlastnosti hasicích látek na principu chlazení, patří rovnoměrné a 

rychlé rozdělení po povrchu hořící látky a stálost při vysokých teplotách. 

4.1.2 Hašení na principu změně poměru reagujících látek (zřeďovací efekt) 

Mechanismus hašení zaloţený na principu změny poměru reagujících látek vyuţívá 

zákona stálých slučovacích poměrů. Podle tohoto zákona dosahuje hoření nejvyšší 

rychlosti, pokud probíhá za stálého molárního poměru (tzv. stechiometrický poměr) 

vstupních a výstupních látek, v našem případě jde o poměr hořlavé látky a oxidovadla. 

Změna stechiometrického poměru těchto látek má vliv na rychlost hoření. Tohoto hasicího 

efektu lze dosáhnout: 

 sníţením koncentrace oxidačního prostředku, 

 sníţením koncentrace hořlavé látky, 

 izolací hořlavé látky od oxidačního prostředku. 

Sníţením koncentrace oxidačního prostředku pod jeho limitní obsah, coţ je nejniţší 

koncentrace oxidačního prostředku, při kterém je ještě daná látka schopna hořet, dojde 

k přerušení mechanismu hoření. Nejčastějším oxidačním prostředkem je vzdušný kyslík, 

který je ve vzduchu v objemovém zastoupení 21%. Většina hořlavých látek přestává hořet 

při koncentraci kyslíku okolo 15 – 12%.  
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Sníţení koncentrace hořlavých látek se uplatňuje zejména u hořlavých kapalin, kdy 

tenze nasycených par hořlavé látky tvořících se nad hladinou je závislá na teplotě kapaliny. 

Ochlazením kapaliny pod její teplotu vzplanutí dojde ke sníţení koncentrace hořlavé 

sloţky v hořlavém souboru v takové míře, ţe hoření nadále nemůţe pokračovat. 

Pokud dojde k úplnému oddělení hořlavé látky a oxidačního prostředku, nemohou 

mezi nimi probíhat ţádné fyzikálně chemické reakce a hoření tedy nemůţe nastat. Tento 

hasicí efekt můţe nastat, v případě mechanického oddělení hořlavé látky od oxidačního 

prostředku (hasicí pěna, prášek).  

4.1.3 Hašení na principu antikatalytického efektu 

Hašení na principu antikatalytického efektu vychází z teorie řetězových reakcí. 

Homogenní inhibice spočívá v tom, ţe určité meziprodukty hoření, jako například radikály, 

jsou chemicky vázané jinými volnými radikály, které jsou vytvářeny hasicím prostředkem, 

coţ má za následek přerušení řetězových reakcí a hoření ustane. 

4.2 Obecné požadavky na hasicí prostředky  

Hasicí prostředky mohou být látky všech skupenství, organické i neorganické nebo 

také jejich směsi. Druhů hasebních prostředků existuje celá řada, dělí se hlavně podle 

mechanismu (fyzikálně chemického děje), který se uplatňuje při přerušení hoření. Základní 

předpoklad veškerých hasicích prostředků, je charakterizována souhrnem těchto 

základních vlastností: 

 vysoký hasící účinek, při co nejmenší spotřebě, 

 ekologicky nezávadné, nesmí vykazovat škodlivé účinky na předměty a materiály, 

k jejichţ hašení jsou pouţity, 

 netoxický, nesmí být škodlivé pro lidský organismus (obecně i pro ţivý) při pouţití 

i skladování, 

 dostupnost, cena a stálost při skladování. [4] 

4.3  Hasiva a jejich technologie 

Dnešní doba nabízí poměrně široké spektrum hasicích prostředků, které vyuţívají 

různé mechanismy hašení. Pouţití hasicích prostředků ovšem není univerzální, podílí se na 

tom v zásadě jejich fyzikálně chemické vlastnosti. Z tohoto důvodu se jednotlivé hasicí 

prostředky rozdělují podle skupiny hořlavých látek, pro jejichţ hašení jsou vhodné. 
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 V případě hořlavých kapalin patří mezi pouţívané technologie hašení zejména: 

 voda, 

 hasiva na bázi vody (pěny), 

 halony, 

 inertními plyny, 

 hasicí prášky, 

 hasicí aerosol. 

Hasicí prostředky, které vyuţívají tyto technologie hašení, mohou být aplikovatelné 

do místa poţáru jednotkami HZS přímo při zásahu nebo prostřednictvím stabilního (SHZ) 

nebo polostabilního (PHZ) hasicího zařízení, které se můţe nacházet přímo v dané 

technologii, a je zároveň jednou z nejefektivnějších poţárně bezpečnostních zařízení. 

4.3.1 Voda 

Voda patří mezi jeden z nejdostupnějších hasicích prostředků, vzhledem ke svému 

výskytu na zemi, který je asi 71% zemského povrchu. Mezi hlavní hasicí efekty vody patří 

chladící a částečně zřeďovací a dusivý efekt vzniklé vodní páry. 

 Hašení hořlavých kapalin je však omezené jejich rozpustností ve vodě. Voda je 

dobře známá jako polární rozpouštědlo, proto se v ní dobře rozpouštějí polární kapaliny 

jako například anorganické, některé organické kyseliny a některé alkoholy. Nepolární 

sloučeniny uhlovodíků se ve vodě rozpouštějí velmi špatně. 

U hořlavých kapalin se uplatňuje ředící efekt vody. Aplikací vody, vhodné ve 

formě sprchového proudu, zřeďuje hořlavou látku a tím i mnoţství hořlavých par, coţ má 

za následek vyšší teplotu vzplanutí (resp. hoření).  

Sprchový proud je vhodný, zejména při ředění kyselin. Vlivem styku vody 

s kyselinou se chemickou reakcí uvolní tepelná energie, dostatečná pro přeměnu vody 

v páru, čímţ můţe dojít k rozlití kyseliny. Nebezpečí můţe také nastat u hašení kapalin 

lehčích neţ voda, kdy se voda vlivem sálavého tepla ohřeje a přejde v páru, která můţe 

způsobit napěnění nebo rozlití kapaliny.  

4.3.2 Hasiva na bázi vody (Pěny) 

Pro zlepšení vlastností vody se pouţívají příměsi nazývané jako pěnidla, které 

zvyšují účinnost vody o izolační schopnost (dusivý efekt) a lze je pouţít zejména u hašení 

poţárů nepolárních látek. Pěna jako hasební látka se vytváří na místě zásahu smícháním 

vody, plynné sloţky (nejčastěji vzduchu) a pěnotvorné přísady, která můţe mít různé hasicí 
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vlastnosti a to podle typu pouţitého pěnidla. Podle sloţení dělíme pěnotvorné přísady na 

proteinové, syntetické, fluoroproteinové a přísady tvořící vodní film. Díky chemické 

stabilitě je moţné pouţít mimo vodu pitnou, také uţitkovou nebo odpadní, která můţe 

obsahovat zbytky olejů nebo solí, které zhoršuji její vlastnosti. 

Pěny dále rozdělujeme do skupin podle čísla napěnění na pěnu těţkou (do 20), 

střední (20-200) a lehkou (200 a více). Číslo napěnění udává počet litrů pěny vzniklých 

z jednoho litru vody. S rostoucím číslem napěnění klesá obsah vody a tím i její chladicí 

schopnost, proto lehké pěny prakticky nemají chladicí efekt.  

Pěny se pouţívají k plošnému nebo objemovému hašení nebo k chlazení okolních 

konstrukcí před sálavým teplem. Při poţárním zásahu pokryjí hořící plochu a všechny její 

nerovnosti čímţ zamezí přísun kyslíku. Jsou vhodné pro hašení hořlavých kapalin a 

ţhnoucích látek. Nevhodné je jejich pouţití pro hašení elektronických zařízení nebo 

zařízení pod proudem. 

4.3.3 Halony 

Halony a halonové alternativy jsou z chemického hlediska halogenderiváty 

uhlovodíků. Jedná se o synteticky připravované organické sloučeniny, které se odvozují od 

uhlovodíků, v jejichţ molekule je substitucí nahrazen vodíkový atom za některý z 

halových prvků. Princip hašení je zaloţen na chemickém principu, kdy dochází k terminaci 

řetězových reakcí (autokatalytický efekt). Tepelným rozkladem halonu v plamenech, 

vzniknou volné radikály halonu, které reagují s radikály hořlavé látky, a odeberou energii 

potřebnou k rozvětvení řetězce. Častým vedlejším efektem halonů je chladicí efekt. 

Hasicí efekt je velmi rychlý, účinný a beze zbytků hasicí látky. Hasivo je vhodné 

pro poţáry typu A, B, C a zařízení pod proudem. Nesmí se pouţít k hašení lehkých kovů 

(hořčík, sodík, hliník) a jejich slitin, ţhnoucích materiálů a nedoporučuje se jeho pouţití ve 

špatně větraných prostorech. 

Hašení pracuje na principu vytvoření hasicí koncentrace, která se musí vyskytovat 

v objemu prostoru. Vyuţije se však jen část přítomných halonových plynů a zbytek se 

uvolňuje do atmosféry. Jejich neţádoucí vlastností je negativní působení na zemskou 

atmosféru. Způsobují globální oteplování a zvětšují ozonovou díru. Z tohoto důvodu je 

velice důleţité sledovat jejich účinky. Hašení je navíc doprovázeno reakcemi, při kterých 

se vytvářejí toxické látky, jako například halové prvky, halogenvodíky, halogenderiváty 

kyseliny uhličité a případně látky jiné. Tyto látky způsobují tzv. sekundární toxicitu. 
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Halogenderiváty uhlovodíku velmi dobře rozpouštějí tuky. Po průniku do 

organismu se mají tendenci usazovat v mozku, kostní dřeni nebo v tkáni. Toxikologické 

účinky se u halonů liší podle jejich sloţení. Obecně však mohou být jejich účinky na 

člověka nebezpečné, je proto nutné minimalizovat alespoň tzv. primární toxicitu, která 

působí na zasahující osoby.  

 Výroba většiny halonů je oficiálně zakázána Montrealským protokolem. Existují 

však stále oblasti průmyslu s vysokým stupněm nebezpečí poţáru, kde nebyla stále 

nalezena alternativa pro jejich náhradu. Vyuţití halonových hasicích prostředků se 

uplatňuje v raketové technice, letectví, těţbě ropy či chemickém nebo petrochemickém 

průmyslu.  

4.3.4 Inertní plyny 

Hasicí mechanismus inertních plynů je zaloţen na dusivém a zřeďovacím efektu. 

Vytvářejí inertní prostředí zřeďováním atmosféry, nebo vytěsněním oxidačního prostředku 

z procesu hoření.  

Mezi nejznámější inertní plyny patří oxid uhličitý. Protoţe se jedná o chemicky málo 

reaktivní plyn, jeho reakce s hořícím médiem při poţáru je velmi malá. Nebezpečí ovšem 

můţe nastat u elektropozitivních kovů (sodík, draslík, hořčík, zinek a jejich slitiny) se 

kterými oxid uhličitý reaguje za vzniku jedovatého a výbušného oxidu uhelnatého. 

Podobný neţádoucí efekt vzniká při hašení ţhavého ţeleza, ţhnoucího koksu nebo hořícího 

vodíku. 

Oxid uhličitý se pouţívá ve formě plynu, aerosolu nebo tuhé látky. Nejpouţívanější je 

forma plynná. Hodí se k hašení poţárů tříd A, B, C. Podmínkou hašení je vytvoření hasicí 

koncentrace, která se pohybuje okolo 30-50% objemu. Výhodou oxidu uhličitého je, ţe po 

sobě nenechává ţádné zbytky a taky je cenové dostupný. Tato výhoda je ovšem vyváţená 

cenou za skladování tlakových lahví, kterých musí být z důvodů nízkého hasicího efektu 

vysoký počet. Další jeho nevýhodou je podíl na globálním oteplování.  

Mimo oxid uhličitý jsou pouţívány inertní plyny dusík a argon. Dusík je za běţných 

podmínek chemicky netečná látka, u které se projevuje její reaktivita s kovy s růstem 

teploty za vzniku nitridů. Její pouţití je vhodné tam, kde není moţné pouţít oxid uhličitý, z 

důvodu ohroţení přítomných osob. Má široké pouţití v chemickém, koksochemickém nebo 

petrochemickém průmyslu jako ochranná atmosféra. Argon je vzácný plyn, jeho obsah ve 

vzduchu je prakticky konstantní. V hasicí technice se pouţívá jako čistý nebo v různých 
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hasicích směsích, působící jako ochranný plyn (např. INERGEN). Nevýhodou však stále 

zůstává cena, poplatky za skladování a revize tlakových lahví. 

4.3.5 Hasicí prášky 

Hasicí prášky jsou anorganické nebo organické látky v tuhém stavu, které vyuţívají 

antikatalytického efektu při hašení. Jsou pouţitelné pro všechny druhy poţárů, ale nejsou 

univerzální. Proto se rozdělují podle pouţití na ABC, BC a prášky hasicí kovy. U prášků 

typu ABC se díky jejich sloţení (fosforečnany amonné) projevuje navíc izolační efekt. 

Vlivem vysokých teplot se vytvoří na povrchu hořlavin glazura, která je schopná zatéci do 

pórů a zastavit tak ţhnutí.  Princip prášků hasicí kovy je odlišný a je zaloţen na reakci 

prášku s kovy za vzniku tavenin solí. 

Hasicí prášky jsou částice o velikosti 0,1 mm, které jsou pod tlakem nosného plynu, 

nejčastěji stlačený vzduch, oxid uhličitý nebo dusík, vynášeny z hasicího zařízení jako 

prachový mrak. Tyto prachové částice odebírají energie vznikajícím radikálům a terminují 

proces hoření. Nevýhodou hasicích prášku je absence chladícího efektu. Často se pouţívá 

v kombinaci s hasicí pěnou, která tento nedostatek doplní, ale ne všechny prášky jsou 

vhodné pro takovéto pouţití. 

Z obecného hlediska je jejich účinek rychlý a bezpečný, ale je nepřímo úměrný 

velikosti částic, která se musí z důvodu dopravy na poţářiště a skladování pohybovat 

kolem hodnoty 0,1 mm. Ke zvýšení hasicího účinku se pouţívá metoda zmenšení částic 

přímo v poţářišti cestou dekrepitace, coţ je rozpad nerostů vlivem zahřívaní. Vlivem 

dekrepitace se rozpadnou částice prášku aţ na velikost 1 µm.  

Z toxikologického hlediska jde o bezpečné látky, běţně se vyskytující 

v potravinářství nebo jako hnojiva. V reakci s vodu pouze při vysokých koncentracích 

způsobují korozi kovových materiálů. 

4.3.6 Hasicí aerosoly 

Historie vzniku aerosolového hašení spadá někde do 70. let 20. století a je spojena 

s vesmírným výzkumem tehdejší ruské agentury „SOJUZ“. Výrazná expanze v pouţívání 

tohoto hasícího prostředku ovšem nastala aţ v průběhu devadesátých let, kdy se na trhu 

objevují různé modifikace českých a jiných zahraničních výrobců.  

Aerosolové hašení je zaloţeno na principu antikatalityckého efektu, coţ znamená, ţe 

dochází k inhibici chemických procesů hoření chemickou vazbou meziproduktů hoření 

s částicemi aerosolu, které vyvolají ukončení (terminaci) řetězových reakcí odebráním 

podstatného mnoţství energie. Mezi vedlejší efekty aerosolového hašení patří inertizační 
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nebo ředící efekt, jako důsledek vedlejších produktů termického rozkladu nebo nosných 

plynů. 

Principiálně se jedná o hašení práškem. Hlavním rozdílem oproti práškům je dán 

velikostí částic, která se pohybuje okolo jednotek mikrometru. Díky tomu aerosol 

disponuje daleko větší reakční plochou a hasební účinek je tak mnohem efektivnější neţ u 

běţných prášků. Abychom dosáhli optimálního hasebního účinku, je zapotřebí zajistit 

stálou hasicí koncentraci a tu udrţovat po dobu potřebnou pro zásah. Předpokladem pro 

udrţení hasicí koncentrace, je celistvost chráněného prostoru a schopnost udrţet co nejlépe 

vypouštěné hasivo. Hasicí koncentrace aerosolu se uvádí nejčastěji v jednotkách hmotnosti 

vztaţených na jednotku objemu a pohybuje se okolo 50 aţ 100 g
.
m

-3
 v závislosti na 

těsnosti prostoru. 

Aerosol obecně je disperzní soustava velmi jemně (koloidně) rozptýlených částic. 

Tato soustava se skládá z disperzního prostředí, které je v případě aerosolu tvořeno 

plynem, a disperzní fáze, kterou můţe tvořit látka pevného nebo kapalného skupenství.  

Hasicí aerosol je směs nosného plynu a jemně rozptýlených částeček solí alkalických 

kovů, které díky své malé hmotnosti dokáţou setrvat ve vznosu i několik desítek minut. 

Obecně o aerosolech platí, ţe s klesající velikostí částic se jejich chování přibliţuje 

chování plynů.  

V důsledku aerosolového hašení mohou vzniknout jistá nebezpečí vůči osobám 

vyskytujícím se v chráněném prostoru. Mezi tyto nebezpečí patří zhoršená viditelnost, 

která zhoršuje podmínky evakuace nebo záchranných prací. Zhoršená viditelnost je 

způsobena jeho interakcí světlem, která se na pohled jeví jako zákal, který můţe být ve 

větších vrstvách neprůhledný.  

 Hasicí aerosol je sama o sobě látka netoxická, tudíţ její vdechnutí není pro 

organismus nebezpečné, působí pouze mírně dráţdivě na dýchací cesty. Vzhledem ke 

sloţení hasebního aerosolu a jeho mnoţství, ve kterém se vyskytuje, nejde o látku, která by 

mohla být nebezpečná pro ţivotní prostředí, a její vypouštění do okolního prostředí je tedy 

environmentálně akceptovatelné. Tato skutečnost je příznivá zejména z hlediska 

dekontaminace. 

Vhodnost použití 

Hasicí aerosol je vhodné pouţít prakticky pro všechny poţáry typu A, B nebo C, tedy 

poţáry všech skupenství. Jednou moţnou nevýhodou při hašení pevných látek je, ţe jeho 

chladící účinek není natolik efektivní, aby uhasil bezplamenné hoření (ţhnutí). 
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Důleţitou vlastností aerosolu je jeho elektrická nevodivost, a proto jeho pouţití není 

limitováno z hlediska elektronických zařízení, které mohou být v průběhu poţáru pod 

proudem. Aerosolem je moţné hasit od běţných elektrospotřebičů po rozvodny silové 

energie nebo jiné silové zařízení do 40kV. 

Nevhodné je tento prostředek pouţít zejména do velkoobjemových a netěsných 

prostor, otevřených technologií. Přesto ţe se nejedná o nebezpečnou látku, nedoporučuje se 

jeho pouţití do prostorů, kde se vyskytují osoby, zejména pak shromaţdiště osob (jídelny, 

posluchárny). Hasicí aerosol je také nevhodné pouţívat u látek, které nelze hasit na základě 

antikatalytického efektu. Jde především o látky, které ve svých sloučeninách obsahují 

vlastní zásobu kyslíku, coţ můţou být:  

 chemikálie obsahující vlastní zásobu kyslíku (např. celulózy), 

 směsi obsahující oxidační materiály (např. chlorečnan sodný nebo dusičnan sodný), 

 chemikálie schopné autotermního rozkladu (některé organické peroxidy), 

 reaktivní kovy (např. Na, K, Mg, Ti), 

 reaktivní hybridy nebo amidy (některé mohou s hasivem reagovat), 

 oxidační činidla (oxidy dusíku a floru), 

 pyroforní materiály (např. bílý fosfor nebo organikovy). 

Pro tyto skupiny můţe být pro hašení pouţito hasebního aerosolu pouze za 

předpokladu, ţe byly provedeny odpovídající funkční zkoušky. Tento seznam ovšem 

nemusí být vyčerpávající.  
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5 Vhodnost použití aerosolového hašení hořlavých kapalin 

Obecně lze aerosolové systémy hašení rozdělit podle způsobu tvorby hasicího 

aerosolu na hasicí aerosolové systémy s termickým rozkladem a hasicí aerosoly bez 

termického rozkladu. 

5.1 Hasicí aerosoly bez termického rozkladu 

Hasicí aerosoly bez termického rozkladu jsou speciálně připravované prášky, které 

vznikají sušením vodných roztoků K2CO3 a KHCO3. Díky své jemnosti mají 

mnohonásobně vyšší účinek neţ běţné prášky. Tento systém hašení lze pouţít u 

zaplavovacích systémů, určených pro stlačené plyny, s rozdílným poţadavkem na trysky, 

které musí vyhovovat poţadavkům práškových hasicích látek. 

Vhodnost pouţití těchto systému je zejména do malých těsných prostor, kde můţe 

být lehce dopraven na místo poţáru, zejména přirozeným proudem, potrubím nebo 

rozptylem (např. motorové prostory, letectví, menší objekty). [1] 

5.2 Hasicí aerosolové systémy s termickým rozkladem 

Hasicí aerosolové systémy s termickým rozkladem vytvářejí hasicí aerosol přímo 

v místě hašení, termickým rozkladem směsi tvořící aerosol, která se skládá z 

anorganických solí (nejčastěji tvořena chloristany a dusičnany), a je napuštěna epoxidovou 

pryskyřicí. Epoxidová pryskyřice slouţí jako palivo pro tvorbu aerosolu a zárovně zaručuje 

odolnost proti vnějším vlivům. Zařízení, ve kterém je uloţena směs tvořící aerosol, se 

nazývá generátor aerosolu.  

5.2.1 Generátor aerosolu 

Generátor aerosolu je beztlaká nádoba, která nedosahuje velkých rozměrů. Mimo 

směs tvořící aerosol se generátor aerosolu většinou skládá s chladícího mechanismu a 

iniciačního zařízení. Nutnost přítomnosti chladícího mechanismu v generátoru je dána 

vysokou teplotou generovaného aerosolu, která by mohly mít neţádoucí účinky na svoje 

okolí. Tento chladící mechanismus je navrţen tak, aby co nejefektivněji ochladil 

generovaný aerosol. Skládá se nejčastěji s chladiče a chladícího média (chladiva), coţ je 

látka, které nepřispívají k hasícímu účinku aerosolu. 
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Podle způsobu pouţití můţeme aerosolové generátory rozdělit do dvou základních 

skupin, kdy můţou slouţit jako: 

 aerosolové stabilní hasicí zařízení, 

 ruční generátory aerosolu. 

Ruční generátory aerosolu jsou určeny pro personál nebo přímo jednotkám hasičského 

záchranného sboru. U prvního druhu zařízení, tedy u stabilního hasicího zařízení, jsou tyto 

pevně umístěny v objektu nebo daném technologickém zařízení a jeho funkce je ovládána 

elektronicky. [1] 

5.2.2 Systémy aktivace generátoru 

Generátor aerosolu můţe být aktivován (iniciován) termoelektricky, termochemicky 

nebo jinou metodou, kterou je moţné jej spolehlivě iniciovat. Dále musí být tato aktivace 

ovladatelná a to automaticky, ručně nebo oběma způsoby. V závislosti na potřebě připojení 

k elektrické energii se můţou automaticky ovladatelné generátory vyskytovat i jako 

autonomní hasicí systémy. 

Autonomní hasicí systémy jsou nezávislé na elektrické energii. Jejich pouţití je 

vhodné především do malých prostor, kde není zřízena elektrická poţární signalizace a kde 

by napojení na elektrickou poţární signalizaci nebo připojení samotné elektrické energie 

bylo technologicky sloţité a tím i nákladné. Řízení je realizováno ve smyslu autonomních 

senzorů (např. termocitlivá šňůra nebo indukční bodový senzor), které vytvoří dostatečný 

impulz k nastartování termochemické reakce. U těchto systému je značnou nevýhodou 

neovladatelnost procesu. Pokud senzor zaznamená poţár, není moţné deaktivovat 

vypouštění hasiva.  

Automatické systémy aktivace mají oproti autonomním systémům svou vlastní 

centrální řídící jednotku, pomocí které můţou být připojené do systému EPS. Centrální 

řídící jednotka dále obsahuje nejrůznější kontrolní a bezpečnostní prvky. Kontrolní prvky 

slouţí například k monitorování vypouštění hasiva, kontrole poruchy okruhu nebo 

vyhodnocování základních stavů POŢÁR, KLID a PORUCHA. Bezpečnostní prvky jsou 

nutné zejména z důvodu potenciální toxicity aerosolu, která můţe působit na přítomné 

osoby. Mezi bezpečnostní prvky patří zejména zpoţdění vypouštění, blokovací tlačítko pro 

odstavení zařízení. Veškeré změny stavů jsou vhodně signalizovány opticky či akusticky 

na hlavním řídícím panelu a v chráněném prostoru. Oproti autonomním systémům je nutná 

přítomnost elektrické energie a záloţního zdroje, z důvodu přítomnosti řídící jednotky. 
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Záloţní zdroj musí být navrţen tak, aby svojí kapacitou pokryl veškeré připojené 

bezpečnostní zařízení po dobu 72 hodin.  

5.3 Zhodnocení aerosolového hašení 

 Pro ucelený a jednotný pohled na aerosolové hašení je vhodné uvést rekapitulaci jeho 

charakteristických vlastností, které lze rozdělit na výhody a nevýhody aerosolového hašení. 

5.3.1 Výhody aerosolového hašení 

Aerosolové hašení má velikou výhodu v účinnosti hasicího efektu, díky kterému je 

schopen likvidovat poţár ve velmi krátké době, a to uţ během několika málo sekund. 

Hasicí efekt aerosolu dokonce neovlivňují vysoké teploty poţáru, které můţe snadno 

vlivem vysokých výhřevností hořlavých kapalin dosáhnout. Vysoká účinnost aerosolu má 

ve srovnání s ostatními hasivy své další výhody, kterými jsou jeho velmi malá spotřeba a 

tím i minimální zanesení chráněného prostoru hasivem. Vzhledem ke svému sloţení se 

nejedná o látky, které jsou nebezpečné pro ţivotní prostředí a nemají prakticky ţádný vliv 

na globální oteplování nebo zvětšování ozonové díry. Jejich dekontaminace je proto 

bezpečná a případné úniky do ovzduší nebo kanalizace jsou přijatelné. 

Stálost směsi generující aerosol umoţňuje poměrně široké rozmezí pouţitelnosti 

aerosolu do různých druhů prostředí, ve kterých se můţe pohybovat hranice relativní 

vlhkosti okolo 98% a teploty obecně v rozmezí od -20°C do +50°C. Rozmezí teplot 

pouţitelnosti však můţe být i vyšší, záleţí na moţnostech výrobce. Průměrná doba 

ţivotnosti se liší v závislosti na agresivitě prostředí, nejčastěji je tato doba 5, 10 a více let. 

5.3.2 Nevýhody aerosolového hašení 

Aerosolové hasicí systémy mají také své nevýhody, mezi které patří zejména 

absence chladicího efektu, potenciální toxicita a nutnost vytvoření a udrţení hasicí 

koncentrace po dobu potřebnou pro hašení, se kterou je spojena minimální viditelnost, 

zvýšená teplota při termickém způsobu vytváření aerosolového hasiva. 

Absence chladicího efektu můţe mít za následek opětovnou iniciaci, působením 

horkých povrchů jako iniciačních zdrojů. Tento nedostatek je proto nutné kompenzovat 

buďto dostatečně dlouhou dobou udrţování hasicí intenzity dodávky aerosolu nebo 

vhodnou kombinací jiného hasiva s chladicím efektem. 

I kdyţ tvorba aerosolu neovlivňuje koncentraci kyslíku v chráněném prostoru, jejich 

pouţití je nevhodné v místech výskytu osob, z důvodu potencionální toxicity aerosolu, 
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která můţe nastat při překročení hladiny koncentrace nad 100 g
.
m

-3
. Dalším důvodem 

můţe být zhoršená viditelnost, která komplikuje evakuaci nebo záchranné práce.  

5.4 Možnost nahrazení aerosolovým hašením 

Nalezení moţnosti alternativního vyuţití aerosolového hašení v oblasti hašení 

hořlavých kapalin vyţaduje ujasnění základních vlastností jednotlivých hasicích 

technologií, které byly vysvětleny v rámci kapitoly 4, a jejich objektivní porovnání 

v s výhodami a nevýhodami aerosolového hašení hořlavých kapalin, které souvisí 

s obecnými poţadavky na hasicí látky. Porovnáním těchto vlastností prakticky vzniknou 

dvě skupiny hasiv, které lze pojmenovat jako technologie nahraditelné a nenahraditelné 

aerosolovými hasivy. 

Do skupiny nahraditelných hasiv patří především hasicí prášky, halony a halonové 

alternativy, jejichţ chemický mechanismus hašení je ve své podstatě stejný jako u hašení 

aerosolem, coţ ovšem neplatí pro hasicí účinek, který je u aerosolu několikrát vyšší. Rozdíl 

mezi hasicím práškem a hasicím aerosolem je pouze ve velikosti částic, která limituje 

prášky na hranici 0,1 mm z důvodu dopravitelnosti na místo. Výhodou hasicích prášku 

oproti aerosolu je moţnost hašení některých lehkých kovů, která je ovšem z pohledu hašení 

hořlavých kapalin nepodstatná. 

Porovnáním s halony a halonovými alternativami, je z pohledu dopadu na ţivotní 

prostředí hasicí aerosol environmentálně akceptovatelný. Jeho pouţití nemá vliv na 

ozonovou díru a nepřispívá ke globálnímu oteplování.  

Za nahraditelnou technologii se můţe také povaţovat hašení inertními plyny, které 

sice pracují na jiném principu hašení, ale jejich hasicí účinek je ve srovnání s aerosolem 

podstatně niţší. Inertní plyny hasí na principu vytvoření hasicí koncentrace podobně jako u 

aerosolu, jejich spotřeba je však kvůli nízkému hasicímu účinku velká a proto musí být 

skladováno ve větších mnoţstvích, coţ se projevuje především z hlediska financí. 

Skupina nenahraditelných hasiv zahrnuje hasiva, které nemůţe hasicí aerosol 

nahradit z důvodu absence chladivého efektu, který je u většiny poţárů potřený a prakticky 

nenahraditelný. Do této skupiny je zařazena především voda a hasiva na bázi vody. 

Chladicího efektu je zapotřebí kupříkladu tam, kde v důsledku poţáru došlo k rozţhavení 

povrchů, které by po sníţení hasicí koncentrace aerosolu pod jeho minimum mohlo 

způsobit opětovnou iniciaci hořlavé kapaliny. Tato skutečnost ovšem nevylučuje moţnost 

kombinace hasicího aerosolu s hasicími technologiemi na bázi vody.  
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5.5 Dostupnost aerosolové technologie hašení 

Aerosolové stabilní hasicí zařízení se v dnešní vyskytuje na trhu v nejrůznějších 

modifikacích. Nejběţnější jsou však verze určené pro objemy od několika málo jednotek 

aţ po desítky metrů čtverečních. Mezi významné distributory aerosolových stabilních 

hasicích zařízení na českém trhu patří zejména: 

 K.B.K. fire s.r.o., 

 BESY CO s.r.o., 

 nebo PRODECO, a.s. 

Pro tyto české výrobce je charakteristické generování aerosolu termickou metodou. 

Produkty těchto výrobců se liší především konstrukčním provedením a hmotností směsi 

generující aerosol. 

Pro mezinárodní trh je vhodné uvést jako příklad ruskou firmu Salamandra Safety, 

která se zabývá aerosolovým hašením na principu termického rozkladu, nebo německou 

firmu KIDDEN DEUGRA, která se zabývá aerosolovým hašením bez termického rozkladu 

a specializuje se především na vojenskou techniku.   
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6 Experimentální hašení hořlavých kapalin aerosolem 

Cílem prováděného experimentu bylo zjistit dobu potřebnou pro uhašení vybraných 

hořlavých kapalin a ověřit tak hasicí účinek aerosolového hašení na hořlavé kapaliny. 

Údaje zjištěné měřením budou jednoznačně určující pro závěrečné zhodnocené vhodnosti 

aerosolového hašení. 

Základem pro tyto zkoušky byla připravovaná norma ČSN P CENT/TR 15267-1. 

Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 1: Poţadavky a zkušební 

metody pro komponenty, kde se vycházelo z postupu, uvedeném v příloze A bodu 5.1 – 

Zkouška maximálního pokrytí při maximální výšce prostoru.  

6.1 Popis experimentu 

Zkouška byla prováděna v laboratoři poţárně bezpečnostních zařízení a 

zabezpečovacích systémů, která se nachází ve třetím nadzemním podlaţí budovy fakulty 

bezpečnostního inţenýrství VŠB-TUO ve Výškovicích. Experiment zahrnoval celkem tři 

opakování níţe popsaného měření. 

 

 

 

 

Do zkušební komory bylo rozmístěno celkem pět ocelových kelímků (viz obr. 5.1), 

které se naplnily 5 cm pod vrchní okraj pěti vybranými vzorky hořlavých kapalin, coţ 

odpovídá objemu 250 ml pro kaţdý z nich. Z důvodu bezpečnosti byly pod zkušební 

kelímky umístěný záchytné nádoby pro zachycení případných úkapů. Ve středu zkušební 

komory byl umístěn zdroj hasicího aerosolu, který se ovládal z vnější strany komory. 

 

 

 

 

Zkušební komora je vybavena odvětráváním pomocí třístupňové ventilace ve 

smyslu odsávacího a přívodního potrubí o světlém průměru 219 mm a síle stěny 6,3 mm. 

Ventilace je navrţena na průtok 1000 m
3.

h
-1

. Odsávací i přívodní potrubí disponuje 

regulačním noţovým uzávěrem.  

ROZMĚRY ZKUŠEBNÍ KOMORY 

výška 
rozměry 

v m 

3,15 

šířka 2,70 

délka 2,70 

Tabulka 6.1- rozměry zkušební komory 

ROZMĚRY ZKUŠEBNÍHO KELÍMKU 

výška 
rozměry v 

mm 

100 

průměr 80 

síla stěny 3 

Tabulka 6.2 - rozměry zkušebního kelímku 
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Před kaţdou zkouškou bylo nutné odstavit ventilaci, uzavřít oba uzávěry a co 

nejlépe utěsnit prostor, z důvodu udrţení hasicí koncentrace. Případné netěsnosti mají za 

následek zkreslení výsledků měření.   

 

 

Obrázek 6.1 - zjednodušené schéma zkušební komory 
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Pro potřeby měření byl snímán vývoj teplot a průběh koncentrace kyslíku. Průběh 

koncentrace kyslíku se měřil plynovou sondou a vyhodnocoval se v přenosném 

analyzátoru spalin TESTO 350 XL. Naměřené data byly zaznamenávány na pevný disk 

počítače o vzorkovací periodě 10 s.  

K snímání teplot v prostoru se pouţilo termočlánků (typ K), které jsou trvale 

umístěny ve výškách a vzdálenostech podle zkušební normy ISO 9705, a termočlánků 

umístěných v úrovni 20 mm nad okrajem kaţdého zkušebního kelímku (viz obr. 6.3). 

Záznam hodnot z termočlánku vyhodnocovala ústředna ALMENO 5690-2 a získané data 

ukládala na pevný disk počítače. Vzorkovací perioda zápisku byla 5 s. Rozmístění 

jednotlivých termočlánků, spalinové sondy a umístění ventilačního potrubí je podrobněji 

znázorněno v příloze A. 

 

Experiment byl prováděn na celkem pěti vzorcích vybraných hořlavých kapalin. 

Jedná se o kapaliny běţně se vyskytující v provozech nebo automobilové dopravě. Některé 

z vybraných kapalin mají bod vzplanutí poměrně vysoký a jejich iniciace je obtíţná. 

K jejich iniciaci se proto muselo vyuţít knotu. Následující tabulka uvádí přehled 

důleţitých informací k testovaným kapalinám. 

 

SOUHRNÉ INFORMACE K TESTOVANÝM VZORKŮM 

vzorek č. - 1 2 3 4 5 

název - n-Heptan Benzin Nafta Hydraulický olej 

typ - průmyslový 
Natural 95 

C1 

Standard 

D 
Renolin 

VG 46 

Renolin 
150 

měřící termočlánek - T1 T2 T3 T4 T5 

bod 
vzplanutí 

°C 
-4 -20 55 210 250 

vznícení 220 340 220 - - 

mez 

výbušnosti 

horní obj. 

% 

6,7 8,0 6,5 - - 

dolní 1,1 0,6 0,5 - - 

dodavatel - 
MACH 

CHEMIKÁLIE, 

s.r.o. 
Benzina Benzina Slovnaft Slovnaft 

výrobce - 
MACH 

CHEMIKÁLIE, 

s.r.o. 

Česká 

rafinérská, 

a.s. 

Litvínov 

Česká 

rafinérská, 

a.s. 

Litvínov 

FUCHS 

OC, s.r.o 

FUCHS 

OC, s.r.o 

zapalováno pomocí 

knotu 
- ne ne ano ano ano 

Tabulka 6.3 - souhrnné informace k testovaným vzorkům 

 



 

22 

 

Začátek kaţdého měření započal zapálením vzorků 5, 4 a 3, které bylo z důvodu 

vysoké teploty vzplanutí nutné nechat rozhořet. Po minutě rozhořívání došlo k iniciaci 

zbylých vzorků 2 a 1, které se spolu se vzorky 5, 4 a 3 nechali hořet dalších 30 s. Pro 

iniciaci testovaných vzorků bylo pouţito plynového zapalovače. 

Následně, tedy 1,5 minuty od začátku měření došlo k uzavření vstupních dveří do 

zkušební komory a k aktivaci aerosolového hašení. Pro účely této zkoušky se pouţilo 

aerosolového hasiva, které bylo generováno termickým rozkladem směsi generující aerosol 

pouţívané do generátorů AGS 8/3. Tato směs se skládá ze solí chloridu draselného (KCl) a 

uhličitanu draselného (K2CO3). Hmotností zastoupení těchto sloţek činí v průměru 40 aţ 

65% celkové hmotnosti směsi. Iniciace směsi proběhla termoelektricky. Pomocí 

elektrického řídícího zařízení (typ ZZ VI 01 - 200 VA; 12V; max 15 A) se nechalo krátce 

protékat elektrický proud odporovým drátem (typ RD 100/08), který byl vsazený do směsi. 

Přibliţná hodnota proudu byla 1 A. 

 

Potřebné mnoţství hasebního aerosolu, pro vytvoření hasicí koncentrace, se 

vypočítá jako součin upraveného návrhového součinitele, zvětšeného o odpovídající 

koeficient, a objemu chráněného prostoru (dle rovnice 5.1). Do objemu prostoru se 

započítávají veškerá zvětšení prostoru.  

 

][kgVcm                           (5.1) 

 396,227,27,215,3  mdšvV              (5.2) 

 3054,0  mkgqc n  

][3,126,196,22054,0 kgVcm   

kde je

 

m – celkové návrhové mnoţství v gramech 

c – upravený návrhový součinitel v gramech na jednotku objemu 

qn – návrhový součinitel 

V – objem chráněného prostoru v metrech krychlových 

v – výška komory 

š – šířka komory 

d – délka komory 
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V rámci měření nebyly započítávány upravující koeficienty a počítalo se pouze 

s návrhovým součinitelem dle výrobce, který je 0,054 kg
.
m

-3
. Objem zkušebního prostoru 

se vypočítá dle rozměrů uvedených v tabulce 6.1. Výsledná hmotnost směsi generující 

aerosol byla 1,3 kg pro jedno měření, tedy 3,9 kg pro celý experiment.  

 

Stav uhašení testovaných vzorků bylo moţné sledovat na měřící ústředně. Měření 

pokračovalo 10 minut od odpálení směsi generující aerosol, tedy 11,5 minuty celkem. 

Pokud by v této době nedošlo k uhašení vzorků, automaticky by pro další měření došlo ke 

zvýšení návrhového součinitele uhašení.  

 

Po dokončení měření bylo nutné odvětrat prostor od případných zplodin hoření a 

samotného aerosolu pomocí ventilace. Pro opakování zkušebního postupu se vyčkalo 

vychladnutí místnosti, připravila se nová směs aerosolu a zkontroloval se nebo případně 

kompenzoval úbytek hořlavin. 

6.2 Průběh experimentu 

Pro vizuální představu jsou uvedeny fotografie zkušební komory (viz obr. 5.2 a 5.3), 

které představují zkušební komoru uvedenou do stavu pro zahájení měření. 

 

 

Obrázek 6.2 – fotografie zkušební komory 

 



 

24 

 

 

Obrázek 6.3 - fotografie zkušebních kelímků 

 

 

Průběh prvního měření poukázal na netěsnosti zkušební komory, které bylo nutné 

pro následující měření utěsnit. Veškeré snahy utěsnit místnost však byly liché. Aerosol 

přes veškeré úsilí prosakoval různými netěsnostmi do vnější místnosti. Jednalo se o 

názornou ukázku chování aerosolů, které připomíná spíše chování plynů. Z tohoto důvodu 

musela být pouţito odvětrávání vnější místnosti. Tento jev byl však očekávaný, protoţe 

zkušební místnost nebyla vybavena přetlakovými ventily pro kompenzaci nárůstu tlaku, 

vlivem termického rozkladu aerosolu. 

 Přes tuto skutečnost však došlo ve všech případech k uhašení testovaných vzorků a 

nebyla proto nutná korekce návrhového součinitele uhašení. Úbytek testovaných kapalin 

po jednotlivých zkouškách byl zanedbatelný.  

 

Během experimentu bylo moţné pozorovat průběh hašení laboratorním oknem. 

Viditelnost razantně klesla během několika sekund od odpálení směsi. Prakticky byla 

nulová. Na konci kaţdého laboratorního experimentu a odvětrání zkušební komory zůstala 

na podlaze pouze tenká vrstva usazeného hasicího aerosolu.  
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6.3 Vyhodnocení výsledků 

6.3.1 Teplotní průběhy testovaných vzorků 

Následující grafy zobrazují souhrnně teplotní průběhy jednotlivých testovaných 

vzorků hořlavých kapalin v rámci 3 měření, které byly získány z termočlánků T1 aţ T5 

umístěných nad zkušebními kelímky (viz obr. 5.1). 

 Pomocí těchto teplotních průběhu lze vypozorovat přibliţnou dobu uhašení 

jednotlivých vzorků, z které lze určit průměrnou dobu uhašení, která se vypočítá jako 

jejich aritmetický průměr. V grafech jsou znázorněny: 

 doby zapálení vzorku, 

 doby odpálení směsi aerosolu, 

 doby uhašení pro jednotlivá měření, 

 průměrná doba uhašení, 

 počáteční a maximální dosaţená teplota, 

 konec měření. 

 

 

Obrázek 6.4 - teplotní průběh vzorku č. 1- n-Heptan 
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Obrázek 6.5 - teplotní průběh vzorku č. 2 – benzín 

 

 

Obrázek 6.6 - teplotní průběh vzorku č. 3 - nafta 
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Obrázek 6.7 - teplotní průběh vzorku č. 4 - hydraulický olej, Reolin VG 46 

 

Obrázek 6.8 - teplotní průběh testovaného vzorku č. 5- hydraulický olej, Reolin 150 
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6.3.2 Doby potřebné pro uhašení 

Výše uvedené grafy teplotních průběhů hořlavých kapalin poskytují klíčové 

informace pro určení dob potřebných pro uhašení, které jsou hlavním cílem tohoto 

experimentu.  

Doba potřebná pro uhašení i-té hořlavé kapalin τhi se vypočítá odečtením doby 

zpoţdění vypouštění hasiva τo od doby uhašení i-té hořlavé kapaliny τui, podle vzorce: 

 

 shioui                     (5.1) 

 

Doba zpoţdění vypouštění hasiva nebo také doba odpálení směsi tvořící aerosol τo 

je doba určená pro rozhoření zkoušených hořlavých kapalin a je stanovena na dobu 90 

sekund od začátku měření. Průměrná doba hašení aerosolem τhp pro jednotlivé kapaliny je 

určena, jako aritmetický průměr dílčích dob potřebných pro uhašení.  Následující tabulka 

zobrazuje přehled časů, pro jednotlivé hořlavé kapaliny. 

Tabulka 6.4 - přehled naměřených a vypočtených hodnot 

 

Srovnáním průměrné doby hašení jednotlivých testovaných vzorků a průměrné 

doby vyhořívání směsi tvořící aerosol (viz kapitola 6.3.1) lze obecně tvrdit, ţe došlo 

k uhašení všech vzorků hořlavých kapalin s předstihem. Tedy v době, kdy ještě nebylo 

dosaţeno navrhované hasicí koncentrace. Navíc během zkoušky docházelo k únikům 

aerosolu ze zkušební místnosti.  Tyto skutečnosti poukazují na vysoký hasicí efekt 

aerosolového hašení hořlavých kapalin. 

PŘEHLED NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT 

Vzorek č. τu1 τu2 τu3 τo τh1 τh2 τh3 τhp 
[s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] 

1 175 195 185 90 85 105 95 95 

2 175 220 190 90 85 130 100 105 

3 190 205 165 90 100 115 75 97 

4 180 175 130 90 90 85 40 72 

5 175 145 140 90 85 55 50 68 

τui 
doba uhašení i-té hořlavé kapaliny 

τo průměrná doba vyhořívání směsi 

τhi doba hašení i-té hořlavé kapalin 

τhp průměrná doba hašení    
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6.3.3 Průběh koncentrace kyslíku 

Průběh koncentrace kyslíku byl snímán plynovou sondou umístěnou dle přílohy A. 

Jednotlivé křivky zobrazují průběhy koncentrace kyslíku za 3 provedená měření. V grafu 

jsou znázorněny důleţité časy a koncentrace, potřebné pro vyhodnocení. 

 

Obrázek 6.9 - průběh koncentrace kyslíku 

Po iniciaci vzorků je patrný mírný pokles koncentrace kyslíku. Razantní pokles 

však nastává v době odpálení směsi generující aerosol, ke kterému došlo zhruba v době 90 

s od počátku měření. Z grafu je patrný zlomový bod, kdy došlo k vyhoření směsi generující 

aerosol a koncentrace kyslíku začala opět narůstat. Předpokládaná doba vyhoření směsi je 

přibliţně 215 s od začátku měření. Doba tvorby aerosolu byla tedy přibliţně 125 s. 

Během experimentu nedošlo k poklesu koncentrace kyslíku pod jeho limitní 

hodnotu. Minimální stav této koncentrace byl 18,96 % objemu, coţ je pokles o 2,23 %. 

Podle této skutečnosti lze usuzovat, ţe nedošlo k uhašení tetovaných vzorků z důvodu 

nedostatku oxidačního prostředku. 
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6.3.4 Průběh průměrných teplot v komoře 

Stanovení průběhu teploty ve zkušební komoře znázorňuje stručný přehled 

tepelného zatíţení prostoru, vlivem zvýšené teploty vypouštěného aerosolu. Maximální 

teplota naměřená pod stropem místnosti dosahovala maximální teploty 185,6 °C, čímţ 

nebyl překročen limit stanovený normou, pro bezpečný odstup od nehořlavých konstrukcí, 

a to i přes skutečnost ţe se jednalo pouze o směs generující aerosol bez chladícího 

mechanismu. 

Tento graf byl vyhodnocen z průměrných hodnot 3 provedených měření 

z termočlánků P1, P3, P7 a S1, jejichţ umístění je podrobně zakresleno v příloze A. 

Rozmístění těchto termočlánku odpovídá výškové úrovni 20%, 40%, 70% a 100% výšky 

prostoru. V grafu jsou znázorněny důleţité časy a teploty, potřebné pro vyhodnocení. 

 

 

Obrázek 6.10 – průběh průměrných teplot v komoře 
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6.3.5 Poznatky z měření 

Na základě vyhodnocených údajů a poznatků z průběhu experimentu a získaných 

dob hašení lze pro aerosolové hašení hořlavých kapalin konstatovat tyto charakteristické 

pozitivní vlastnosti: 

 vysoká hasicí schopnost aerosolového hašení, 

 malá spotřeba této hasicí látky, 

 minimální sníţení koncentrace kyslíku. 

Měřením byly potvrzeny také jisté nevýhody jako například minimální viditelnost, 

nutný úklid zbytků usedlé hasicí látky i kdyţ minimální nebo v poslední řadě nutnost dobré 

těsnosti prostoru nebo kompenzace úniků aerosolu. V zásadě ale vyplývá, ţe výhody 

aerosolového hašení převaţují nad nevýhodami.  
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7 Závěr 

Bakalářská práce se jako celek zabývá vhodností aerosolového hašení hořlavých 

kapalin a moţností jeho alternativního vyuţití, pro nahrazení za klasické hasicí prostředky, 

pouţívané v oblasti hašení hořlavých kapalin. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo 

ověřit hasicí účinky hasicího aerosolu v rámci laboratorních zkoušek. 

Aerosolové hašení můţe být v porovnání s klasickými technologiemi hašení, 

vyhodnoceno jako poměrně dobrá alternativa pro hašení hořlavých kapalin. Tato 

skutečnost vychází z celé řady výhod, mezi které patří zejména vysoký hasicí účinek, nízká 

spotřeba, široké spektrum pouţitelnosti a bezpečné pouţití v rámci organismů a ţivotního 

prostředí. Experimentální zkoušky hasicího aerosolu navíc jasně prokázaly, ţe jde o velice 

účinný hasicí prostředek pro hašení hořlavých kapalin. Výsledky měření dále potvrzují 

nízkou spotřebu a minimální škody způsobené hasicí látkou. V zásadě zde vyplývá, ţe 

výhody aerosolového hašení převaţují nad nevýhodami. 

Moţnost jeho nahrazení za klasické hasicí technologie ovšem ovlivňuje celá řada 

faktorů, kterými mohou být neúčinnost mechanismu hašení nebo podmínky jeho pouţití. 

Srovnáním těchto faktorů vzniknou prakticky dvě skupiny hasicích technologií a to 

technologie nahraditelné a nenahraditelné. 

Mezi nahraditelné technologie hašení patří zejména hasicí prášky, halony a inertní 

plyny. Mechanismus hašení aerosolových hasiv je ve své podstatě stejný jako u hasicích 

prášků nebo halonů, ale podstatně účinnější. Sloţením je hasicí aerosol látka netoxická a 

jeho pouţití je bezpečné pro organismy nebo ţivotní prostředí, coţ je zásadní problém 

holonových hasicích prostředků. Inertní plyny jsou především málo účinné, z čehoţ plyne 

nutnost skladování velkého mnoţství, které s sebou nese velkou finanční náročnost.  

Podstatnou nevýhodou aerosolové technologie je absence chladivého efektu, který 

hraje důleţitou roli zejména u poţárů ţhnoucích látek. Hasicí technologie zaloţené na bázi 

vody, které pracují na principu chladivého efektu, patří do skupiny nenahraditelných 

aerosolovými technologiemi, čímţ se ovšem nevylučuje moţnost jejich kombinace. 

Rozdělení hasicích technologií na nahraditelné a nenahraditelné je ovšem jenom teoretické 

a vztahuje se jenom na omezené mnoţství faktorů, kterých můţe být v praxi daleko více. 
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