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Anotace 

 

Hotárek, Z. Vhodnost použití aerosolového hašení pevných látek. Ostrava: Bakalářská 

práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. 34 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití aerosolového hašení 

požárů pevných látek. Je rozdělena do čtyř základních částí. První část se věnuje vysvětlení 

procesu hoření. V druhé části této práce jsou popsány mechanismy hašení a používané 

hasící látky. Třetí část se věnuje teoretickému popisu aerosolového hašení. Čtvrtá část je na 

rozdíl od předchozích teoretických věnována praktickému výzkumu. Zde se experimentem 

ověřuje vhodnost použití aerosolového hašení pevných látek, přesněji se ověřuje, jaká 

hasební koncentrace je nutná pro uhašení pevných látek aerosolovým hašením. 

Klíčová slova:  
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Hotárek, Z. Suitability of Use of Aerosol Fire Suppression Technology for Fighting Fires 

in Solids. Ostrava: Bachelor‘s Thesis. VSB – Technical University of Ostrava, 2014. 34 

p. Supervisor Bachelor‘s Thesis Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 

 

 This Bachelor’s Thesis is concerned with the issue of the use of aerosol suppression 

of fires of solids. It is divided into four parts. The first part is dedicated to the process of 

burning itself. The second part of the thesis describes the mechanisms of fire suppression 

and the extinguishing materials that are used. The third part is concerned with the 

theoretical description of aerosol fire suppression. The fourth part is, unlike the previous 

ones, dedicated to practical research. In here, the suitability of the use of aerosol 

suppression of fires of solids is proven experimentally, or, more precisely, it examines the 

concentration necessary to extinguish fires of solids using aerosol suppression.  

Key words:   

aerosol, aerosol suppression, burning, extinguishing mechanism, chain reaction, solid 

materials. 
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Úvod  
 

K požárům v historii docházelo ještě dříve, než se člověk naučil využívat oheň pro 

svou osobní potřebu. Postupem času, jak probíhal vývoj lidstva, vznikaly také stále novější 

způsoby využití ohně. Společně s tím však pochopitelně docházelo i k nárůstu typů požárů. 

Tyto skutečnosti se v dnešní vyspělé civilizaci projevují natolik, že je již nezbytnou 

samozřejmostí využívání expertů v požární ochraně, nových druhů hasiv, nových 

technologií hašení a v neposlední řadě také stále specializovanějších profesionálních 

hasičů.  

Jednou z nejpodstatnějších a nejrozšířenějších skupin požárů jsou požáry pevných 

látek. A právě na tyto požáry je zaměřena tato bakalářská práce, konkrétně na využití méně 

používané technologie hašení, kterou je aerosolové hašení pevných látek.  

Aerosolové hašení pracuje velmi efektivně a spolehlivě, přičemž k hašení požárů 

využívá způsob objemového hašení.  

Hlavním cílem této bakalářské práce je ověřit hasební účinky aerosolu při hašení 

pevných látek, které proběhne pomocí experimentálních zkoušek ve zkušební komoře. 

Experiment je zaměřen na ověření hasební koncentrace, nutné k uhašení hořlavých 

pevných látek. Vybrané pevné látky pro experiment patří do skupiny plastů, což jsou 

v dnešní době stále více používané materiály.  

Experiment byl prováděn ve zkušební komoře, která se nachází v laboratoři požárně 

bezpečnostních zařízení a zabezpečovacích systémů v budově Fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB – TUO v Ostravě – Výškovicích. 

V závěru poté proběhne zhodnocení experimentálně naměřených hodnot a také 

úvaha o možnosti náhrady standardně používaných hasebních látek k hašení pevných látek 

aerosolovým hašením.  
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Rešerše 
 

Cíle: 

 

Cíle rešerše lze stručně definovat těmito třemi body: 

1. Provést průzkum literárních publikací, internetových zdrojů a odborných článků, 

které popisují aktuálně používaná hasiva, jejich hasební efekty a vhodnost použití 

pro jednotlivé třídy požárů. 

2. Provést průzkum literárních publikací, internetových zdrojů a odborných článků, 

které souvisejí s popisem zařízení a jeho použití k aerosolovému hašení pevných 

látek. 

3. Provést průzkum literárních publikací, internetových zdrojů, odborných článků   

a konzultace s odborníky, za účelem získání informací nutných k porovnání 

použitelnosti aerosolového hašení pevných látek oproti aplikaci ostatních 

standardních hasiv. 

 

Klíčová slova: 

 

Česky:  aerosol, aerosolové hašení, hasící mechanismus, hoření, pevná látka, 

řetězová reakce. 

Anglicky: aerosol, aerosol suppression, burning, extinguishing mechanism, chain 

reaction, solid materials. 

 

Závěry: 

 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum literárních publikací, internetových zdrojů 

a odborných článků, které souvisejí alespoň s jedním ze tří témat, která jsou uvedena výše 

v cílech rešerše. Byly tedy vyhledávány zdroje informací, které souvisí s tematikou 

aerosolového hašení pevných látek. 

Pro účely této rešerše bylo prostudováno celkem 16 literárních publikací,     

14 internetových zdrojů, 4 odborné články (z toho 2 v anglickém jazyce) a proběhlo 

několik konzultací s odborníky v dané oblasti. Informace v některých těchto publikacích se 
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opakovaly, anebo nebyly přímo vhodné pro zpracovávání řešené problematiky. Proto 

některé ze studovaných publikací nebyly pro tvorbu bakalářské práce vůbec použity. 

Finálně tedy byly pro zpracování této práce vybrány jen některé publikace, a to celkem   

6 literárních publikací a 3 internetové zdroje. Dále byly použity informace získané 

konzultacemi s odborníky. Všechny vybrané zdroje informací byly publikovány mezi lety  

1995 – 2013 a jejich společným rysem je, že jsou všechny vydány na území České 

republiky.  
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1. Hoření 

 

Tato část bakalářské práce se věnuje především základnímu vysvětlení používaných 

pojmů a souvislostí v oblasti hoření a také vysvětluje samotný proces hoření, a to jak 

pomocí obecné teorie hoření, tak i teorií řetězovou. Dále jsou v této části popsány základní 

vlastnosti hořlavých látek.  

 

1.1 Obecná teorie hoření 

 

„Pojem hoření můžeme definovat jako chemickou reakci, která je provázena 

uvolňováním tepla a vyzařováním světla.“1 K hoření však vždy dochází pouze za určitých 

podmínek. Podmínkami jsou myšleny přítomnost třech základních složek v tzv. 

trojúhelníku hoření, který je v základním provedení vyobrazen níže na obrázku 1.  

 

Obrázek 1 Trojúhelník hoření2 

 

 Iniciační zdroj, obecně řečeno se jedná o jev, který dodá do směsi hořlavé látky  

a oxidačního prostředku (tedy hořlavé směsi) dostatečné množství energie, která způsobí 

zapálení této směsi. Množství této energie se podstatně liší v závislosti na složení hořlavé 

směsi a na samotném druhu této energie.  

                                                 
1 BALOG, K., KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999, 
str. 3 
2 Technická zařízení budov. Šíření plamene po vrstvě prachu tvořené dřevní biomasou [online]. Praha, 2013 
[cit. 2014-02-11]. Dostupné z: < http://www.tzb-info.cz/pozarni-ochrana/9636-sireni-plamene-po-vrstve-
prachu-tvorene-drevni-biomasou>.   
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Mezi nejčastěji udávané iniciační zdroje patří: 

 plameny, 

 horké plyny, 

 horké povrchy, 

 mechanicky, nebo elektricky vznikající jiskry, 

 rozptylové elektrické proudy, např. elektromagnetická indukce, 

 statická elektřina, úder blesku, 

 elektromagnetické vlnění, např. laser, ionizující záření, 

 exotermické chemické reakce, např. samovznícení. 

Tento uvedený přehled iniciačních zdrojů není zcela jednoznačně úplný, neboť při 

vhodném poměru a druhu hořlavé směsi stačí k iniciaci poměrně malé množství energie, 

která může být do směsi dodána mnoha jinými způsoby.  

 Nejčastějším oxidačním prostředkem je vzdušný kyslík, který má jako prvek na 

Zemi největší zastoupení, především díky jeho výskytu ve vodě oceánů a v atmosféře. 

Kromě kyslíku je dalším častěji se vyskytujícím oxidačním prostředkem chlor. 

 Pod pojmem hořlavá látka v trojúhelníku hoření jsou myšleny tyto tři varianty pro 

jednotlivá skupenství: 

 přímo látka v plynném skupenství, 

 u kapalin se jedná o jejich výpary, 

 a u tuhých látek to jsou jejich rozkladné produkty. 

 

1.2 Řetězová teorie hoření 

 

 Název této teorie je odvozen od řetězově probíhajících oxidačních reakcí. Tyto 

reakce jsou založeny na existenci aktivních částic, vznikajících dodáváním energie, jako 

jsou například volné radikály chemických prvků. Tyto radikály pak dále vstupují do 

jednotlivých chemických reakcí. Dle počtu reakcí nově vzniklých radikálů pak 

rozdělujeme řetězové reakce na nerozvětvené a rozvětvené. U nerozvětvených řetězových 

reakcí vzniká v každém reakčním kroku přesně tolik volných aktivních radikálů, jako jich 

do reakce vstupovalo. Naopak aby byla řetězová reakce rozvětvená, je nutné, aby při 

každém reakčním kroku vznikl větší počet volných aktivních radikálů, než jich bylo na 
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počátku reakce. Jako příklad pro objasnění se v mnohých literaturách používá 

nerozvětvená vzájemná reakce vodíku a chloru, která je vyobrazena v rovnici 1. 

 

Rovnice 1 Vzájemná reakce vodíku a chloru 

 

Cl2  →  2 Cl●    Cl● + H2  →  HCl + H● 

 H2  →  2 H●     H● + Cl2  →  HCl + Cl● 

 

Rovnice uvedené v levé části zobrazují vznik radikálů z jednotlivých molekul 

chloru a vodíku. V obou případech je průběh těchto reakcí závislý na dodání energie. Pravá 

část již znázorňuje vzájemnou reakci vodíku a chloru, kde v prvním řádku reaguje radikál 

chloru s molekulou vodíku za vzniku molekuly kyseliny chlorovodíkové a jednoho 

radikálu vodíku. Druhý řádek pak vyobrazuje obdobnou chemickou reakci, kde dojde 

k reakci vzniklého radikálu vodíku (např. z prvního řádku) a molekuly chloru, čímž dojde 

ke vzniku molekuly kyseliny chlorovodíkové a jednoho radikálu chloru. Tyto dvě reakce 

se pak mohou neustále dokola opakovat.  

 

1.2.1 Iniciace 

 Celkový cyklus řetězových reakcí se dá rozdělit do tří samostatných fází. V první 

fázi, která se nazývá iniciace, dochází ke vzniku jednoelektronových útvarů, obecně 

radikálů. K jejich vzniku dochází v důsledku štěpení vazeb mezi elektrony v atomu dané 

látky. Ke štěpení je zapotřebí dodat určité množství energie, jejíž velikost je závislá na 

pevnosti vazeb látky a na druhu dodávané energie, například: elektrický výboj, 

radioaktivní záření, chemická reakce apod. Iniciační fáze (levý sloupec v rovnici 1) může 

být z pohledu požáru považována přímo za počátek hoření.  

 

1.2.2 Propagace 

 Následující druhá fáze je nazývána propagace. V této fázi dochází k rozvoji 

řetězových reakcí a také k dalšímu vzniku volných radikálů. Z pohledu hoření se jedná   

o rozvoj požáru. Podle této fáze se také rozhoduje, o jaký typ řetězové reakce se bude 

jednat, zda o nerozvětvenou či rozvětvenou (viz kapitolu 1.2), nebo o zvláštní variantu 
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rozvětvené reakce, která se nazývá degenerativně rozvětvená řetězová reakce. A to je 

taková reakce, „kde hlavní řetězec je sice nerozvětvený, ale v průběhu reakce vznikají 

produkty, které se mohou lehce rozkládat za vzniku dalších radikálů, které zahájí nové 

reakce.“3 

 

1.2.3 Terminace 

 Třetí závěrečnou fází řetězových reakcí je terminace – zánik volných radikálů, resp. 

zastavení tvorby nových volných radikálů, k čemuž může dojít těmito způsoby: 

 vyčerpání koncentrace reagujících látek, 

 odebrání energie nutné ke vzniku volných radikálů, 

 nebo likvidací volných radikálů hašením. 

V případě hoření pak tato fáze odpovídá hašení požáru. Jak provádíme účelnou 

terminaci (hašení) v případě požáru bude blíže rozvedeno v druhé kapitole této práce. 

 

1.3 Vlastnosti ovlivňující hořlavost látek 

 

 „Hořlavost látek závisí na jejich afinitě ke kyslíku, a to jak k volnému, tak     

i chemicky vázanému. Mírou této afinity je termodynamická funkce – enthalpie.“4 

Vlastnosti, které ovlivňují hořlavost látek, se dají rozdělit na fyzikální a chemické.  

Z hlediska chemických vlastností ovlivňujících hořlavost látek se jedná především 

o schopnost slučovat se s kyslíkem (případně s jiným oxidačním činidlem), a to jak 

samostatné prvky, tak i sloučeniny. Dle míry slučitelnosti prvků s kyslíkem se prvky 

rozdělují na hořlavé a nehořlavé. Hořlavost sloučenin závisí na jejich molekulové skladbě 

a v případě zastoupení hořlavých i nehořlavých prvků i na množství a hmotnosti 

jednotlivých prvků ve sloučenině.  

Mezi fyzikální vlastnosti, které výrazněji ovlivňují hořlavost látek patří například: 

tvar krystalické mřížky neboli modifikace tuhé látky, velikost povrchu, na němž může 

                                                 
3 ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P. Chemie procesů hoření. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 
1999, str. 22 
4 ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P. Chemie procesů hoření. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 
1999, str. 25 
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probíhat chemická reakce, nazýván jako stupeň dělitelnosti, energetický stav reagujících 

molekul a v neposlední řadě také skupenství, ve kterém se hořlavá látka nachází.  

1.3.1 Hoření tuhých látek 

 Částice látky v tuhém skupenství jsou ve stálém styku a mají dané vnitřní 

uspořádání, dá se tedy říci, že si vytvářejí pravidelnou strukturu. Částice takto uspořádané 

látky mohou kmitat pouze ve vzájemně vymezených polohách, a proto taky nemají tuhé 

látky tendenci měnit svůj tvar a objem. „Hoření tuhých látek je složitý, stupňovitý, 

řetězovitý proces zahrnující reakce více fází. Účinkem tepla na tuhé materiály dochází 

k degeneraci spojené s úbytkem hmotnosti a vznikem prchavých produktů.“5 Pokud jsou 

prchavé produkty ve směsi se vzduchem hořlavé, dojde po jejich iniciaci k hoření. Při 

tomto hoření dochází také k uvolňování tepla, které se podílí na další propagaci procesu 

hoření. Hoření u tuhých látek tedy probíhá na rozhraní jednotlivých fází a hoří plynné 

produkty (ve směsi s oxidačním prostředkem), které jsou energetickou degradací 

uvolňovány z látky. 

 

1.3.2 Hoření kapalných látek 

 Kapalné látky mají své částice ve stálém styku, obdobně jako látky tuhé, ale 

nevytvářejí pravidelnou, pevnou vnitřní strukturu. Mohou se tedy volněji pohybovat    

a nemají mezi sebou stálé polohy, avšak jejich mezimolekulární vzdálenost se nemění. 

Látky v kapalném skupenství mění svůj tvar velmi ochotně, resp. zaujímají tvar nádoby, 

objem však mění tak, jako tuhé látky velice málo. U kapalin dochází dodáváním tepelné 

energie k jejich vypařování. Hoří pak směs vzduchu a hořlavých výparů z kapaliny. Část 

hořením uvolněné energie se stejně jako u tuhých látek podílí na propagaci procesu hoření, 

přesněji na dalším odpařování kapaliny.  

 

 

 
 
 
 

                                                 
5 BALOG, K., KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999, 
str. 9 
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2. Hašení 

 

 V této části práce jsou popsány mechanismy a technologie hašení a používané 

hasební látky, přičemž podrobněji jsou rozebrány ty hasební látky a mechanismy, které 

souvisí s touto prací, tedy s aerosolovým hašením.  

 Hašení je proces, případně soubor procesů, kterým se zpomaluje, nebo v ideálním 

případě zcela zastavuje hoření. Hašení je tedy proces, který určitým způsobem přímo 

ovlivňuje trojúhelník hoření (viz. Obrázek 1), přičemž stačí, aby z tohoto trojúhelníku 

odebral jakoukoliv jeho část. Podle toho, na kterou část trojúhelníku je hašení zaměřeno 

lze nepřímo určit aplikovaný mechanismus hašení.  

 

2.1 Mechanismy hašení 

 

 Nejčastějším mechanismem hašení je odebrání tepla přímo z místa hoření nebo 

z jeho těsné blízkosti, v důsledku čehož dojde k porušení tepelné rovnováhy v místě 

hoření, obecně je tento hasící účinek nazýván chladící. Jeho účinnost je přímo úměrná 

tepelné kapacitě hasební látky, závisí však i na skupenském teplu výparném. Po odebrání 

tepla z místa hoření dojde k ochlazení hořící látky pod teplotu vzplanutí a tím i k přerušení 

hoření.  

Dalším, využívaným hasebním účinkem je změna poměru reagujících látek, 

obecně dusivý efekt, ke kterému může docházet ve třech různých úrovních: 

 snížení koncentrace kyslíku, 

 snížení koncentrace hořlavé látky, 

 oddělením hořlavé látky od kyslíku. 

Snižováním koncentrace kyslíku ve vzduchu pod limitní hranici, která je pro 

každou látku jiná, dochází k přerušení hoření. Většina látek přestává hořet při objemové 

koncentraci kyslíku ve vzduchu mezi 15 až 12 %, jsou však i výjimky, které mohou hořet  

i při koncentracích kyslíku kolem 10 % (jsou to např. acetylén, bílý fosfor a vodík).  

Snížení koncentrace hořlavé látky se dosáhne ochlazováním hořlavé látky, která 

s poklesem teploty sníží množství odpařovaných hořlavých produktů a tím se ochudí 
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hořlavá směs se vzduchem. Po snížení na úroveň spodní hranice hořlavosti dojde 

k přerušení procesu hoření a bez dodání další energie nedochází ani k opětovnému 

vzplanutí.  

Oddělením hořlavé látky od kyslíku zcela přerušíme tvorbu hořlavého souboru, 

čímž je další hoření zcela zastaveno. Jsou možné dva způsoby provedení, a to buď 

zamezení přístupu vzdušného kyslíku k hořlavé látce, nebo zamezit hořlavé látce ve styku 

se vzdušným kyslíkem. Výsledný efekt je zcela shodný o výběru varianty rozhodují 

technologické možnosti při probíhajícím hoření (např. položení pěny na hořící kapalinu  

x uzavření ventilu na produktovodu).  

Dalším mechanismem je hašení principem antikatalytického efektu. Tento hasící 

efekt je zaměřen na meziprodukty (například volné radikály), které rozvětvují, případně 

prodlužují reakci hoření viz. řetězovou teorii hoření, kapitola 1.2. Dle působení 

rozlišujeme dvě varianty inhibice, a to heterogenní a homogenní.  

V případě heterogenní inhibice dochází k přerušení řetězových reakcí přímo na 

povrchu látky, kde hasící látka odebere volným radikálům část jejich energie, v důsledku 

toho pak radikály zpětně rekombinují, což vede k přerušení řetězové reakce hoření.  

Při homogenní inhibici dojde k přerušení hoření tím, že volné radikály 

v probíhající řetězové reakci se chemicky navážou na jiné radikály, které jsou produktem 

hasící látky (mohou vznikat např. termickým rozkladem hasící látky).  

2.2 Voda jako hasivo  

 

Voda je se svými přibližně 70 % pokrytí zemského povrchu nejrozšířenější látkou 

na Zemi. Pokud je voda bez příměsí, tak se jedná o čirou kapalinu bez chuti a zápachu. 

Voda se však běžně vyskytuje ve všech třech skupenstvích, a to v tuhém skupenství jako 

led, v kapalném jako voda a v plynném ve formě vodní páry. Vodní pára obsažená 

v atmosféře se při ochlazení sráží a vznikají tak další podoby vody, jako jsou například: 

déšť, sníh, kroupy, mlhy, mraky apod. Volně se vyskytující voda v přírodě není nikdy 

chemicky čistá, protože je schopná rozpouštět některé minerální látky.  

 Mezi důležité fyzikální vlastnosti vody z pohledu jejich hasebních účinků patří 

změny objemu při změnách skupenství, elektrická vodivost, možnost termického rozkladu 

se vznikem nebezpečného vodíku a případně i kyslíku.  
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 Spektrum chemických vlastností vody je značně široké, především vlivem příměsí, 

které voda snadno přijímá díky rozdílné elektronegativitě kyslíku a vodíku. Říkáme tedy, 

„že molekuly vody mají polární charakter, anebo že voda je nejznámějším      

a nejpoužívanějším polárním rozpouštědlem anorganických a mnohdy i organických 

sloučenin.“6 Vlastnosti vody se také uměle upravují přísadami, aby výsledné vlastnosti 

zaručovaly její lepší použitelnost v určitých oblastech (např. snížení korozivních účinků, 

zvýšení mrazuvzdornosti, zvýšení přilnavosti pomocí smáčedel, apod.). 

Voda je vzhledem ke své velké rozšířenosti a více variantám aplikovatelnosti 

nejrozšířenější a nejpoužívanější hasící látkou. Hlavní hasební efekt vody je chladící, 

použít k hašení lze vodu i efektem dusivým, kdy může v podobě páry vytěsňovat vzdušný 

kyslík. Dalším použitelným efektem je dusivý efekt, zaměřený na snížení koncentrace 

hořlavé látky, avšak pouze v případě polárních kapalin jako jsou např. alkoholy, 

karboxylové kyseliny, ketony, estery a další, tento způsob hašení lze pojmenovat jako 

zřeďování hořlavé látky.  

 

2.3 Pěna jako hasivo  

 

 Pěny, na rozdíl od vody, nejsou chemicky jednotlivé látky, jedná se o dvoufázový 

systém trojrozměrné struktury. Skládá se z uzavřených políček plynu, kterým strukturu 

udržují tzv. lamely, jejichž velmi malá tloušťka se pohybuje v rozmezí 1 až 10 µm. 

Přestože se v historii objevovaly různé způsoby výroby pěn, v dnešní době je nejběžněji 

používaná vzduchomechanická pěna. Tato pěna se vyrábí mícháním plynu (nejčastěji 

vzduchu) s pěnotvorným roztokem, který obsahuje vodu a pěnidlo. Takto vzniklé pěny se 

pak rozdělují do tří skupin podle čísla napěnění, což je poměr, který nám udává, kolik litrů 

pěny vznikne z jednoho litru pěnotvorného roztoku.  

 S číslem napěnění do 20 se jedná o těžké pěny, které mají z hlediska hašení nejen 

dusivý efekt, založený na oddělení hořlavé látky od vzdušného kyslíku, ale mají      

i schopnost odebrat z místa požáru teplo a tím narušit tepelnou rovnováhu reakce hoření.  

                                                 
6 ORLÍKOVÁ, K. Hasební látky. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1995, str. 10 
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 Pokud je číslo napěnění v rozmezí mezi 20 a 200, vzniklá pěna je označována jako 

střední. Ta už má oproti těžké pěně menší schopnost odebírat teplo, avšak se zvětšují její 

izolační vlastnosti požívané k oddělení hořlavé látky od vzdušného kyslíku. 

 Třetí variantou vzduchomechanických pěn je lehká pěna, jejíž číslo napěnění je 

větší než 200. Tou je možné mnohdy vyplnit celý uvažovaný prostor a tím zcela vytěsnit 

vzdušný kyslík z prostoru hoření. 

 Pěny se dají dále rozdělovat podle různých kritérií, ke kterým patří například: 

odolnost vůči mrazům, použitelnost na požáry polárních kapalin, nebo se může jednat   

o speciální pěny, které se mohou používat k hašení požárů vybraných skupin látek. 

„Pěnotvorné přísady, s ohledem na jejich složení a z toho plynoucích vlastností, dělíme do 

následujících skupin: 

 proteinové, 

 syntetické, 

 fluoroproteinové a 

 přísady tvořící vodní film.“7 

 

2.4 Inertní plyny jako hasiva  

 

 Některé málo reaktivní látky, které se za normálních podmínek vyskytují 

v plynném skupenství, se využívají jako hasiva. Tyto plyny hasí na principu dusivého 

efektu, přesněji snižují koncentraci kyslíku ve vzduchu, případně vzduch zcela vytlačí 

z oblasti hoření. Jakmile se sníží koncentrace oxidačního prostředku (např. vzdušného 

kyslíku) pod mezní hodnotu, dojde k zastavení procesu hoření.  

 Nejčastěji používaným inertním plynem k hašení je oxid uhličitý, který však může 

s některými látkami při požáru nebezpečně reagovat se vznikem hořlavých, výbušných   

a mnohdy i toxických látek. Proto bývají s ohledem na vlastnosti hořících látek voleny   

i jiné inertní plyny, např. dusík, argon nebo různé směsi inertních plynů.  

 

                                                 
7 ORLÍKOVÁ, K. Hasební látky. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1995, str. 25 
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2.5 Halony jako hasiva  

 

 Úplné pojmenování halonů je halogenderiváty uhlovodíků. Z pohledu chemie se 

jedná o uměle vyrobené organické sloučeniny. Tyto látky vynikají výbornými hasebními 

vlastnostmi. „Hasí rychle, čistě a bezpečně díky chemickým reakcím probíhajícím mezi 

halonem a hořící látkou.“8 Princip ukončení reakce hoření, při použití halonů, je založen na 

antikatalytickém efektu s homogenní inhibicí. Požárem vzniklé volné radikály hořlavé 

látky velmi rychle reagují s radikály vzniklými rozkladem halonu při požáru, výsledkem je 

terminace řetězové reakce hoření.  

 Tento způsob hašení požáru je však doprovázen dalšími vedlejšími chemickými 

reakcemi, jejichž výsledkem jsou toxické produkty. Tento jev bývá označován jako 

sekundární toxicita hasiva. Obzvláště vysokých hodnot dosahují halony v dlouhodobě 

monitorovaných indexech: 

 ODP (Ozone Depletion Potential) – potenciál odčerpání ozónu, 

 GWP (Global Warming Potential) – potenciál oteplení Země, 

 AL (Atmospheric Lifetime) – doba životnosti v atmosféře. 

Proto také byly halony od 1. 1. 1994 zakázány používat, pouze s několika 

výjimkami, kde náhrada těchto systémů nebyla možná (např. jaderná energetika, raketová 

technika a další). Vzhledem k vysoké efektivitě hašení halony se však již řadu let vyvíjejí 

halonové alternativy, které však buď nesplňují dané limity škodlivosti pro životní prostředí 

(hodnoty ODP, GWP a AL stanoveny Montrealským protokolem a zpřesněny Kodaňským 

dodatkem), nebo je nutná jejich vyšší hasební koncentrace. Hasební koncentrace je takové 

nejmenší množství hasební látky v oblasti požáru, při kterém dojde k uhašení požáru.    

 

2.6 Prášky jako hasiva  

 

 Hasící prášky jsou látky v tuhém skupenství organického či anorganického původu, 

které pracují na efektu antikatalytickém. Malé částice (průměrem asi kolem 0,1 mm) 

prášku jsou k požáru dopravovány tlakovým potrubím. V místě požáru odebírají energii 

volným radikálům, a tím terminují řetězovou reakci hoření. Při správné aplikaci jsou 

                                                 
8 ORLÍKOVÁ, K. Hasební látky. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1995, str. 60 
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schopny obsáhnout objem celého požářiště a jejich účinek je pak bezpečný a poměrně 

rychlý. Účinnost hasících prášků je nepřímo úměrná velikosti jejich jednotlivých částic. 

Pokud jsou však částice příliš malé, nastává problém s jejich dopravitelností do místa 

hoření. Existují však varianty hasících prášků, které se vlivem tepla rozpadají na menší 

částice (průměrem asi kolem 1 µm), tento jev je nazýván dekrepitace. Hasící prášky se 

rozdělují z hlediska použitelnosti na tři skupiny, které označují přímo třídy požárů, pro 

které jsou určeny (tedy na prášky BC, ABC a prášky hasící kovy). U hasících prášků typu 

ABC se navíc vlivem teplot vytváří glazura na povrchu hořící látky, která působí dusivým 

efektem na bázi oddělení hořlavé látky od kyslíku.  

 

2.7 Aerosoly jako hasiva  

 

 Technologie likvidace požárů pomocí aerosolového hašení je oproti jiným 

používaným hasivům poměrně moderní způsob. Masivnější rozvoj tohoto způsobu hašení 

je datován teprve od 90. let 20. století.  

 Hasící aerosol je soustava složená z velmi jemných částeček solí alkalických kovů  

a nosného plynu. Vzhledem k velmi malým rozměrům částeček, mají aerosoly dostatečně 

dlouhý čas sedimentace, který zvyšuje jejich hasební efektivitu. Tyto drobné částice vydrží 

rozptýlené ve vznosu až několik desítek minut. Obecně lze u aerosolů zavést úvahu, že čím 

menší jsou částečky, tím spíše mohou být zanedbány a vlastnosti aerosolu by poté byly 

podobné samostatnému plynu. Hasiva, která jsou používána pro aerosolové hašení, jsou 

elektricky nevodivá.  

Aerosolové hašení probíhá na bázi antikatalytického efektu. „Mechanismus 

působení aerosolu na oheň je principielně stejný jako u běžných hasících prášků. Když 

narazí aktivní částice vzniklá procesem hoření na povrch prachové částice, ztrácí část své 

energie.“9 Takto energeticky ochuzená částice (např. volný radikál) už nemá dostatek 

energie na to, aby v reakci pokračovala. Dochází tedy k terminaci řetězové reakce hoření. 

Aby bylo dosaženo uhašení hořlavých látek, je zapotřebí dosáhnout v oblasti hoření 

patřičné hasební koncentrace, která se musí v tomto prostoru udržet po dobu nutnou pro 

                                                 
9 BALOG, K. Hasiace látky a jejich technológie. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004, str. 
118 
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úplné uhašení. To je největší měrou ovlivněno těsností prostoru, ve kterém k hoření 

dochází. Hasební koncentrace nutná k uhašení hořlavých látek se u hasícího aerosolu 

pohybuje v rozmezí mezi 50 a 100 g·m-3, v závislosti především na druhu hořící látky   

a těsnosti prostoru.  
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3. Aerosolové hašení 

 

 Tato část práce je věnována podrobnějšímu popisu technologie aerosolového 

hašení, popisu v praxi používaných způsobů aerosolového hašení a jeho použitelnost. 

Budou zde také popsány jednotlivé komponenty systému pro aerosolové hašení.   

 

3.1 Rozdělení hasících aerosolových systémů  

 

 Hlavním rozdělujícím kritériem pro systémy aerosolového hašení je způsob tvorby 

hasícího aerosolu. Podle tohoto kritéria se aerosolové hasící systémy rozdělují do dvou 

skupin, a to na hasící aerosoly bez termického rozkladu a na hasící aerosolové systémy 

s termickým rozkladem.  

 

3.2 Hasící aerosoly bez termického rozkladu 

 

 Hasící aerosoly mají při srovnání s běžně používanými hasícími prášky mnohem 

vyšší účinnost. Aerosoly vyvíjené bez termického rozkladu se používají především tam, 

kde by nevyhovovaly aerosolové systémy s termickým rozkladem a také kde je 

realizovatelná jejich dopravitelnost do místa hoření. Výhodnější oproti systémům 

s termickým rozkladem jsou především proto, že při aplikaci nevyvíjejí teplo a nijak 

zásadně nezvyšují tlak v prostoru hašení. Jejich aplikovatelnost je však podmíněna 

použitím technologie obdobné jako při hašení stlačenými plyny (pouze rozdílné trysky).  

Aerosolové hašení bez termického rozkladu je vhodné použít v těsných a objemově 

menších prostorech se snadnou dopravitelností hasícího aerosolu na místo požáru.  

 

3.3 Hasící aerosolové systémy s termickým rozkladem 

 

 Hasící aerosolové systémy s termickým rozkladem se na rozdíl od těch bez 

termického rozkladu a klasickým hasícím práškům liší ve způsobu vývinu hasící látky   

– aerosolu. Ten není vyráběn předem a poté problematicky dopravován do prostoru hoření, 
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avšak vzniká rozkladem směsi až přímo v místě hoření. Směs používaná k tvorbě aerosolu 

se skládá ze solí alkalických kovů (nejčastěji chloristany a dusičnany) a z epoxidových 

pryskyřic, které zajišťují nejen pevnost a soudržnost směsi, ale slouží i jako palivo nutné 

k termickému rozkladu směsi.  

 

3.3.1 Soustava systému aerosolového hašení s termickým rozkladem 

 Celá soustava se skládá z několika standardních komponentů, které se 

v jednotlivých konkrétních provedeních mohou lišit počtem a typem, v závislosti na 

charakteru chráněného prostoru. Tato soustava však má svou pevnou základní strukturu, 

z níž vycházejí konkrétně řešené systémy a bývá pojmenovávána jako aerosolové stabilní 

hasicí zařízení, dále jen AHZ.  „AHZ je založeno na principu objemového hašení, které 

zcela vyplní uzavřený chráněný úsek v předepsané koncentraci jemnými částečky hasícího 

aerosolu.“10 Tato předepsaná hasící koncentrace musí být v prostoru udržena nejméně   

10 minut, čehož lze docílit těsností chráněného prostoru, nebo případně větším množstvím 

hasiva.  

 Všechny komponenty systému AHZ musí být certifikované dle aktuálně platných 

předpisů. Základní struktura systému AHZ je znázorněna na obrázku 2. AHZ se 

v základním provedení skládá z: 

 ústředny elektrické požární signalizace (dále jen EPS), která v tomto případě 

slouží k předání povelu k zahájení hašení na základě obdržení aktivačního signálu 

od 

 požárních hlásičů, které mohou být v různých provedeních, ale vždy párovány do 

dvojic, aby se eliminovaly poruchy jednotlivých hlásičů. Tyto hlásiče jsou 

rozmisťovány do chráněného prostoru.  

 Další možností jak předat ústředně EPS informaci o vzniklém požáru je 

prostřednictvím tlačítek pro manuální spuštění, která se umisťují mimo chráněný 

prostor. Naopak dovnitř do chráněného prostoru se umisťují tlačítka sloužící pro 

blokování systému.  

                                                 
10 K.B.K.fire protipožární ochrana. Zařízení aerosolového hašení požárů [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2014-
03-29]. Dostupné z: <http://www.kbkfire.cz/produkty/zarizeni-aerosoloveho-haseni-pozaru/>.   
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 Ústředna EPS předává povel k zahájení procesu hašení ústředně AHZ, která 

ovšem také předává data i zpět do ústředny EPS (např. o stavu zařízení). Ústředna 

AHZ už pak přímo ovládá 

 generátory aerosolu, což jsou zařízení, která vyrábějí hasící aerosol termickým 

rozkladem. Podrobněji jsou generátory aerosolu popsány v následující kapitole.  

 Ústředna AHZ také ovládá akustické a optické signalizátory vyhlášení 

poplachu. 

 

AHZ

Ústředna EPS Ústředna AHZ

Generátory aerosolu

Akustické a optické
potvrzení vyhlášení

poplachu

Požární hlásiče

Tlačítka pro 
manuální spuštění a 

blokování

AHZ

Ústředna EPS Ústředna AHZ

Generátory aerosolu

Akustické a optické
potvrzení vyhlášení

poplachu

Požární hlásiče

Tlačítka pro 
manuální spuštění a 

blokování  

Obrázek 2 Blokové schéma systému AHZ  

 

Systém AHZ je koncipován jako zcela autonomní, přičemž při provozu používá tři 

základní stavy (KLID, POŽÁR a PORUCHA) a standardně jej lze ovládat třemi způsoby. 

Automatické spuštění proběhne zcela bez přičinění obsluhy na základě spolupráce obou 

ústředen (EPS a AHZ). Další variantou spuštění systému je manuální elektrické spuštění, 

kde je signalizace od čidel nahrazena obsluhou (stiskem tlačítka). Zablokování systému je 

třetí možností ovládání a tato možnost je taktéž koncipována tlačítkovým způsobem. 

Systém AHZ je podstatně složitější zařízení se spoustou dalších funkcí, avšak jeho 

detailnější rozbor není předmětem této práce. 

 

3.3.2 Generátor aerosolu 

 Je beztlaká nádoba včetně její montážní konzoly, která po spuštění vyvíjí hasící 

aerosol. Skládá se ze směsi tvořící aerosol, iniciačního zařízení a chladícího mechanismu. 
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Ten je do generátorů instalován z důvodů ochrany okolí generátoru před vysokými 

teplotami, které vznikají při termickém rozkladu směsi na hasící aerosol. Chladící 

mechanismus je nejběžněji složen z chladiče a chladícího média, které však nikterak 

neposiluje hasící účinnost generovaného aerosolu.  

 Generátory aerosolu se rozdělují dle jejich způsobu použití na generátory určené 

pro systémy AHZ, jejichž aktivace je podmíněna signálem z ústředny AHZ a na ruční 

generátory aerosolu. Ty jsou určeny hlavně pro jednotky Hasičského záchranného sboru, 

nebo personál v chráněném prostoru, zpravidla již při rozvinutém požáru.  

3.4 Rozsah použitelnosti aerosolového hašení 

 

 Rozsah použití aerosolového hašení lze konvertovat na několik kritérií, ze kterých 

lze vyhodnotit vhodnost tohoto způsobu pro jednotlivé v praxi řešené situace. Hlavním 

kritériem je nahraditelnost běžně používaných hasebních látek. Dále je nutné zvážit 

bezpečnost technologie, a to jak z pohledu všeobecného, tak i hrozících nebezpečí pro 

život a zdraví osob. K tomu všemu je třeba uvažovat o výhodách, resp. nevýhodách 

aerosolového hašení.  

 

3.4.1 Nahrazení běžně používaných hasebních látek aerosolovým hašením 

 Z pohledu mechanismů hašení (kapitola 2.1) jsou nahraditelné ty hasební látky, 

které pracují stejným, nebo obdobným způsobem jako aerosolové hašení. Jedná se o hasící 

prášky, které pracují naprosto shodně, pouze s podstatně nižší účinností. Halony, které se 

běžně neužívají vzhledem ke svým škodlivým vlastnostem pro ozónovou vrstvu, jsou také 

nahraditelné. Alternativy halonových hasiv jsou pak méně efektivní než technologie 

aerosolového hašení. Nahradit by bylo možné i hašení inertními plyny, které sice pracují 

jiným mechanismem hašení, ale vyšší účinnost vyznívá lépe pro aerosolové hašení.  

 Nejčastěji používané hasební látky, jako jsou voda a pěny, však příliš dobře 

nahradit aerosolovým hašením nelze, vzhledem k absenci odebírání tepelné energie 

hořícím látkám. Ty se mohou po snížení hasební koncentrace opětovně vznítit, k čemuž 

jim poslouží i dostatečná teplota jejich povrchu. Tato skutečnost však nevylučuje variantu 

kombinovaného způsobu hašení s použitím více mechanismů hašení, například prudké 
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plamenné hoření zastavit antikatalytickým efektem aerosolového hašení a hořící látky 

následně ochladit vodou. 

3.4.2 Nebezpečnost aerosolového hašení 

 Z hlediska bezpečnosti všeobecně je možnost použití aerosolového hašení téměř 

nelimitována, avšak existují procesy, kde by zbytek aerosolu po hašení mohl způsobit 

škody. Z hlediska elektrické vodivosti je možné aerosoly bez potíží použít až do napětí  

40 kV. „Vypouštění aerosolu může vyvolat závažná nebezpečí pro osoby jak v chráněném 

prostoru, tak v prostorech, kam se může aerosol dostat.“11 Jsou to snížená viditelnost, 

potenciální toxicita, tepelné nebezpečí a turbulence. Potenciální toxicita není při běžných 

hasebních koncentrací zapříčiněna aerosolem, ale vedlejšími produkty, které se uvolňují při 

spouštění generátoru aerosolu. Tepelné nebezpečí se projevuje v době termického vývinu 

aerosolu a trvá až do vychladnutí všech zahřátých částí generátoru a materiálů v jeho 

blízkosti. Poměrně silné turbulence mohou vznikat vlivem velké rychlosti vypouštění 

aerosolu z hubic. Tyto turbulence mohou škodit buď přímo, nebo mohou působit na jiné 

nedostatečně upevněné předměty nacházející se ve směru proudění.  

 

3.4.3 Výhody a nevýhody aerosolového hašení 

 Mezi výhody aerosolového hašení patří především vysoká efektivita hašení, z čehož 

vyplývá i rychlost uhašení hořlavých látek. S efektivitou hašení přímo souvisí i množství 

použitého hasiva, které je oproti jiným hasebním látkám podstatně menší. Hasící aerosoly 

nejsou toxické a nepodílejí se na zvětšování ozónové díry. Navíc jsou teplotně poměrně 

stálé, a to jak z pohledu skladovatelnosti, tak i z pohledu vysokých teplot při hašení.  

 Zásadní nevýhodou aerosolového hašení je absence chladícího efektu, který je 

mnohdy pro uhašení hořlavých látek nezbytně nutný. Vzhledem k nutnosti dosáhnout 

hasební koncentrace a tu následně udržovat po dobu nutnou k uhašení nastává problém  

s  těsností chráněného prostoru. Použitelnost v přítomnosti osob se obecně nedoporučuje, 

i když nedojde v průběhu hašení ke snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu vlivem 

aerosolu, stále musíme uvažovat potenciální toxicitu aerosolu při překročení hasební 

koncentrace a sníženou viditelnost v prostoru hašení, která znesnadňuje volný pohyb osob. 

                                                 
11 ČSN P CEN/TR 15276-2. Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 2: Navrhování, 
instalace a údržba. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, str. 14   
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4. Experimentální ověření vhodnosti použití aerosolu k hašení 

pevných látek 

 

 Tato kapitola se zaměřuje na praktickou část práce, v níž proběhne experimentální 

ověření vhodnosti použití aerosolového hašení pevných látek. Nejprve je v této kapitole 

popis celého experimentu a následně jsou pak přehledně uvedeny naměřené výsledky 

(pomocí grafů a tabulek) a jejich zhodnocení.  

 

4.1 Popis a průběh experimentu 

 

 Experiment byl navržen a proveden tak, aby z jeho výsledků bylo možné posoudit, 

zda dojde k uhašení vybraných pevných látek pomocí aerosolového hašení. Postup 

experimentu byl proveden podle normy (ČSN P CEN/TR 15276 – 1 Stabilní hasicí zařízení 

– Aerosolová hasicí zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty), 

avšak s několika korekcemi, které bylo nutné provést z důvodů rozměrů zkušební komory 

a vlastností vybraných testovaných pevných látek.  

 Experiment bude probíhat následujícím způsobem: do zkušební komory budou 

umístěny vzorky testovaných materiálů. Následně proběhne jejich zapálení pomocí směsi 

vody a n – Heptanu nalité v nádobce, která je umístěna pod vzorkem (velikost nádobky, 

množství zápalné směsi i vzdálenost vzorku od ní souhlasí s ČSN P CEN/TR 15276 – 1). 

Po minutovém rozhoření vzorků bude zkušební komora uzavřena, utěsněna a odpálí se 

směs generující hasící aerosol. Po celou dobu tohoto experimentu bude snímána teplota 

nad jednotlivými vzorky pomocí termočlánků. Po uhašení vzorků dojde k zastavení 

záznamu teplot a provede se odvětrání zkušební komory. Poté budou odstraněny zbytky po 

hoření a celá procedura se může zopakovat.  

 

4.1.1 Validace výsledků 

 Pod pojmem validace výsledků je uvažováno zhodnocení výsledků experimentu se 

zaměřením na jejich zkreslení okolními vlivy. Bylo tedy nutné navrhnout postup 

experimentu tak, aby výsledky byly věrohodné a prokazovaly opravdu hasící schopnost 

aerosolu. Proto bylo nutné odchýlit se postupem experimentu od normy (ČSN P CEN/TR 
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15276 – 1), vzhledem k jiným rozměrům zkušební komory. Experiment proběhl ve třech 

shodných měřeních, aby byly eliminovány chyby měření. Navíc probíhalo současně    

i objemové měření obsahu kyslíku ve zkušební komoře, aby bylo možné prokázat, že 

k uhašení testovaných vzorků nedošlo v důsledku snížení koncentrace kyslíku pod limitní 

hranici nutnou k procesu hoření.  

 

4.1.2 Zkušební komora 

 Experiment byl prováděn ve zkušební komoře, která se nachází v laboratoři požárně 

bezpečnostních zařízení a zabezpečovacích systémů v budově Fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB – TUO v Ostravě – Výškovicích. Tato zkušební komora má vnitřní 

půdorysné rozměry 2700 x 2700 mm a výšku 3050 mm, její objem je tedy 22,23 m3. Na 

třech stěnách jsou vždy stejná dvě okna, a to spodní o rozměrech 1210 x 1510 mm a horní 

1210 x 270 mm, která však byla z důvodů zvýšení těsnosti komory předem zatěsněna 

sádrokartonovými deskami a akrylovým tmelem. Ve čtvrté stěně se nacházejí vstupní 

dveře do komory (s rozměry 1360 x 2160 mm), které byly vždy utěsňovány až v průběhu 

měření. Komora je také opatřena přívodním a odvodním potrubím pro plynné látky, která 

mají průměr 200 mm a jsou opatřena uzavíratelnými klapkami. K těmto potrubím je 

napojena ventilace s výkonem 1000 m3h-1.  

 

4.1.3 Vybrané vzorky 

 K provedení experimentu byly vybrány vzorky pevných látek, které patří do 

skupiny látek obecně nazývané jako plasty. Ty mají z hlediska požárně technického 

několik základních vlastností:  

 vznětlivost, 

 hořlavost a 

 tvorba dýmu. 

„Plastické hmoty obsahují převážně uhlík a vodík. Tyto základní prvky často 

doplňuje také kyslík, případně dusík, některé plasty dále obsahují halogen, nejčastěji 

chlór.“12 Jejich produkty hoření jsou většinou toxické a působí dusivě, nebo dráždí dýchací 

cesty. Konkrétně byly vybrány čtyři v praxi poměrně rozšířené materiály, které jsou 

                                                 
12 FILIPI, B. Plasty. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003, str. 5 
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uvedeny v tabulce 1. S přihlédnutím k normě (ČSN P CEN/TR 15276 – 1) byly všechny 

toto materiály vybírány jako deskové. Ke všem vybraným materiálům je k dispozici jejich 

technický list, a ty jsou k nahlédnutí v příloze 1. Do zkušební komory byl navíc přidán   

i pátý vzorek, který však nebyl pevná látka, ale jednalo se o kapalinu (n-Heptan), která tam 

byla přidána z důvodů vyhodnocení diference mezi kapalnými a tuhými látkami. 

 

Tabulka 1 Materiály vybrané pro experiment 

Přiřazené 
pořadové číslo 
pro experiment 

Název Upřesnění Zkratka 
Obchodní 

název 

Vzorek č. 1 Polyuretan lehčený PUR Molitan 

Vzorek č. 2 Polykarbonát dutinový PC Lexan 

Vzorek č. 3 Polymetylmetakrylát čirý PMMA Plexisklo 

Vzorek č. 4 Polyvinylchlorid měkčený PVC Ongrofoam 

  

Jedním z rozdílů oproti normové zkoušce byla změna velikosti testovaných vzorků 

s ohledem na jejich zapalitelnost a rychlost vyhořívání. Rozměry jednotlivých zkušebních 

vzorků jsou uvedeny v tabulce 2.  

 

Tabulka 2 Rozměry vzorků 

Přiřazené 
pořadové číslo 
pro experiment 

Plošný rozměr 
[mm] 

Tloušťka 
[mm] 

Vzorek č. 1 200 x 400 40 

Vzorek č. 2 200 x 400 5 

Vzorek č. 3 200 x 400 4 

Vzorek č. 4 200 x 400 10 

 

4.1.4 Rozmístění vzorků ve zkušební komoře 

 Rozmístění vzorků ve zkušební komoře bylo realizováno tak, aby se vzorky 

vzájemně neovlivňovaly. Pod nimi byly umístěny dvě kovové vany, které zabraňovaly 

poškození dlažby ve zkušební komoře, odhořívajícími zbytky testovaných materiálů    
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a současně plnily ochrannou funkci při případném úniku zapalovací směsi (voda +    

n - Heptan). Vzorky byly uchyceny pomocí tří vyrobených stojanů, které podpíraly pruty 

betonářské oceli (obecně nazývány roxory) průměru 10 mm. Tyto pruty procházely přes 

vzorky vyvrtanými otvory. Půdorysný pohled rozmístění vzorků ve zkušební komoře   

je vyobrazen obrázkem 3. Rozmístění a uchycení testovaných vzorků ve zkušební komoře 

je také viditelné na fotografiích pořízených v průběhu experimentu, které jsou 

chronologicky uspořádány v příloze 2.  

 

 

Obrázek 3 Půdorys rozmístění vzorků ve zkušební komoře 

4.1.5 Určení množství potřebného aerosolu 

 Množství aerosolu potřebné pro provedení experimentu se určí součinem objemu 

chráněného prostoru a návrhového součinitele, který je dán výrobcem. Tento návrhový 

součinitel by měl být upraven tzv. upravujícími koeficienty, kterými se zohledňují 

například netěsnosti prostoru. Ten se v těchto prvotních výpočtech neobjevuje (uvažujeme 

koeficient roven jedné), jeho použití by však bylo nutné, pokud by nedošlo k uhašení 

vzorků. Výrobcem je hodnota návrhového součinitele stanovena na 54 g·m-3. 
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Rovnice 2 Výpočet množství aerosolu 

 

m = V · c = 22,23 · 54 = 1200,42 [g] 

kde:  

m – navrhované množství aerosolu [g] 

V – objem chráněného prostoru [m3]  

c – upravený návrhový součinitel [g·m-3]  

 

 Pro provedení experimentu o třech měřeních bude zapotřebí 3 · m směsi generující 

aerosol, tedy 3,6 kg. 

 

4.2 Vyhodnocení získaných dat 

4.2.1 Poznatky z měření 

 Během prvního měření došlo k potvrzení předpokládané vysoké rychlosti 

odhořívání 1. vzorku – lehčeného polyuretanu, ten zcela vyhořel ještě před aktivací směsi 

tvořící aerosol. Proto musel být v následujících měřeních zapalován později, a to až v 45. 

sekundě od začátku měření. Ostatní vzorky byly zapalovány v nulté sekundě a odpálení 

směsi tvořící aerosol bylo prováděno v 60. sekundě měření.  

 Před každým měřením byla zvážena směs generující aerosol, aby bylo možné určit 

hasební koncentrace pro jednotlivá měření. Tyto vypočítané koncentrace jsou 

znázorněny tabulkou 3.  

 

Tabulka 3 Hasební koncentrace při jednotlivých měřeních 

Číslo měření 
Hmotnost směsi 

v obalu [g] 

Hmotnost prázdného 

obalu [g] 

Hmotnost 

směsi [g] 

Hasební 

koncentrace [g·m-3] 

1 1129 96 1033 46,47 
2 1129 96 1033 46,47 
3 1132 96 1036 46,60 

 

Rovnice 3 Příklad výpočtu pro první řádek tabulky 

m = mc – mo = 1129 – 96 = 1033 [g]  

C = m / V = 1033 / 22,23 = 46,47 [g·m-3] 
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kde: 

m – hmotnost směsi generující aerosol [g]  

mc – hmotnost směsi v obalu [g]  

mo – hmotnost prázdného obalu [g]  

C – hasební koncentrace [g·m-3]  

V – objem chráněného prostoru [m3]  

 

4.2.2 Průběhy teplot  

 Následujícími grafy jsou znázorněny závislosti teplot na čase, což můžeme 

pojmenovat jako teplotní průběhy měřené jednotlivými termočlánky, a tudíž odpovídající 

jednotlivým vzorkům. Lze z nich přibližně odhadnout veškeré časové údaje, jako jsou 

například: čas zapálení, čas odpálení směsi aerosolu, čas uhašení anebo maximální 

dosažená teplota.  
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Obrázek 4 Teplotní průběhy 1. vzorku – lehčený polyuretan 

                1. měření 
                2. měření 
                3. měření 
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Obrázek 5 Teplotní průběhy 2. vzorku – dutinový polykarbonát 
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Obrázek 6 Teplotní průběhy 3. vzorku – čirý polymetylmetakrylát 

                1. měření 
                2. měření 
                3. měření 
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                2. měření 
                3. měření 
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Obrázek 7 Teplotní průběhy 4. vzorku – měkčený polyvinylchlorid 
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Obrázek 8 Teplotní průběhy 5. diferenčního vzorku – n – Heptan 

                1. měření 
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 Podle teplotních průběhů diferenčního vzorku hořlavé kapaliny lze usoudit, že při 

prvním měření došlo k určitým netěsnostem zkušební komory, které měly negativní vliv na 

utváření patřičné hasební koncentrace. I přesto se však podařilo všechny hořící vzorky 

uhasit. Hasební koncentrace vypočítané pro jednotlivá měření jsou téměř shodné.  

 Z průběhů prvního vzorku je patrné, že při prvním pokusu došlo k vyhoření látky 

ještě před aktivací termického rozkladu směsi tvořící aerosol. Další dvě měření však 

ukazují velmi rychlé uhašení lehčeného polyuretanu.  

 U druhého vzorku, kterým byl dutinový polykarbonát, jsou z grafu zřetelné dvě 

skutečnosti. První z nich je, že při prvním měření se nezdařilo vzorek zapálit, což bylo 

patrně zapříčiněno odkapáváním roztaveného materiálu do zápalné směsi, která tím byla 

uhašena ještě před řádným rozhořením polykarbonátu. Zbylé dva průběhy jsou podobné  

a je na nich znát dosažení hasební koncentrace v prostoru, ale také chybějící chladící efekt 

aerosolového hašení (opětovný nárůst teploty v průběhu hašení). Nicméně i opětovné 

zvýšení teploty je následně eliminováno a dochází k celkovému uhašení materiálu.  

 Třetím testovaným vzorkem je polymetylmetakrylát, který má průběhy 

z jednotlivých měření značně rozdílné. Odůvodnit to lze obtížnější zapalitelností materiálu. 

Při prvním měření bylo dosaženo poměrně vysokých teplot, které však po uhašení celkem 

rychle opadly. Po třetím měření naopak zůstala teplota poměrně dlouho nad 100 ºC.  

 Čtvrtý vzorek se při prvních dvou měřeních nezdařilo řádně zapálit a vykazované 

teploty jsou tak pravděpodobně jen od zapalovací směsi. Ve třetím případě pak k rozhoření 

došlo a také k uhašení, takže funkčnost aerosolového hašení je také prokázána.  

 U pátého diferenčního vzorku hořlavé kapaliny je dosažení hasební koncentrace 

naprosto patrné, i když při jednotlivých měřeních v různých časech.  

 

4.2.3 Doby hašení  

 Při určování těchto zásadních údajů je nezbytně nutné eliminovat z výpočtů ta 

měření, která proběhla nestandardně, ať už vlivem špatného zapálení, nebo netěsností 

zkušební komory. Pro jednotlivé vzorky tedy budou tyto časové intervaly určovány 

různými způsoby. V případě pouhého jednoho platného měření se doba hašení určí přímo 

jako rozdíl časů, kdy teplota poklesla pod hodnotu 100 ºC, což je u většiny plastů kritická 

hodnota nutná pro hoření a času zahájení vypouštění aerosolu. Pokud budou k dispozici 

alespoň dvě správně proběhlá měření, pak bude počítán prostý aritmetický průměr těchto 
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hodnot. Zjištěné doby hašení jednotlivých materiálů jsou uvedeny v tabulce 4. U všech 

uvedených časů poklesu teploty pod 100 ºC je uvedena hodnota snížená o dobu 

rozhořívání, která je 60 s, resp. 15 s. Červeně zvýrazněná políčka nejsou pro dobu hašení 

uvažována.  

Tabulka 4 Doby hašení 

Přiřazené 
pořadové 
číslo pro 

experiment 

Čas, kdy došlo 
k poklesu pod 

100 ºC během 1. 
měření [s] 

Čas, kdy došlo 
k poklesu pod 

100 ºC během 2. 
měření [s] 

Čas, kdy došlo 
k poklesu pod 

100 ºC během 3. 
měření [s] 

Doba 
hašení 

[s] 

Vzorek č. 1 - 21 102 91 96,5 

Vzorek č. 2 - 60 123 116 119,5 

Vzorek č. 3 176 - 60 210 193 

Vzorek č. 4 50 104 184 112,7 

 

 Zjišťovaná doba hašení u žádného ze zkoušených vzorků nepřekročila hodnotu  

200 s,  všechny vzorky byly vždy uhašeny, proto tedy lze aerosolové hašení považovat za 

velmi efektivní způsob hašení plastů v tuhém skupenství.  

4.2.4 Koncentrace kyslíku 

  Kontrola objemové koncentrace kyslíku ve vzduchu ve zkušební komoře byla 

prováděna z důvodu, aby se mohlo vyloučit uhašení testovaných vzorků právě vlivem 

poklesu oxidačního činidla. Nejnižší naměřená hodnota byla 18,69 % obj., a to při druhém 

měření. Tato hodnota je pro hoření testovaných vzorků zcela postačující. Navíc tato 

nejnižší naměřená koncentrace stále odpovídá dýchatelnému prostředí pro člověka. Celý 

průběh pro všechna tři měření je znázorněn na obrázku 9.  
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Obrázek 9 Objemová koncentrace kyslíku ve vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                1. měření 
                2. měření 
                3. měření 



 
32 

 

Závěr 
 

Tato práce je věnována problematice aerosolového hašení, konkrétně pak 

použitelnosti této technologie hašení při požárech třídy A, tedy pevných hořlavých látek. 

V prvních třech částech této bakalářské práce probíhal rozbor teoretických informací 

z okruhů hoření, hašení a aerosolového hašení.  

Hlavním cílem však bylo experimentálně ověřit hasební účinky aerosolu, resp. 

hasební koncentraci při aerosolovém hašení pevných látek. Ověřování probíhalo 

prováděním zkoušek ve zkušební komoře. Vybrané hořlavé tuhé látky jsou ze skupiny 

plastů, a to takové, které se v běžné praxi vyskytují poměrně často.  

Experiment probíhal ve třech opakováních, aby byla zaručena korekce případných 

chybných měření, ke kterým skutečně došlo, především vlivem nesprávného rozhoření 

testovaných vzorků.  

Hasební koncentrace se během všech tří měření pohybovala těsně kolem 46,5 g·m-3. 

Vzhledem k rychlému uhašení všech hořících vzorků a netěsnosti zkušební komory by se 

však mohla ve správně navrženém zařízení aplikovat i nižší hodnota.  

Výsledkem experimentálních měření tedy je, že aerosolové hašení je možné využít 

k hašení pevných látek, avšak za dodržení několika podmínek. Hlavním kritériem pro 

možnost aplikace aerosolového hašení je těsnost chráněného prostoru. Dále se musí počítat 

s absencí chladícího efektu, který je mnohdy při hašení pevných látek obzvláště důležitým 

faktorem.  

Z hlediska nahraditelnosti běžně používaných hasících látek je aerosolové hašení 

možno aplikovat místo hasících prášků, inertních plynů a halonů a jejich alternativ, navíc 

mnohdy s větší účinností, nebo případně s menšími nežádoucími účinky. Méně 

nahraditelné hasící látky jsou ty s chladícím účinkem, který aerosolové hašení postrádá. 

Přesto může být aerosolové hašení vhodné pro hašení pevných látek, nebo muže být 

použita kombinace několika hasících látek. Aplikace aerosolového hašení v běžné praxi se 

vždy odvíjí od spousty faktorů a závisí na konkrétním návrhu celkového systému.  
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