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Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny 

při hašení polárních a nepolárních hořlavých kapalin. Úvod diplomové práce je věnován 

teoretickému rozboru těžké pěny jako hasicí látky, hasebním účinkům a aplikacím pěny 

v požární ochraně. Další kapitoly přináší přehled o používaných metodách při hodnocení 

hasicí schopnosti těžké pěny v České republice a ve světě. V závěrečných kapitolách je 

provedeno hodnocení jednotlivých zkušebních metod, navrženo zařízení pro hodnocení 

hasicí schopnosti těžké pěny a porovnání naměřených výsledků. 
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 The thesis is focused on the evaluation of extinguishing capability of heavy foam 
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application in the fire protection. Next chapters provide the overview of methods used in the 
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Úvod 

 V dnešní době patří pěna jako hasivo pro své vlastnosti mezi jedno 

z velmi rozšířených hasiv používaných při požárech pevných i kapalných látek. Jednotky 

požární ochrany si ji oblíbily zejména díky snadné přípravě, nízké ekonomické náročnosti 

a vysokým účinkům při likvidaci požárů. Prvopočátky používání pěny nacházíme již 

v polovině 19. století, kdy se astronomickou rychlostí začala rozvíjet těžba ropy. Vzhledem 

k vysokým nárokům na použitá hasiva při likvidaci požárů kapalných uhlovodíků došlo 

k vývoji pěnotvorných látek, které usnadňovaly boj s požáry. Těžbou ropy nároky na hasiva 

neskončily, procházejí neustálým vývojem dodnes, protože každý den přicházejí na trh nové 

a často vysoce hořlavé chemické látky, kterým je nutné hasiva přizpůsobovat [5]. 

 Důvody pro vzrůstající oblíbenost pěny jsou zejména díky snoubení dvou hasicích 

efektů a to vysoce chladivého a izolačního efektu. Z určitého úhlu pohledu se může zdát, že 

použití pěny ekonomicky prodražuje likvidaci požáru, ale často díky vysoké účinnosti pěny 

při hašení požáru jsou ochráněny mnohem vyšší hodnoty než při použití samotné vody.  

Mnohými zkouškami (nejen firem prodávající pěnidla) bylo dokázáno, že při hašení požárů 

pevných látek je spotřeba čisté vody vyšší než spotřeba roztoku pěnidla s vodou. 

 Pokud není potřeba vytvořit „pěnový koberec“ pomocí speciálních technických 

prostředků, je možné pěnidlo přimíchávat do proudu vody v mnohem nižších koncentracích 

a snížit tak pouze její povrchové napětí. Tohoto efektu využívá značné množství jednotek 

požární ochrany, protože snížením povrchového napětí vody vzrůstá její smáčivost a voda 

tak proniká hlouběji do pórů a jednotlivých vrstev hořících látek. 

 Pěna jako hasicí látka se řadí mezi jedno z nejúčinnějších a nejvhodnějších hasiv pro 

likvidaci požáru hořlavých kapalin, a proto je například u zásobníků hořlavých kapalin 

zřizováno pěnové stabilní hasicí zařízení. Jednou z dalších výhod pěny je, že při její aplikaci 

na kapaliny nemísitelné s vodou nedochází k jejich poškozování. Po skončení hasebních 

prací lze odebrat pouze pěnu z jejího povrchu a zachytit vodu, která se z pěny uvolnila při 

degradaci. Z praktických hledisek je takovéto „čištění“ zpravidla jednodušší než separace 

velkého množství vody, která by byla aplikována na místo požáru. Při použití hasicích 

prášků je mnohdy hořlavá kapalina znehodnocena natolik, že její „čištění“ je již 

neekonomické [2] [4]. 

 Pro účely diplomové práce a provádění zkoušek hasicí schopnosti byl osloven 

německý výrobce pěnidel společnost Dr. Sthamer, která dodává pěnidla na celosvětový trh 

již od roku 1886. Od založení a první distribuce pěnidel prošla dodávaná pěnidla značným 
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vývojem. Dnešní doba klade na pěnidla důraz zejména v oblasti ekologie a jejich snadné 

odbouratelnosti ze životního prostředí, aby jejich použití nezatěžovalo životní prostředí více 

než samotný požár.  

 Nejdůležitějším faktorem pro volbu vhodného druhu pěnidla je třída požáru a jeho 

vhodnost pro hašení určitého typu hořlavé látky, která je uvedena na obale pěnidla nebo 

v jeho průvodní dokumentaci. Z důvodu usnadnění volby vhodného a efektivního hasiva 

popř. pěnidla při hašení požárů byly jednotlivé hořlavé látky rozděleny na základě 

fyzikálního skupenství do tříd stanovených normou ČSN EN 2:1992 [1]. 

 Vhodnost a efektivnost použitého roztoku pěnidla s vodou při stanoveném čísle 

napěnění roztoku při hašení požáru udává kvantitativní hodnota, tzv. hasicí schopnost. 

V případě pěn je stanoven čas uhašení zkušebního požáru, na základě kterého je pěnidlo 

zařazeno do třídy hasicí schopnosti. Třída hasicí schopnosti je vyjádřením hasicí schopnosti 

těžké pěny. Dalšími hodnocenými vlastnostmi použitého pěnidla jsou například tvorba 

vodního filmu nebo polymerního filmu AFFF, odolnost vůči alkoholům AR a případná 

odbouratelnost ze životního prostředí. V receptuře pěnidel společnosti Dr. Sthamer byly 

nahrazeny řetězce C8 za řetězce C6, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. 
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Rešerše 

 Současnou problematikou hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny se v České 

republice a Evropě zabývají normy ČSN EN 1568-3 Technické podmínky pro pěnidla 

na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou a ČSN EN 1568-4 

Technické podmínky pro pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou vydané 

Českým normalizačním institutem v Praze roku 2008. Uvedené normy se dále zabývají 

postupy pro stanovení některých parametrů čistého pěnidla a to zejména množství sedimentu 

a viskozity pěnidla, roztoku pěnidla s vodou, hodnoty povrchového napětí, těžké 

pěny, hodnoty napěnění a času rozpadu. Mimo jiného se normy zabývají i postupy pro 

přípravu vzorků pěnidel pro samotné hodnocení hasicí schopnosti [9] [10]. 

 Komplexně se problematikou hasicích pěn zabývá publikace vydaná Sdružením 

požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě roku 2009 s názvem Hasicí pěny. 

Publikace poskytuje teoretické poznatky i praktické zkušenosti z oblasti výroby a použití 

hasicích pěn včetně hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny. V této publikaci se lze 

dozvědět i o technických prostředcích a taktice při aplikacích pěn při požárech a speciálním 

použití např. při dekontaminaci [5]. 

 Detailní rozdělení tříd požárů poskytuje norma ČSN EN 2 vydaná Českým 

normalizačním institutem v Praze roku 1992. Tato norma vychází z normy ISO 3941 

a rozděluje požáry do čtyř tříd na základě druhu hořlavé látky. Nejčastější aplikace pěny je 

na požáry třídy A (pevné látky) a B (kapalné látky). U požárů kapalných látek je nutné dále 

rozeznávat kapaliny polární, nepolární a zejména věnovat pozornost alkoholům, protože 

některé pěny při kontaktu s alkoholy velmi rychle degradují a rozpadávají se [1]. 

 Speciální oblastí aplikace pěn jsou pěnová stabilní hasicí zařízení. Jejich návrhem se 

zabývá norma ČSN EN 13565-2 vydaná v roce 2010 Státním úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci se zkušebnou PAVUS, a.s. 

Norma mimo návrhu pěnových stabilních hasicích zařízení poskytuje i informace 

o zařízeních pro tvorbu roztoků pěnidla a vody (dále jen přiměšovače), které se konstrukčně 

liší od přiměšovačů používaných v hasičských automobilech [3]. 

 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval alternativní metodou hodnocení hasicí 

schopnosti hasicích prášků podle NT FIRE044. Při tvorbě diplomové práce jsem tak využil 

získané zkušenosti, které mi napomohly realizovat alternativní zkušební metodu, kterou 

používá k hodnocení těžké a střední pěny výrobce pěnidel Dr. Sthamer GmbH [11]. 
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1. Základní pojmy 

 Při řešení problematiky hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny je zapotřebí objasnit 

některé pojmy týkající se pěnidel a zkušebních metod hodnotící hasicí schopnost těžké pěny. 

 

Pěnidlo 

 Směs chemických látek za normálních podmínek v kapalném nebo pevném stavu 

(20 °C a 101,325 kPa), která slouží k vytvoření pěnotvorného roztoku s vodou. 

 

Pěnotvorný roztok  

 Roztok konkrétního pěnidla s vodou o předem stanoveném poměru. 

 

Pěna 

 Seskupení bublin vytvořených z pěnotvorného roztoku a naplněných plynem. 

 

Napěnění, číslo napěnění 

 Je poměr mezi objemem napěněného pěnotvorného roztoku (obohaceného o vzduch) 

a objemem původního pěnotvorného roztoku. 

 

Poločas / čtvrtčas rozpadu 

 Ekvivalentní doba, po které se vyloučí z pěny 50 % (poločas) popř. 25 % (čtvrtčas) 

objemu pěnotvorného roztoku pěnidla s vodou. 

 

Hasicí schopnost 

 Je kvantitativní hodnota vyjadřující účinnost pěny při konkrétním čísle napěnění, 

konkrétního pěnidla a poměru přimíšení do vody. 
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2. Třídy požárů 

 Znalost hořlavých látek zasažených požárem je dobrým předpokladem pro vhodnou 

volbu hasiva a úspěšnou likvidaci požáru. V případě aplikace pěny na místo požáru v mnoha 

případech nestačí znát pouze skupenství hořících látek, ale je důležité znát i jejich fyzikálně-

chemické vlastnosti z důvodu vzniku nežádoucích reakcí s použitým pěnidlem nebo 

omezením hasicích vlastností pěny. Při požárech hořlavých kapalin je důležité pro vhodnou 

volbu pěnidla rozeznávat kapaliny polární neboli mísitelné s vodou a nepolární kapaliny, 

které se s vodou nemísí nebo je jejich míchání velmi omezené. Dalším z úskalí při hašení 

požárů hořlavých kapalin je výskyt alkoholů ve směsi hořící kapaliny, protože alkoholy 

působí negativně na velké množství pěn. V případě požáru alkoholů se používají speciální 

pěnidla, která vytváří pěnu odolnou alkoholu [1].  

 Zatříděním hořlavých látek do jednotlivých tříd požárů se zabývá norma 

ČSN EN 2:1992, která vychází z normy ISO 3941. Každé třídě požárů náleží grafický 

piktogram označený příslušným písmenem třídy požáru, viz obrázek 1.  

 Třída požáru A – požár hořlavých látek v pevném skupenství. Zejména organické 

látky, které mohou pouze žhnout. Látky hoří bez projevu plamene. 

 Třída požáru B – požár hořlavých kapalin nebo látek v pevném skupenství 

tavitelných za nízkých teplot, které přecházejí při požáru do kapalného skupenství. 

 Třída požáru C – požár hořlavých plynů. 

 Třída požáru D – požár hořlavých kovů a kovových prachů 

    

Obrázek 1 - Piktogram třídy požáru A – D  Obrázek 2 - Piktogram třídy požáru F 
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V poslední době se na českém trhu vyskytují převážně hasicí přístroje a hasicí spreje 

s piktogramem hořící kuchyňské pánve s písmenem F, viz obrázek 2. Tato třída se zdá být 

pouze komerčním výdobytkem dnešní doby, protože nemá žádnou oporu v normě 

ČSN EN 2:1992 ani v jejích změnách [1]. 

 Třída požáru F – požár hořlavých olejů a tuků vyskytujících se v gastronomii. 

2.1. Třída požáru A 

Zahrnuje především hořlavé látky organického původu a také látky anorganické 

případě směsi organických a anorganických látek v tuhém skupenství. Látky třídy A se při 

hoření vyznačují výskytem viditelného plamene nebo žhnutím. Do této třídy patří například 

dřevěné materiály, textilie, pícniny a některé plasty atd [1]. 

2.2. Třída požáru B 

Zahrnuje látky v kapalném skupenství za běžných podmínek (teplota 20°C 

a 101,325 kPa) nebo látky v pevném skupenství s nízkou teplotou tání.  Hořlavé kapaliny lze 

dále dělit na kapaliny polární - mísitelné s vodou a kapaliny nepolární - nemísitelné nebo 

omezeně mísitelné s vodou. Do této třídy patří například pohonné hmoty jako benzíny 

a nafta, alkoholy, některé pryskyřice, vosky atd. [1]. 

2.3. Třída požáru C 

Zahrnuje všechny hořlavé plyny, které mohou hořet i plamenem s nízkou emisivitou 

nebo bez viditelných zplodin hoření pouhým zrakem. Do této třídy patří například čisté 

plyny jako vodík, helium nebo směsi látek v plynném skupenství například metan, acetylen 

a oxid uhelnatý atd. [1]. 

2.4. Třída požáru D 

Zahrnuje hořlavé kovy nebo prachy kovů schopných za běžných podmínek hořet 

(21 % obj. kyslíku v atmosféře, atmosférický tlak 101,325 kPa). S požáry kovů se zpravidla 

setkáme v průmyslu nebo ve specializovaných skladech chemikálií.  Hašení požárů těchto 

látek je komplikované z důvodu vývinu vysokých teplot při hoření, za kterých se běžně 

používaná hasiva rozkládají nebo degradují. Do této třídy patří například hořčík, zinek, 

hliníkové prachy, jemné ocelové prachy atd. [1]. 
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2.5. Třída požáru F 

Zahrnuje požáry jedlých tuků a olejů používaných v gastronomii. Látky jsou 

převážně v kapalném skupenství nebo jsou tavitelné za nízkých teplot. Při požárech jedlých 

tuků zpravidla nelze použít vodu jako účinné hasivo, protože hrozí rychlé zvětšení a šíření 

požáru. Do této třídy patří například prasečí sádlo, řepkový olej, slunečnicový olej atd. [1]. 
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3. Pěnotvorné hasicí prostředky 

Pěnotvorné prostředky různého složení mají ve výbavě všechny hasičské jednotky 

stejně jako technické prostředky pro přípravu těžké případně střední pěny. Nasazení pěny 

pro likvidaci požáru záleží zejména na znalostech a zkušenostech hasičů, proto je velice 

důležité, aby hasiči získávali jak teoretické znalosti z oblasti fyzikálně-chemických 

vlastností používaných pěnidel, tak i praktické zkušenosti ověřené výcvikem. Při praktickém 

výcviku mohou hasiči například zjistit, jak se jednotlivé typy pěn chovají v podmínkách 

požárů a mohou tak zdokonalit taktiku jejich nasazení u požáru. Díky teoretické přípravě a 

praktickému výcviku hasič zvládne identifikovat a použít nejvhodnější typ pěnidla a 

technického prostředku, čímž tak zajistí efektivní likvidaci požáru. Při volbě vhodného 

pěnidla je důležité brát zřetel na možné ekologické dopady. 

Pěna jako hasicí prostředek slouží zpravidla pro hašení požárů třídy A a B, neboli na 

požáry látek v tuhém a kapalném skupenství. V poslední době přicházejí na trh pěnidla 

speciálně určená i pro třídu požáru F. U požárů kapalin nebo tuhých látek přecházejících při 

požáru do kapalného skupenství se zejména těžká pěna považuje za nejefektivnější hasivo 

s vysokou hasicí účinností. V závislosti na typu, vlastnostech a chemickém složení hořlavé 

kapaliny je důležitá volba vhodného typu pěnidla z důvodu možných reakcí nebo rozpadu 

pěny na hladině kapaliny [5]. 

3.1. Způsob výroby pěny 

Před samotnou výrobou pěny je nutné zvážit, jaký typ pěny je potřeba vyrobit 

(těžkou, střední nebo lehkou pěnu) a jakým způsobem pěnu budeme připravovat, jestli 

z vodného roztoku nebo chemickým způsobem. Na základě těchto informací je nutné zvolit 

vhodný technický prostředek a dodržet potřebné parametry udané výrobcem pěnidla 

a zvoleného technického prostředku (především tlak vody a koncentrace pěnidla). 

Příprava pěny z vodného roztoku probíhá mechanickým způsobem, kdy je pěnidlo 

dopravováno pomocí vhodného přiměšovače do proudu vody, kde vzniká pěnotvorný 

roztok. Pěna se poté vytváří na trysce vhodného technického prostředku za přístupu 

vzduchu.  

Dalším způsobem výroby pěny z vodného roztoku je systém CAFS (Compressed Air 

Foam Systems). Při výrobě pěny pomocí systému CAFS se využívá stlačeného vzduchu.  

http://www.youtube.com/watch?v=O56Wp1u8Hi0
http://www.youtube.com/watch?v=O56Wp1u8Hi0
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Ten je vháněn do komory, kde je stlačen roztok vody a pěnidla pomocí šroubového 

kompresoru. Směs vzduchu a pěnotvorného roztoku po té vstupuje do expanzní komory, kde 

vzniká pěna, která je dále dopravována hadicemi k proudnici [5] [6]. 

Chemický způsob výroby pěny lze rozdělit na mokrou nebo suchou cestu. Mokrá 

cesta chemické výroby pěny spočívá v chemické reakci roztoku zásaditých a kyselých látek. 

Reakce probíhá za vývinu pěny. Suchou cestu chemické výroby lze přirovnat k instantnímu 

způsobu přípravy nápoje. Pěnidlo je ve formě suchého prášku, který se aplikuje do vody. 

Stejně jako u mokrého způsobu i tato chemická reakce probíhá za vývinu pěny.  

Od chemických způsobů výroby pěny se v dnešní době již upouští, protože tento 

způsob klade vysoké nároky jak na podmínky skladování chemických látek, tak i na 

samotnou technologii přípravy pěny [5]. 

3.2. Určení vhodného typu pěnidla 

Při požárech je často velice náročné a za některých podmínek i nemožné před 

použitím hasiva určit přesný druh látek zasažených požárem nebo látek přímo v ohnisku 

požáru. Určení se provádí zejména vizuálně, vytěžením informací od zaměstnanců nebo 

zodpovědných osob, z bezpečnostních tabulí, přepravní dokumentace atd. 

U požáru látek v tuhém skupenství se při použití pěny většinou neočekávají 

nežádoucí reakce nebo okamžitý rozpad pěny na jejich povrchu. Na rozdíl od látek v tuhém 

skupenství volba vhodného pěnidla při požáru hořlavé kapaliny je značně náročnější protože 

se musí vzít v úvahu zejména typ hořlavé kapaliny (polární/nepolární), obsah alkoholu 

v hořlavé kapalině, vzájemná snášenlivost složek obsažených v pěnidle s hořlavou kapalinou 

atp. 

Polární kapaliny se vyznačují svou schopností mísit se s vodou, tím se ředit a ztrácet 

tak svou původní koncentraci. Proto vodu za normálních podmínek nelze použít k jejich 

hašení ani při přimíšení pěnidel, které mění vlastnosti povrchového napětí vody. Hašení 

vodou je možné pouze za značného přebytku vody, aby došlo k rozředění hořlavé kapaliny 

pod hořlavou koncentraci. Pro hašení polární kapaliny jsou vhodná pěnidla tvořící na 

povrchu hořlavé kapaliny polymerní film (neboli pseudo-plastický film), který takřka 

dokonale izoluje hladinu hořlavé kapaliny a zabraňuje jejímu dalšímu vypařování. 

Polymerní vodní film se drží na hladině hořlavé kapaliny i po úplném rozpadu pěny. Pokud 

dojde k narušení polymerního vodního filmu na hladině hořlavé kapaliny, musí se obnovit 
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opětovnou dodávkou další pěny, protože polymerní vodní film nemá schopnost se na hladině 

při narušení stáhnout a zavřít. Pěnidla tvořící polymerní vodní film se na obalech a 

v dokumentaci označují jako AFFF/AR (Aqueous Film Forming Foam/Alkohol Resistant) 

[5] [6]. 

Dalším vhodným hasivem pro polární kapaliny jsou hasicí prášky. Ty je možné 

použít k hašení polárních kapalin, ale musí se brát v úvahu to, že při hašení kapalin musí být 

pokryta celá plocha hladiny, jinak dochází k opětovnému rozhořívání požáru. Použití oxidu 

uhličitého jako hasicího prostředku je značně omezené, protože vysoké hasicí účinnosti se 

dosahuje pouze v uzavřených prostorech, kde lze pomocí CO2 snížit koncentraci oxidačního 

prostředku pod limitní mez. 

U nepolárních kapalin promíchání s vodou a snížení jejich koncentrace neprobíhá, 

a pokud ano, tak pouze velice omezeně, a proto je vodu možné za určitých podmínek použít 

pro jejich hašení. Při použití vody jako hasicího prostředku na požáry nepolárních kapalin je 

důležité očekávat nebezpečné situace jako například překypění hořlavé kapaliny z nádrže, 

ke kterému dochází z pravidla při vyšší hustotě vody než hořící kapaliny. Voda klesá pod 

hořlavou kapalinu, která je díky tomu posouvána výše a může tak dojít k jejímu přetečení 

z nádrže. Další nebezpečnou situací při hašení požáru nepolárních kapalin je možnost 

unášení požáru po hladině vody, která byla použita jako hasivo. K tomuto jevu dochází 

stejně jako u překypění hořlavé kapaliny z nádrže, která má nižší hustotu než voda. Pro 

nepolární kapaliny jsou vhodná pěnidla tvořící na hladině vodní film, který takřka dokonale 

izoluje hořlavou kapalinu a brání jejímu dalšímu vypařovaní. Vodní film má mimo jiné 

i velice dobré chladící účinky. Pokud dojde k narušení vodního filmu na hladině hořlavé 

kapaliny, není zpravidla nutné dodávat další pěnu, protože vodní film má schopnost 

se v místě narušení opětovně uzavřít a dále tak bránit vypařovaní hořlavé kapaliny [5]. 

Těžká pěna se velice často využívá jako prevence před vznikem požáru nebo jako 

ochrana před jeho šířením. Příkladem preventivního použití je pokrytí hladiny uniklé 

hořlavé kapaliny z nádrže nebo přepravního obalu, viz obrázek 3, nebo pokrytí konstrukcí 

a hořlavých povrchů před účinky sálavého tepla, viz obrázek 4. 
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Obrázek 3 - Pokrytí stojící dřevěné palety těžkou pěnou 

 

 

Obrázek 4 - Pokrytí uniklé kapaliny z přepravního obalu těžkou pěnou 
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4. Číslo napěnění 

Rozhodující faktor ovlivňující hasicí účinnost pěny je velikost bublinek vytvořených 

z pěnotvorného roztoku pomocí vhodného technického prostředku (proudnice). Velikost 

a množství bublinek je označováno jako číslo napěnění, to lze vyjádřit i jako poměr mezi 

objemem vytvořené pěny a objemem původního pěnidla. Číslo napěnění je jeden 

z rozhodujících faktorů pro volbu technického prostředku a použití pěny. 

Těžké pěny se používají převážně pro hašení látek v tuhém skupenství a hořlavých 

kapalin. Jsou odolné vysokým teplotám, vyznačují se dobrou mobilitou (tečením) 

po povrchu hořlavých látek a vysokou vzdáleností jejich dopravy [5].  

Střední pěny se používají převážně k hašení hořlavých kapalin, a to proto, 

že vytvářejí na hladině hořlavé kapaliny silnou izolační vrstvu. Negativní vlastností pěny je, 

že s rostoucí velikostí bublin klesá její tepelná odolnost. Účinnost hašení látek v tuhém 

skupenství je při použití střední pěny horší než při použití těžké pěny, z důvodu klesající 

schopnosti odvádět teplo, horší mobility po jejich povrchu a omezenému vnikání do úzkých 

prostorů.  

Lehké pěny se používají především k intertizaci. Pomocí speciálních technických 

prostředků se zaplní ohrožené prostory pěnou a omezí se tak přístup oxidačního prostředku 

k hořlavé látce.  

4.1. Výpočet čísla napěnění 

Číslo napěnění lze stanovit na základě jednoduchého výpočtu podle níže uvedené 

rovnice. Pro účely této diplomové práce bylo provedeno několik pokusů pro ověření čísla 

napěnění těžké pěny za použití různých technických prostředků při předem stanovené 

koncentraci pěnidla v pěnotvorném roztoku.   

 

(1) 

Jako porovnávací zkušební technický prostředek při ověřování čísla napěnění byla 

použita proudnice ze zkušebního zařízení, které používaná jeden z výrobců pěnidel, 

společnost Dr. Sthamer. Pěna vytvořená proudnicí ze zkušebního zařízení byla vizuálně 

porovnána s pěnou vytvořenou kombinovanou proudnicí TURBO SUPON 500 

a pěnotvornými proudnicemi P3 a P6, které jsou využívány jednotkami požární ochrany. 
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4.2. Praktické stanovení čísla napěnění 

Praktické ověření čísla napěnění těžké pěny na technických prostředcích 

využívaných jednotkami požární ochrany bylo provedeno z toho důvodu, aby došlo 

k porovnání těžké pěny vyrobené na zkušební proudnici s pěnou používanou v reálných 

podmínkách požáru. 

4.2.1. Parametry použitého pěnidla 

Pro stanovení čísla napěnění podle níže popsané metody je nutné dodržet hodnoty 

přimíšení pěnidla do vody udané výrobcem. V tomto případě bylo použito pěnidlo Sthamex 

K vyrobené v roce 2011 společností Dr. Sthamer s 1 % přimíšením pro vytvoření těžké 

pěny. 

4.2.2. Přimíšení pěnidla do proudu vody 

Pěnidlo bylo podáváno do proudu vody pomocí přenosného difuzního přiměšovače 

při tlaku vody 8 bar (0,8 MPa) Přimíšení bylo na difuzním přiměšovači nastaveno na 

hodnotu 1 %. 

4.2.3. Postup stanovení čísla napěnění na proudnicích JPO 

Pro stanovení čísla napěnění bylo použito technických prostředků běžně používaných 

jednotkami požární ochrany tak, aby bylo dosaženo co nejreálnějších podmínek při použití 

těžké pěny u požáru. Pro porovnání s laboratorní metodou bylo použito proudnice 

ze zkušební sady společnosti Dr. Sthamer. Zdrojem vody pod tlakem pro kombinovanou 

proudnici a pro proudnice na tvorbu těžké pěny P3 a P6 byl cisternový automobil CAS 25 

LIAZ K101. Dopravní vedení tvořily 2 ks požárních hadic C 52 o délce 20 m. Přimíšení 

pěnidla do proudu vody probíhalo prostřednictvím přenosného přiměšovače AWG s tvarově 

stálou hadicí D 25 v délce 1 m, kterou se nasávalo pěnidlo z kanystru o objemu 25 litrů. 

Na čerpadle cisternového automobilu byl nastaven tlak 8 bar a voda se nechala 

proudit dopravním vedením přes přiměšovač a připojenou kombinovanou proudnici 

s nastaveným sprchovým proudem po dobu 30 ± 2 s (proplach vedení od nečistot). 

Po uplynutí doby pro proplach se vložila sací tvarově stálá hadice D 25 přiměšovače do 

kanystru s pěnidlem a začala se na přiměšovači tvořit pěnotvorná směs. Pro stanovení čísla 

napěnění je nutné, aby pěnotvorný roztok za přiměšovačem byl homogenní a v dopravním 

vedení nebyla čistá voda, která sloužila k proplachu vedení. Proto se po dobu 60 ± 2 s  
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nechala vytvořená těžká pěna na kombinované proudnici odtékat mimo měřící nádobu. 

Po uplynutí 60 s se začala plnit nádoba o konstantním objemu 10 litrů těžkou pěnou 

a v okamžiku jejího naplnění byl zastaven průtok vody na čerpadle a tím i ukončena 

aplikace pěny.  Pro stanovení původního objemu pěnotvorného roztoku potřebného 

k vytvoření 10 l těžké pěny byla vytvořená pěna vystavena účinkům alkoholu aplikovaného 

pomocí rozprašovače – degradace a rozpad pěny na původní pěnotvorný roztok. Z objemu 

těžké pěny (10 l) a objemu pěnotvorného roztoku se stanovilo číslo napěnění. Stejný postup 

byl použit i pro stanovení čísla napěnění těžké pěny vytvořené proudnicí P6. 

Těžká pěna je při použití zkušebního zařízení společnosti Dr. Sthamer vytvářena 

rozdílným postupem než u cisternového automobilu. Pěnotvorný roztok je v tomto případě 

předem připraven v odměrné nádobě a přelit do zásobníku. Není tudíž potřeba použít 

přiměšovač. Pěnotvorný roztok je poté hnán skrz oběhové čerpadlo do zkušební proudnice, 

na které vzniká těžká pěna.  

4.2.4. Postup stanovení čísla napěnění na zkušebním zařízení 

Do odměrné nádoby byla připravena směs pěnotvorného roztoku v poměru 1:100 

(pěnidlo/voda), viz obrázek 5. Celkový objem připravovaného pěnotvorného roztoku byl 3 l. 

Vytvořený pěnotvorný roztok byl přelit do zásobníku zkušebního zařízení a na oběhovém 

čerpadle se nastavil tlak 2 bary. Po připojení pěnotvorné proudnice na těžkou pěnu 

se nechala vytvořená těžká pěna proudit po dobu 60 s mimo odměrnou nádobu, aby došlo 

k ustálení pěny a případnému proplachu vedení od nečistot. Po 60 s se vytvářená pěna začala 

zachytávat do odměrné nádoby o objemu 2 l. V okamžiku naplnění odměrné nádoby 

se zkušební zařízení odstavilo a vytvořená pěna se v odměrné nádobě vystavila účinkům 

alkoholu, aby bylo možné stanovit objem pěnidla potřebného pro vytvoření 2 l těžké pěny 

pomocí zkušební proudnice. 
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Obrázek 5 - Přimísení pěnidla a množství vyrobené pěny 

4.2.5. Hodnocení čísla napěnění 

Praktické hodnocení čísla napěnění se provádělo venku při teplotě vzduchu 15 °C. 

Místo zkoušky bylo situováno na místo kryté ze dvou stran budovami a třetí stranu kryl 

cisternový automobil. Podle měření vítr dosahoval v průběhu zkoušek rychlosti 0,5 - 1 m/s . 

4.2.6. Rozdělení pěn podle čísla napěnění 

Vhodnost použití těžké pěny a její hasicí účinnost, jak je výše popsáno, závisí 

zejména na čísle napěnění, tzn. na množství a velikosti bublinek vytvořených vhodným 

technickým prostředkem. Podle čísla napěnění se pěny dělí do 5 skupin . 

Tabulka 1 - Rozdělení pěn dle čísla napěnění 

Číslo napěnění

Číslo napěnění 

zkušebních 

proudnic

Typ pěny

0 – 4 požární voda s vysoce smáčivými účinky

5 – 20 7 – 8 nízko expanzní pěna – těžká pěna

20 – 200 70 – 80 středně expanzní pěna – střední pěna

200 – 400 silně expanzní pěna – lehká pěna

400 – 2000 700 - 800 vysoce expanzní pěna – lehká pěna
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4.2.7. Výsledky zkoušky pro hodnocení čísla napěnění 

Pro hodnocení čísla napění byly zvoleny běžně používané technické prostředky 

jednotkami požární ochrany a to tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího přehledu těžkých pěn, 

které lze vytvořit v praxi na místě požáru. Pro stanovení čísla napěnění byla použita: 

 kombinovaná proudnice TURBO SUPON 500, 

 pěnotvorná proudnice P3, 

 pěnotvorná proudnice P6, 

 pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu ze zkušebního zařízení spol. Dr. Sthamer. 

Číslo napěnění jednotlivých proudnic bylo vypočítáno z odebraného množství těžké 

pěny a z vytěženého pěnotvorného roztoku podle rovnice 1. 

Tabulka 2 - Výsledky zkoušky čísla napěnění na jednotlivých proudnicích 

Typ proudnice 
Tlak na 

čerpadle 

Objem vytvořené 

těžké pěny 

Objem získaného 

pěnotvorného 

roztoku 

Číslo 

napěnění 

TURBO SUPON 500 8 bar 10 l 8 l 1,25 

P3 8 bar 10 l 2 l 5 

P6 8 bar 10 l 0,75 l 13,33 

zkušební proudnice 2 bar 2 l 0,145 l 13,79 

4.2.8. Zhodnocení zkoušky 

 Při použití kombinované proudnice TURBO SUPON 500 bylo dosaženo čísla 

napěnění 1,250, které je mimo interval <5;20> a odpovídá intervalu <0;4>, což znamená, 

že vytvořená pěna patří do kategorie požární vody s vysoce smáčivými účinky. U proudnice 

P3 bylo dosaženo čísla napěnění 5, které je na spodní hranici intervalu <5;20>, což 

znamená, že pěna patří do kategorie nízkoexpanzních pěn, tzn. do kategorie těžkých pěn. U 

proudnice P6 bylo dosaženo čísla napěnění 13,3, které je lehce nad středem intervalu 

<5;20>, což znamená, že výsledek je reprezentativní pro nízko expanzní pěny. Stejného čísla 

napěnění se dosahuje se zkušební proudnicí podle metody popsané v ČSN EN 1568 - 4:2008 

(toto číslo napěnění bylo stanoveno při praktických zkouškách hasicí schopnosti). Velmi 

podobného výsledku jako u proudnice P6 bylo dosaženo zkušební proudnicí na těžkou pěnu 

ze zkušebního zařízení společnosti Dr. Sthamer. Číslo napěnění je stanoveno na 13,793. 
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5. Použití pěn 

 Vhodnost použití pěny na základě čísla napěnění se u požárů různých látek liší, 

protože s rostoucí velikostí bublin klesá % obj. obsahu vody ve vzniklé pěně, při vystavení 

tepelným účinkům klesá stabilita pěn a chladící schopnost je také značně rozdílná.  

Předpokladem pro účinnou a rychlou likvidaci požáru je důležitá znalost rozdělení pěn 

podle čísla napěnění a jejich hasicí schopnosti [8]. 

5.1. Požární voda s vysoce smáčivými účinky 

Hasicí schopností požární vody s vysoce smáčivými účinky je zejména chladící 

schopnost.  Je všeobecně známo, že voda se při kontaktu s různými povrchy tuhých látek 

chová rozdílně. Při nárazu kapky vody na mastný povrch se voda roztříští na menší kapky 

a zůstane pevně ohraničena na jejím povrchu, viz obrázek 6. Jiného efektu dosáhne kapka 

vody, která dopadla na odmaštěný skleněný povrch. V tomto případě se kapka začne 

roztékat do stran a bude tvořit tenkou vrstvu, viz obrázek 7. Z pohledu fyzikálního ovlivňuje 

chování kapaliny na povrchu látky a její smáčivost působení adhezních a kohezních sil. 

Adhezní síly jsou síly ovlivňující vzájemné působení kapaliny na tuhou látku a naopak. 

Kohezní síly pak ovlivňují soudržnost kapaliny neboli povrchové napětí kapaliny [5] [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím menší je povrchové napětí kapaliny, tím hůř kapka drží svůj kulovitý tvar a tím 

lépe se dostává do pórů tuhé látky a proniká tak hlouběji. Při hašení tak dochází k lepšímu 

ochlazování látek zasažených požárem. Vzhled požární vody ve zkumavce s pěnidlem 

Moussol APS LV lze vidět na obrázku 9. Barva je vždy specifická podle použitého pěnidla. 

Obrázek 6 - Kapka vody na mastném povrchu Obrázek 7 - Kapka černé vody na odmaštěném povrchu 
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5.2. Těžká pěna 

Hasicím efektem těžké pěny je zejména izolační efekt, kdy pěna izoluje povrch tuhé 

látky a hořlavé kapaliny od oxidačního prostředku a u hořlavých kapalin zabraňuje jejímu 

dalšímu vypařování. Dalším významným hasicím efektem je chladící schopnost. Kladně 

hodnocenou vlastností těžké pěny, která je tvořena velkým množstvím malých bublinek 

s velkým obsahem vody, je vysoká tepelná stabilita pěny a soudržnost pěny na povrchu 

hořlavých látek na rozdíl od středních a lehkých pěn, u kterých hrozí při proudění vzduchu 

jejich odtrhávání a unášení z místa požáru. Vzhled těžké pěny ve zkumavce lze vidět na 

obrázku 10 [5] [6]. 

5.3. Střední a lehká pěna 

Hlavním hasicím efektem středně až vysokoexpanzních pěn je zejména schopnost 

vytlačování oxidačního prostředku a hořlavých par nebo plynů z místa požáru. Dalším 

z významných hasicích efektů je izolační efekt. Stejně jako ostatní typy pěn i střední a lehké 

pěny mají chladící schopnost, ale díky malému % obj. vody v pěně je chladící schopnost 

velice nízká. Pro svou lehkost, velký objem a omezenou schopnost pohybu po povrchu látek 

se používají pro zaplňování prostorů např. zapěnění kabelových kanálů, montážních jam atp. 

Vzhled střední pěny je na obrázku 8 [5] [6]. 

Obrázek 10 - Těžká 

pěna ve zkumavce 
Obrázek 9 - Pěnotvorná směs 

(voda + 3 % Moussol APS LV) 

 

Obrázek 8 - Střední 

pěna ve zkumavce 
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6. Rozdělení pěnidel 

Chemické složení je další z kritérií určující vhodnost pěny a její hasicí účinnost 

u různých hořících látek.  

Základním rozdělením pěnidel podle chemického složení je následující: 

 syntetická pěnidla, 

 proteinová pěnidla,  

 speciální pěnidla. 

 

 Podrobněji lze rozdělit především syntetická pěnidla, která jsou více či méně vhodná 

pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin.  

 

 Syntetická pěnidla lze dále dělit na: 

 syntetická víceúčelová pěnidla,  

 syntetická pěnidla AFFF vytvářející vodní film, 

 syntetická pěnidla AFFF/AR vytvářející polymerní film,  

 syntetická pěnidla AR odolná alkoholům a polárním kapalinám. 

 

Proteinová pěnidla lze také dále dělit především na: 

 víceúčelová pěnidla,  

 fluorproteinová pěnidla,  

 proteinová pěnidla FFFP vytvářející vodní film,  

 proteinová pěnidla FFFP/AR vytvářející vodní film odolný alkoholům. 

Speciální pěnidla se požívají především jako premixy do hasicích přístrojů, 

smáčedla, pěnidla pro hašení jedlých tuků a olejů, cvičná pěnidla pro jednotky požární 

ochrany atd. [5]. 
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7. Základní složení pěnidel 

Pěnidlem je označován pěnotvorný vícesložkový koncentrát s nízkou viskozitou pro 

snadné přimíchávání pomocí přiměšovačů do proudu vody. Jednou z důležitých vlastností, 

kterou lze ovlivnit příměsemi, je v našich podmínkách mrazuvzdornost tedy odolnost 

teplotám pod 0 °C. Důkladné zkoumání chemického složení pěnidel není předmětem této 

diplomové práce, proto jsou zde sepsány pouze základní složky jednotlivých typů pěnidel 

[5]. 

Syntetická víceúčelová pěnidla jsou především směsi: 

 povrchově aktivních látek neboli tenzidů, 

 organických rozpouštědel, 

 stabilizátorů pěny, 

 inhibitorů koroze,  

 hydrotropních látek, 

 demineralizované vody,  

 barviv, 

 alkoholu. 

 

Syntetická pěnidla AFFF jsou především směsi: 

 uhlovodíkových a perfluorovaných povrchově aktivních látek (tenzidů), 

 organických rozpouštědel, 

 síranu hořečnatého, 

 etylenglykolu, 

 demineralizované vody,  

Proteinová víceúčelová pěnidla jsou především směsi:  

 hydrolyzovaných bílkovin,  

 hexylen a ethylen glykolu, 

 chloridu sodného a jiných solí, 

 oxidu zinečnatého, 

 stabilizátorů a konzervantů, 

 demineralizované vody. 
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Fluoroproteinová pěnidla jsou obdobou víceúčelových proteinových pěnidel. Jsou 

vyrobeny takřka ze stejných látek, u kterých se však liší jejich poměr a u kterých je oxid 

zinečnatý nahrazen fluorovanými tenzidy [5].  

U fluoroproteinových pěnidel vytvářejících vodní film FFFP je nahrazen fluorovaný 

tenzid za perfluorovaný tenzid. Ostatní přísady zůstaly zachovány, změnil se pouze jejich 

poměr [5]. 
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8. Hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny 

Kvalitu a účinnost těžké pěny při hašení požáru lze jednoduše ovlivnit různými 

způsoby a to zejména vhodnou volbou technického prostředku nebo změnou koncentrace 

pěnidla v pěnotvorném roztoku, neboli úpravou množství přiměšovaného pěnidla do proudu 

vody. Úpravou koncentrace pěnidla v pěnotvorném roztoku lze změnit například číslo 

napěnění, fyzikální vlastnosti vyráběné pěny nebo její odolnost proti působení vnějších 

vlivů. Zpravidla čím větší koncentrace pěnidla v pěnotvorném roztoku je dosaženo, tím větší 

je číslo napěnění při použití stejného technického prostředku. 

Hasicí schopnost je hlavní parametr hodnocení účinnosti konkrétní těžké pěny 

vytvořené vhodným technickým prostředkem při likvidaci požáru hořlavých látek. 

Na základě norem ČSN EN 1568-3:2008 a ČSN EN 1568-4:2008 jsou pěnidla 

rozdělena do tříd hasicí schopnosti podle tabulky 1 uvedené v kapitole 10 těchto norem. Při 

hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny je důležité rozlišovat třídy hasicí schopnosti 

stanovené zkušebním požárem tvořeným polární a nepolární kapalinou. Dále je nutné 

rozlišovat třídy hasicí schopnosti stanovené při aplikaci těžké pěny přímou a nepřímou 

metodou. Pěnidla jsou díky těmto normám zařazena do jednotlivých tříd hasicí schopnosti, 

které určují maximální potřebný čas k uhašení zkušebního požáru. To znamená, že v tomto 

případě je hasicí schopnost vyjádřením času [9] [10]. 

Při hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny se také hodnotí schopnost pěny odolávat 

zpětnému rozhoření. Odolnost pěny je vyjádřena písmeny A až D. 

 

Třídy hasicí schopnosti těžké pěny stanovené na zkušebním požáru tvořeném 

polárními kapalinami: 

 Třída I – zkušební požár je uhašen nepřímou metodou aplikace těžké pěny 

v čase max. 3 min. 

 Třída II – zkušební požár je uhašen nepřímou metodou aplikace těžké pěny 

v čase max. 5 min. 
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Třídy hasicí schopnosti těžké pěny stanovené na zkušebním požáru tvořeném 

nepolárními kapalinami: 

 Třída I – zkušební požár je uhašen přímou metodou aplikace těžké pěny 

v čase max. 3 min. 

 Třída II – zkušební požár je uhašen přímou metodou aplikace těžké pěny 

v čase max. 4 min. 

 Třída III – zkušební požár je uhašen nepřímou metodou aplikace těžké pěny 

v čase max. 5 min. 

 

Tak jako u práškových hasicích přístrojů lze pomocí normy ČSN EN 3-1 stanovit 

hasicí schopnost pěnového hasicího přístroje pro požáry třídy A i B. V případě hodnocení 

hasicí schopnosti u požáru třídy A je hasicí schopnost vyjádřena velikostí uhašeného 

zkušebního požáru tvořeného hranicí dřeva, např. 21A - zkušební požár byl tvořen hranicí 

dřeva, jejíž délka byla 2,1 m a obsahovala 21 dřevěných trámků v příčné vrstvě. V případě 

hodnocení hasicí schopnosti u požáru třídy B je hasicí schopnost vyjádřena velikostí 

uhašené zkušební nádoby s hořlavou kapalinou, např. 183B - zkušební požár byl tvořen 183 

l hořlavé kapaliny. Metodami podle normy ČSN EN 3-1 se tato diplomová práce nezabývá, 

protože vyjadřují hasicí schopnost hasicího přístroje jako celku a nehodnotí tak hasicí 

schopnost samotného hasiva [9] [10].  

Hasicí schopnost těžké pěny lze určit stejně jako u hasicích prášků stanovením 

limitní dodávky těžké pěny na plochu požáru. Limitní dodávkou se rozumí nejnižší průtok 

těžké pěny, který je schopný ještě uhasit zkušební požár.  Při provádění rešerše byly 

nalezeny zmínky o tvorbě metodik pro takovéto zkoušení, ale domnívám se, že dodnes pro 

takovéto zkoušení nebyla metodika vytvořena a odzkoušena. 
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9. Stanovení hasicí schopnosti těžké pěny dle ČSN EN 1568-3 

Norma se zabývá technickými podmínkami pro pěnidla na těžkou pěnu sloužící 

k aplikaci na hladinu kapalin nemísitelných s vodou neboli nepolárních kapalin. Součástí 

technických podmínek je mimo jiné i stanovení hasicí schopnosti těžké pěny pomocí 

normovaného zkušebního zařízení a postupů. Norma nabízí pro stanovení hasicí schopnosti 

dvě metody, a to jak klasickou velkorozměrovou zkušební metodu, tak i zmenšenou metodu 

stanovení hasicí schopnosti těžké pěny. Podrobným popisem velkorozměrové zkušební 

metody a zkušebního zařízení pro stanovení hasicí schopnosti se zabývá příloha H normy 

ČSN EN 1568-3:2008. Příloha I se zabývá malou zkouškou hasicí schopnosti, která je 

vhodná jako doplňková zkouška pro velkorozměrovou zkoušku nebo jako zkouška v místě, 

kde nelze provést velkorozměrovou zkoušku. Malá zkouška stanovení hasicí schopnosti je 

dále výhodnější z ekonomického hlediska a je šetrnější k životnímu prostředí, protože 

plocha zkušebního požáru je pouze 0,25 m
2
 na rozdíl od klasické velkorozměrové zkušební 

metody, kde plocha požáru je 4,5 m
2 

a je použito 90 l vody a 144 l uhlovodíkové hořlavé 

kapaliny. Výsledky velkorozměrové zkušební metody se více blíží reálným podmínkám 

hašení požáru hořlavých kapalin než u malé zkušební metody [10]. 

Naměřené hodnoty je nutné posléze vyhodnotit především podle tabulky 1 (nejdelší 

doby uhašení zkušebního požáru a jeho nejkratší doby zpětného rozhoření) uvedené 

v kapitole 10 normy ČSN EN  1568-3:2008. Na základě porovnání stanovených časů a časů 

uvedených v tabulce je pěnidlo zařazeno do třídy hasicí schopnosti a je mu přiřazeno 

písmeno vyjadřující odolnost těžké pěny proti zpětnému rozhoření [10]. 

9.1. Stanovení hasicí schopnosti – velkorozměrová zkouška 

Popisovanou velkorozměrovou zkoušku lze provádět dvěma způsoby a to tak, že se 

provádí: 

 Aplikace těžké pěny do středu zkušební nádoby. Jedná se o přímou metodu 

aplikace těžké pěny na hladinu hořlavé kapaliny, viz obrázek 11 (dále jen 

přímá aplikace), 

 aplikace těžké pěny na stěnu zkušební nádoby. Jedná se o nepřímou aplikaci 

těžké pěny na hladinu hořlavé kapaliny. Pěna stéká po zadní stěně na její 

hladinu, viz obrázek 12 (dále jen nepřímá aplikace). 
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Obrázek 11 - Přímá aplikace těžké pěny na plochu zkušebního požáru [10] 

 

Obrázek 12 - Nepřímá aplikace těžké pěny na plochu zkušebního požáru [10] 
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9.1.1. Popis zkušebního zařízení 

Norma ČSN EN 1568-3:2008 poskytuje detailní informace pro zkonstruování 

zkušebního zařízení, které je složeno ze zdroje pěnotvorného roztoku (aplikační nádoby 

a hadice), proudnice a zkušební nádoby pro zkušební požár [10].  

9.1.2. Zdroj pěnotvorného roztoku a tlaku 

Aplikační nádoba slouží jako zdroj pěnotvorného roztoku pod tlakem. Aplikační 

nádoba má zpravidla objem 30 l a je vyrobena z korozivzdorné oceli. Nádobu nebo hadicové 

vedení je nutné opatřit uzavíratelným pákovým ventilem, který zajistí okamžité zastavení 

proudu pěnotvorného roztoku. Aplikační nádoba je připojena na zdroj vzduchu pod tlakem. 

Nejvhodnějším zdrojem vzduchu pod tlakem bývá pro své vlastnosti láhev dýchacího 

přístroje. Protože vzduch v láhvi dýchacího přístroje je stlačen pod tlakem 200 bar, a pro 

zkoušku je potřeba pouze tlaku 6,3 bar, je nutné tlak z láhve dýchacího přístroje redukovat 

pomocí redukčního ventilu. K hrdlu aplikační nádoby je připojena pomocí whitworthového 

závitu tvarově stálá hadice D 25. Pěnotvorný roztok o koncentraci stanovené výrobcem 

pěnidla je připraven v odměrné nádobě a poté nalit do aplikační nádoby, proto u této metody 

není použito přiměšovače pěnidla. Nádoba je na obrázku 13 [10]. 

 

 

Obrázek 13 - Nádoba na pěnotvorný roztok ke zkušebnímu zařízení dle ČSN EN 1568 
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Obrázek 14 - Zkušební proudnice dle ČSN EN 1568 

 

9.1.3. Proudnice na těžkou pěnu 

Proudnice na těžkou pěnu je zkonstruována podle obrázku 15 z korozivzdorných 

materiálů. Pro tuto diplomovou práci byla zkušební proudnice zkonstruována z nerezové 

oceli třídy 17. Jmenovitý pracovní tlak pěnotvorného roztoku na proudnici je 6,3 ± 0,3 bar, 

při kterém je dosaženo průtoku 11,4 l/min. Jednotlivé díly, ze kterých je proudnice sestavena 

jsou znázorněny na obrázku 15 a 16 včetně jejich rozměrů. Proudnice je připojena na 

tvarově stálou hadici D 25 pomocí bajonetové hliníkové požární spojky. Při zkouškách se 

proudnice upevňuje do stativu, který je opatřen kolečky pro jednodušší manipulaci při 

provádění zkoušek [10].  

 

Obrázek 15- Proudnice na těžkou pěnu a řez jejím tělem [10] 
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Obrázek 16 - Detail jednotlivých dílů proudnice na těžkou pěnu [10] 
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9.1.4. Zkušební nádoba 

Zkušební nádoba je vyrobena z válcovaných plechů o jmenovité tloušťce 2,5 mm 

z austenitické korozivzdorné oceli třídy podle EN: X5CrNi18-10, která dobře odolává 

atmosférické korozi. Korozivzdornost se snižuje až při vystavení teplotám nad 600°C. 

Zkušební nádoba je vyrobena v těchto rozměrech: 

 vnitřní průměr zkušební nádoby u okraje = 2 400 ± 25 mm, 

 hloubka zkušební nádoby = 200 ± 15 mm, 

 zadní stěna zkušební nádoby výšky 1 ± 0,05 m, šířky 1 ± 0,05 m a tloušťky, 

2,5 mm pro nepřímou aplikaci těžké pěny. 

Pro zkoušku opětovného rozhoření hořlavé kapaliny pokryté těžkou pěnou je nutné 

použít nádobu, která je vyrobena ze stejných plechů jako zkušební nádoba o tloušťce 

2,5 mm. Průměr nádoby pro opětovné rozhoření je 300 ± 5 mm a výška nádoby je 

250 ± 5 mm [10]. 

9.1.5. Podmínky zkoušky 

Pro opakovatelnost zkoušky a porovnatelnost stanovených výsledků s dříve 

stanovenými výsledky je důležité vždy dodržet určité parametry zejména: 

 teplotu vzduchu (prostředí) 15,5 ± 5 °C, 

 teplotu paliva, vody a pěnotvorného roztoku 17,5 ± 2,5 °C, 

 rychlost proudění vzduchu 3 m/s [10]. 

Jedním z nejdůležitějších parametrů, který může negativně ovlivnit porovnávání 

stanovených výsledků hasicí schopnosti je zvolený typ referenčního paliva. Norma ČSN EN 

1568-3:2008 klade na palivo následující požadavky, které odpovídají např. n-heptanu: 

 destilační rozsah paliva 84 °C až 105 °C, 

 největší rozdíl počátečního a konečného bodu destilace 10 °C, 

 maximální obsah aromatických látek 1 %, 

 hustota paliva při 15 °C odpovídá 700 ± 20 kg.m
-3 

[10]. 

9.1.6. Zkušební postup nepřímé aplikace těžké pěny 

Před začátkem zkoušky je nutné postavit zkušební nádobu na vodorovný podklad 

(zem nebo nosič) a upevnit ji proti případnému pohybu nebo nežádoucímu zvlnění dna. 

Nádoba musí být očištěna od všech nečistot, které mohou negativně ovlivnit průběh zkoušky 
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nebo narušit těžkou pěnu na hladině hořlavé kapaliny. Při výrobě nádoby je vhodné vytvořit 

nesmazatelnou rysku ve výšce hladiny hořlavé kapaliny pro snadnější nastavení výšky 

zkušební proudnice na těžkou pěnu [10]. 

Po usazení a vyčištění nádoby se zkušební proudnice na těžkou pěnu nastaví tak, aby 

její osa byla ve výšce 1 ± 0,05 m nad hladinou paliva v takové vzdálenosti, aby proud 

vytvořené těžké pěny dopadal ve výšce 0,5 ± 0,1m nad hladinou hořlavého roztoku na zadní 

stěnu zkušební nádoby. Místo dopadu pěny je znázorněno na obrázku 12 [10]. 

Zkušební nádoba se naplní 90 l čisté vody a nechá se odstát tak, aby její teplota byla 

17,5 ± 2,5 °C. Voda by měla zcela pokrývat dno zkušební nádoby. Na vodu se nalije 

144 ± 5 l paliva. Výsledná teplota roztoku by měla být 17,5 ± 2,5 °C. Hladina hořlavého 

roztoku je přibližně 150 mm od okraje zkušební nádoby [10]. 

Od naplnění zkušební nádoby palivem je nutné dodržet čas potřebný pro ustálení 

hořlavého roztoku, minimálně 3 min, a maximálně 5 min. Hořlavý roztok je nutné zapálit 

v intervalu 3 min až 5 min od nalití do zkušební nádoby a nechat rozhořívat 60 ± 2 s. Po 

úplném rozhoření a po uplynutí 60 ± 2 s se zahájí aplikace pěny na zadní stěnu zkušební 

nádoby. Pěna se nechá proudit do zkušební nádoby po dobu 300 ± 2 s. Je nutné zaznamenat 

čas uhašení zkušební nádrže. Za uhašení je považována likvidace všech plamenů ve 

zkušební nádobě. Pokud do 300 ± 2 s nedošlo k uhašení všech plamenů a u pěny nebyla 

stanovena hasicí schopnost třídy I nebo třídy II, ve zkoušce se dále nepokračuje a ukončí se. 

Pro stanovení III třídy hasicí schopnosti je možné použít zkoušku nepřímé aplikace těžké 

pěny na plochu zkušebního požáru [10]. 

Po ukončení zkoušky začíná běžet čas 300 ± 10 s, po jeho uplynutí se vloží do středu 

zkušební nádoby nádoba pro zpětné rozhoření. Ta je naplněna 2 ± 0,1 l stejného paliva jako 

ve zkušební nádobě (heptan). Nádoba pro zpětné rozhoření je zapálena a sleduje se čas 

do 25 % zpětného rozhoření zkušební nádoby [10]. 

9.1.7. Zkušební postup přímé aplikace těžké pěny 

Stejně jako v předchozím případě před začátkem zkoušky je nutné postavit zkušební 

nádobu na vodorovný podklad (zem nebo nosič) a upevnit ji proti případnému pohybu nebo 

nežádoucímu zvlnění dna. Nádoba musí být očištěna od všech nečistot, které mohou 

negativně ovlivnit průběh zkoušky nebo narušit těžkou pěnu na hladině hořlavé kapaliny. Při 

výrobě nádoby je vhodné vytvořit nesmazatelnou rysku ve výšce hladiny hořlavé kapaliny 
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pro snadnější nastavení výšky zkušební proudnice na těžkou pěnu [10]. 

Poté se zkušební proudnice na těžkou pěnu nastaví tak, aby její osa byla ve výšce 

1 ± 0,05 m nad hladinou paliva v takové vzdálenosti, aby proud vytvořené těžké pěny 

dopadal ve vzdálenosti 1 ± 0,1 m od zadní stěny zkušební nádrže. Místo dopadu pěny je 

znázorněno na obrázku 11 [10]. 

Voda a palivo se naplní do zkušební nádoby ve stejném poměru jako u předchozí 

zkušební metody (nepřímé aplikace těžké pěny), nechá se odstát po dobu 

300 ± 2 s a zapálí se. Roztok hořlavé kapaliny se nechá rozhořívat po dobu 60 ± 2 s. Poté se 

zahájí aplikace těžké pěny na povrch hořlavé kapaliny a sleduje se čas, za který dojde 

k úplnému uhašení zkušební nádrže. Aplikace pěny se provádí maximálně po dobu 

180 ± 2 s. Pokud se i po 180 ± 2 s vyskytují ve zkušební nádobě plameny nelze stanovit 

třídu hasicí schopnosti těžké pěny [10].  

Po 300 ± 10 s stejně jako u zkušební metody nepřímé aplikace těžké pěny se provede 

zkouška zpětného rozhoření pomocí nádoby na zpětné rozhoření [10]. 

9.2. Malá zkouška hasicí schopnosti – palivo nepolární kapalina 

Předchozí dvě zkoušky jsou považovány za velkorozměrové zkoušky pro stanovení 

hasicí schopnosti těžké pěny. Malá zkouška hasicí schopnosti je vhodná především pro 

ověření kvality pěnidla. Hasicí schopnost se stanovuje pomocí zkušební metody přímé 

aplikace těžké pěny na hladinu hořlavé kapaliny [10]. 

9.2.1. Popis zkušebního zařízení 

Norma ČSN EN  1568-3:2008 poskytuje detailní informace pro zkonstruování 

zkušebního zařízení, které je složeno ze zdroje pěnotvorného roztoku, proudnice a zkušební 

nádoby pro zkušební požár [10].  

9.2.2. Zdroj pěnotvorného roztoku a tlaku 

Při malé zkoušce hasicí schopnosti se pro zdroj pěnotvorného roztoku pod tlakem 

používá zpravidla stejné aplikační nádoby jako u velkorozměrové zkoušky. Z důvodu 

úspornosti se nádoba plní pouze takovým množstvím pěnotvorného roztoku, které zaručí 

hašení po dobu 120 ± 2 s [10].  
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9.2.3. Proudnice na těžkou pěnu 

Norma ČSN EN 1568-3:2008 detailně popisuje všechny součásti, ze kterých je 

proudnice složena včetně jejich rozměrů. Proudnici na těžkou pěnu je vhodné zkonstruovat 

z korozivzdorných materiálů. Proudnice má při tlaku 7 bar průtok pěnotvorného roztoku 

5 l/min. Konstrukce proudnice je znázorněna na obrázku 17. Pro snazší manipulaci 

s proudnicí při provádění zkoušek je vhodné vytvořit stativ s objímkou. Na rozdíl od 

proudnice pro velkorozměrové zkoušky má tato proudnice v přední části svého těla několik 

děr pro upravení rychlosti proudění a tlaku vytvořené těžké pěny, viz obrázek 18 [10]. 

 

Obrázek 17- Řez proudnicí na těžkou pěnu [10] 

 

Obrázek 18 - Detail děr pro regulaci tlaku v proudnici [10] 
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9.2.4. Zkušební nádoba 

Malý rozměr zkušební nádoby dovoluje použití vhodnějších materiálů pro její 

konstrukci. Doporučovaným materiálem je mosaz.  Zkušební nádoba má tvar válce 

s kuželovým dnem opatřeným ve středu vypouštěcím ventilem. Je vhodné zpevnit svislé 

stěny nádoby tzv. opaskem, aby nedošlo k jejich tvarovým deformacím při působení teplot 

vyvinutých zkušebním požárem. Zkušební nádoba je uchycena v ocelovém rámu se čtyřmi 

nohami ve výšce 1 m nad zemí. Popisovanou zkušební metodu je možné použít 

i v laboratoři, avšak musí být zajištěno odsávání zplodin hoření tak, aby nebyl ovlivněn 

průběh zkoušky [10].  

Zkušební nádoba je vyrobena v těchto rozměrech: 

 vnitřní průměr zkušební nádoby je 565 ± 5 mm,  

 výška stěny zkušební nádoby je 150 ± 5 mm, 

 hloubka kuželového dna je 30 ± 5 mm, 

 tloušťka nádoby je 1,2 ± 0,2 mm. 

Pro zkoušku opětovného rozhoření hořlavé kapaliny pokryté těžkou pěnou je nutné 

použít nádobu, která je vyrobena z mosazi o tloušťce 1,2 ± 0,2 mm. Průměr nádoby pro 

opětovné rozhoření je 120 ± 2 mm a výška je 80 ± 2 mm. Nádoba pro zpětné rozhoření se 

pokládá do zkušební nádoby pomocí tyče a řetízku uchyceného na bocích nádoby. Stěny 

i dno nádoby pro zpětné rozhoření musí být vyztuženy. Svislé stěny se vyztužují opaskem 

a dno se vyztužuje plochým materiálem do kříže [10]. 

9.2.5. Podmínky zkoušky 

Pro opakovatelnost zkoušky a porovnatelnost aktuálně stanovených výsledků s dříve 

získanými výsledky je důležité vždy dodržet určité parametry zejména: 

 teplotu vzduchu (prostředí) 15,5 ± 5 °C, 

 teplotu paliva, vody a pěnotvorného roztoku 17,5 ± 2,5 °C. 

 Jedním z nejdůležitějších parametrů závisících na následném porovnávání 

stanovených výsledků hasicí schopnosti je volba referenčního paliva. 

 Norma ČSN EN 1568-3:2008 klade na palivo následující požadavky, které 

odpovídají např. heptanu: 

 destilační rozsah paliva 84 °C až 105 °C, 
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 největší rozdíl počátečního a konečného bodu destilace 10 °C, 

 maximální obsah aromatických látek 1%, 

 hustota paliva při 15 °C odpovídá 700 ± 20 kg.m
-3

 [10]. 

9.2.6. Zkušební postup při nepřímé aplikaci těžké pěny 

Před zahájením zkoušky je nutné ustavit zkušební nádobu na rovnou podložku 

a zajistit jí proti nežádoucímu pohybu. Proudnice se nastaví tak, aby její ústí bylo ve výšce 

150 ± 5 mm nad okrajem zkušební nádoby a proud pěny dopadal do středu zkušební nádoby 

[10]. 

Na zkušební proudnici se nastaví tlak pěnotvorného roztoku 7 bar a zajistí 

se hmotnostní průtok 0,75 ± 0,025 kg/min. Tlak lze upravit přímo na proudnici posuvným 

prstencem, kterým se zakrývají otvory v přední části zkušební proudnice. Pokud není možné 

více upravit tlak pomocí prstence, je nutné snížit tlak v aplikační nádobě pomocí redukčního 

ventilu [10]. 

Do zkušební nádoby se nalije 9 ± 0,1 l paliva, které se nechá odstát po dobu 

120 ± 2 s. Poté se zapálí a nechá se rozhořet po dobu 60 ± 2 s. Pěna se aplikuje na střed 

zkušební nádoby po dobu maximálně 120 ± 2 s. Při aplikaci pěny se zaznamenává čas při 

90 % kontrole zkušebního požáru, dále při 99 % kontrole zkušebního požáru a při úplném 

uhašení zkušebního požáru [10].  

Zkouška zpětného rozhoření se provádí 60 ± 2 s po ukončení aplikace pěny a to tak, 

že se zapálená nádoba pro zpětné rozhoření postaví do středu zkušební nádoby 

a zaznamenává se čas, kdy plamen pohltil celou plochu zkušební nádoby [10]. 
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Obrázek 19 - Zkušební zařízení pro malou zkušební metodu hasicí schopnosti těžké pěny [10] 
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10. Stanovení hasicí schopnosti těžké pěny dle ČSN EN 1568-4 

Norma se zabývá technickými podmínkami pro pěnidla na těžkou pěnu sloužících 

k aplikaci na hladinu kapalin mísitelných s vodou neboli polárních kapalin. Stejně jako 

norma ČSN EN 1568-3 i tato norma poskytuje mimo jiné technické podmínky pro stanovení 

hasicí schopnosti těžké pěny při hašení polárních kapalin [9].  

Rozdíl mezi velkorozměrovými zkouškami pro stanovení hasicí schopnosti dle ČSN 

EN 1568-3:2008 a ČSN EN 1568-4:2008 není pouze v použitém palivu, ale také ve velikosti 

zkušebních nádob. Pouze proudnice pro tvorbu těžké pěny a aplikační nádoba zůstaly stejné  

Pro stanovení hasicí schopnosti u polárních kapalin se používá pouze nepřímé 

zkušební metody, protože by polymerní film a pěna byly silou dopadajícího proudu další 

pěny neustále rozrušovány a hašení by bylo neefektivní. Norma ČSN EN 1568-4:2008 se 

v příloze I zabývá malou zkouškou hasicí schopnosti. Zkušební zařízení je stejné jako 

v normě ČSN EN 1568-3:2008, došlo pouze ke změně referenčního paliva [9]. 

10.1.   Stanovení hasicí schopnosti – velkorozměrová zkouška 

Ve zkušebnictví jsou velkorozměrové zkoušky velmi žádané, protože simulují 

podobné podmínky, které mohou nastat při reálných požárech. U polárních kapalin se pro 

stanovení hasicí schopnosti těžké pěny používá pouze její nepřímé aplikace na zadní stěnu 

zkušební nádoby, po které stéká na hladinu hořlavé kapaliny ve zkušební nádobě. Přímou 

metodu aplikace těžké pěny nelze použít, protože po dopadu se pěna zpravidla začne rychle 

rozpadat [9].  

10.1.1.  Popis zkušebního zařízení 

Zkušební zařízení se skládá z aplikační nádoby na pěnotvorný roztok pod tlakem, 

hadice, proudnice a zkušební nádoby [9].  

Jak již bylo zmíněno výše, zkušební zařízení je stejné jako v předchozí normě (ČSN 

EN 1568-3:2008) a liší se pouze ve velikosti zkušební nádoby. Aby nedošlo ke zbytečnému 

navyšování stránek této diplomové práce, nebude kromě zkušební nádoby zkušební zařízení 

znovu popisováno [9].  

10.1.2.  Popis zkušební nádoby 

Nádoba je vytvořena z korozivzdorných válcovaných plechů o jmenovité tloušťce 
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2,5 mm z austenitické korozivzdorné oceli třídy podle EN: X5CrNi18-10, která dobře 

odolává atmosférické korozi. Zkušební nádoba je vyrobena o následujících rozměrech: 

 vnitřní průměr zkušební nádoby je 1 480 ± 15 mm, 

 hloubka zkušební nádoby je 150 ± 10 mm [9]. 

10.1.3.  Podmínky zkoušky 

Při zkoušce musí být dodrženy následující parametry, aby při opakování zkoušky 

bylo možné mezi sebou stanovené hodnoty hasicí schopnosti porovnávat. Důležitými 

parametry jsou především: 

 teplota vzduchu (prostředí) 15 ± 5 °C, 

 teplota paliva a pěnotvorného roztoku 17,5 ± 2,5 °C, 

 rychlost větru max. 3 m/s [9]. 

Pro stanovení hasicí schopnosti těžké pěny se používá jako referenční palivo             

2-propanon (aceton) a 2-propanol (isopropyl alkohol). Čistota referenčních paliv je nejméně 

99 %. 

Zkoušku je nutné provést na obou referenčních palivech a to tak, že se nejprve 

stanoví třídy hasicí schopnosti těžké pěny, která obsahuje běžnou (sladkou) vodu. Pokud 

jsou obě zkoušky úspěšné, přistoupí se k další zkoušce, při které je sladká voda nahrazena 

simulovanou slanou vodou. Výroba slané vody je popsána v příloze G4 normy ČSN EN 

1568-4:2008. Pokud jsou všechny tři zkoušky úspěšné, testování se ukončí.  Podmínkou pro 

splnění kapitoly 10 této normy, na základě které se hasicí schopnost rozděluje do 

jednotlivých tříd, je úspěšnost všech čtyř zkoušek. Pokud je některá ze zkoušek neúspěšná, 

opakuje se [9]. 

10.1.4.  Zkušební postup 

Před zahájením samotné zkoušky je nutné nejprve zkušební nádobu usadit na zem 

nebo na podstavec tak, aby byla v rovině a zabránilo se vlnění a prohýbání dna. Poté se 

zkušební proudnice nastaví tak aby její osa byla ve výšce 1 ± 0,05 m nad hladinou paliva 

a proud těžké pěny dopadal na střed zadní stěny zkušební nádoby ve výšce 0,5 ± 0,1 m nad 

hladinou paliva. Správné nastavení proudnice je znázorněno na obrázku 12 [9]. 

Po ustavení zkušební nádoby a proudnice je do zkušební nádoby nalito 125 ± 5 l 

paliva, které se nechá odstát a ustálit po dobu 3 až 5 min. Po ustálení paliva se zapálí 
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zkušební nádoba a nechá se 120 ± 2 s rozhořívat. Následně se zahájí aplikace pěny. Doba 

aplikace pěny je závislá na deklaraci třídy hasicí schopnosti pěnidla. Pokud je pěnidlo 

zařazeno do třidy I, těžká pěna se aplikuje po dobu 180 ± 2 s, pokud do třídy II, těžká pěna 

se aplikuje po dobu 300 ± 2 s.  Pro stanovení třídy hasicí schopnosti je nutné zaznamenat čas 

uhašení všech plamenů ve zkušební nádobě [9].   

Po ukončení zkoušky začíná běžet čas 300 ± 10 s, po kterém se vloží do středu 

zkušební nádoby nádoba pro zpětné rozhoření. Ta je naplněna 2 ± 0,1 l stejného paliva, které 

bylo nalito do zkušební nádoby (aceton nebo isopropyl alkohol). Nádoba pro zpětné 

rozhoření je zapálena a sleduje se čas do 25% zpětného rozhoření zkušební nádoby [9]. 

Očekávanou zvláštností zkoušky je přetečení pěny přes okraj zkušební nádoby. Proto 

je důležité provést opatření k zamezení šíření požáru mimo prostor stanovený pro provádění 

zkoušek [9]. 

10.2.   Malá zkouška hasicí schopnosti – palivo polární kapalina 

V případě malé zkoušky hasicí schopnosti hořlavých polárních kapalin je zkušební 

zařízení stejné jako u malé zkoušky hasicí schopnosti hořlavých nepolárních kapalin, a proto 

nebude znovu popisováno. Zkoušky jsou rozdílné pouze ve zkušebním postupu 

a referenčním palivu. Jako referenční palivo je použit aceton nebo isopropyl alkohol 

o čistotě minimálně 99 % [9].  

10.2.1. Zkušební postup 

Zkušební zařízení se připraví stejně jako v případě malé zkoušky hasicí schopnosti 

hořlavých nepolárních kapalin. Zkušební nádoba se naplní 9 ± 0,1 l paliva. Po nalití paliva 

do zkušební nádoby je nutné, aby se palivo ustálilo a odstálo po dobu 120 ± 2 s. Následně se 

palivo zapálí a nechá se rozhořet po dobu 120 ± 2 s. Plameny pohltily celou plochu zkušební 

nádoby.  Při aplikaci pěny se zaznamenává čas při 90 % kontrole zkušebního požáru, dále 

při 99 % kontrole zkušebního požáru a při úplném uhašení zkušebního požáru. Pokud po 

stanovenou dobu nedojde k uhašení požáru, pěna se aplikuje po dalších 120 ± 2 s [9]. 

Zkouška zpětného rozhoření se provádí 60 ± 2 s od uhašení všech plamenů ve 

zkušební nádobě a to tak, že se do středu zkušební nádoby pomocí kovové tyče vloží hořící 

nádoba pro zpětné rozhoření obsahující 0,3 ± 0,01 l stejného paliva, které bylo použito ve 

zkušební nádobě. Poté se zaznamenává čas, kdy plamen pohltil celou plochu zkušební 

nádoby [9]. 
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11. Stanovení hasicí schopnosti dle výrobce Dr. Sthamer 

Společnost Dr. Sthamer je tradičním výrobcem pěnidel a působí na trhu s pěnidly již 

od roku 1886. Pro své potřeby zdokonalila zkušební zařízení pro malou zkoušku hasicí 

schopnosti, kterou lze snadno a rychle ověřit kvalitu pěnidla a stanovit třídu hasicí 

schopnosti. Z důvodu autorské ochrany nemohou být v této diplomové práci zveřejněny 

detailní informace popisující konstrukci zkušebního zařízení.  

Na zkušebním zařízení lze mimo jiné provést hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny 

pro zkušební požáry polárních i nepolárních hořlavých kapalin a zařadit jednotlivá pěnidla 

do tříd hasicí schopnosti.  

11.1.   Popis zkušebního zařízení 

Zkušební zařízení je tvořeno aplikační nádobou, oběhovým čerpadlem, redukcí tlaku 

pěnotvorného prostředku a pěnotvornou proudnicí pro přípravu těžké pěny, viz obrázek 21. 

Schéma zapojení jednotlivých komponentů je na obrázku 20 [11]. 

 

Obrázek 20 - Schéma zapojení zkušebního zařízení [11] 
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Obrázek 21 - Zkušební zařízení společnosti Dr. Sthamer 

 

11.2.  Zdroj pěnotvorného roztoku a tlaku 

Pro malou zkoušku hasicí schopnosti je použita jako zdroj pěnotvorného roztoku 

plastová odměrná nádoba o objemu 5 l, která je u své paty opatřena uzavíracím ventilem. 

K odměrné nádobě je pomocí snadno rozebíratelného spoje připojeno oběhové čerpadlo na 

stejnosměrné napětí 12 V se jmenovitým průtokem 6,5 l/min. Za čerpadlem je umístěn 

škrtící prvek, kterým lze regulovat tlak před pěnotvornou proudnicí [11]. 

11.3.  Proudnice na těžkou pěnu 

Výkresová dokumentace k proudnici je chráněným vlastnictvím společnosti 

Dr. Sthamer. Proudnice je vyrobena z korozivzdorné oceli a je znázorněna na obrázku 22. 

Pracovní tlak proudnice je 4 bary a maximální dodávka těžké pěny je 1,5 l/min. Proudnici na 

těžkou pěnu je vhodné upnout do objímky stativu pro lepší manipulaci při provádění 

zkoušek [11].  
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Obrázek 22 - Zkušební proudnice na těžkou pěnu společnosti Dr. Sthamer 

 

11.4.  Zkušební nádoba 

Zkušební nádoba válcového tvaru je vyrobena z ušlechtilé korozivzdorné oceli třídy 

17 s následujícími rozměry: 

 vnitřní průměr zkušební nádoby je 565 ± 5 mm,  

 výška stěny zkušební nádoby je 150 ± 5 mm, 

 tloušťka nádoby je 1,2 ± 0,2 mm [11]. 

Zkušební zařízení je vhodné zejména pro laboratorní prostředí a je dobré jej umístit 

přibližně 1 m nad zemí. V uzavřených prostorech je nutné zajistit odvod spalin od zkušební 

nádoby tak, aby proud vzduchu nijak neovlivňoval výsledky zkoušky [11]. 

11.5.   Podmínky zkoušky 

Při zkoušce musí být dodrženy následující parametry, aby při opakování zkoušky 

bylo možné mezi sebou stanovené hodnoty hasicí schopnosti porovnávat. Důležitými 

parametry jsou především: 

 teplota vzduchu (prostředí) 20± 5 °C, 

 teplota paliva a pěnotvorného roztoku 20 ± 5 °C, 

 rychlost proudění vzduchu max. 2 m/s [11]. 

Před hodnocením hasicí schopnosti je důležité stanovit referenční palivo. V oblasti 

polárních kapalin se za referenční palivo považuje aceton, který lze nahradit etanolem 

o čistotě 99 %. V oblasti nepolárních kapalin je doporučeno použít n-heptan, který lze 

nahradit benzínem o čistotě 99 % [11]. 
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11.6.   Zkušební postup 

Před zahájením zkoušky se zkušební nádoba vyrovná na vodorovné podložce a zajistí 

se proti případnému pohybu. Proudnice se nastaví tak, aby její ústí bylo ve výšce 

150 ± 5 mm nad okrajem zkušební nádoby a proud pěny dopadal do středu zkušební nádoby. 

Zkušební nádoba se naplní 9 l referenčního paliva a nádoba pro hodnocení zpětného 

rozhoření 3 l referenčního paliva. Nádobu pro hodnocení zpětného rozhoření je po dobu 

hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny nutné přikrýt, aby nedocházelo k odpařování 

hořlavé kapaliny. Palivo ve zkušební nádobě je nutné nechat odstát po dobu 120 ± 2 s. 

Po čase 120 ± 2 s od nalití paliva do zkušební nádoby se palivo zapálí a nechá se rozhořívat 

po dobu 60 ± 2 s v případě polárních kapalin a 120 ± 2 s v případě nepolárních kapalin. 

V obou případech se po čase nutném k rozhoření paliva začne pěna aplikovat na zkušební 

požár. U polárních kapalin se pěna aplikuje nepřímou metodou a u nepolárních kapalin 

přímou metodou. V obou případech se aplikace pěny ukončí po 120 ± 2 s [11]. 

Postupně je nutné zaznamenat časy od zahájení aplikace pěny do 90 % kontroly 

zkušebního požáru, do 99 % kontroly zkušebního požáru a při úplném uhašení. 

Zkouška zpětného rozhoření se zahájí 60 ± 2 s po uhašení zkušebního požáru a to 

tak, že se do středu zkušební nádoby umístí pomocí kovové tyče s háčkem zapálená nádoba 

pro zpětné rozhoření [11]. 

Zkoušku pro hodnocení hasicí schopnosti je důležité 2x opakovat přičemž v obou 

případech musí dojít k uhašení zkušebního požáru ve stanoveném čase. Pokud je jedna 

ze zkoušek neúspěšná, je možné ji opakovat [11]. 
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12. Praktické hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny 

Pro účely diplomové práce byly prakticky rozebrány dvě zkušební metody 

hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny a to: 

 velkorozměrová zkouška hasicí schopnosti těžké pěny dle ČSN EN 1568-4:2008, 

  upravená malá zkouška hasicí schopnosti těžké pěny za využití zkušebního zařízení 

společnosti Dr. Sthamer. 

Pro hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny bylo vybráno několik zástupců pěnidel 

ze sortimentu společnosti Dr. Sthamer. Tato vybraná pěnidla byla pomocí zkoušek zařazena 

společností Dr. Sthamer do tříd hasicí schopnosti dle ČSN EN 1568-4:2008. Cílem 

praktického zkoušení hasicí schopnosti bylo zatřídit konkrétní pěnidlo do třídy hasicí 

schopnosti a stanovený výsledek porovnat s třídou hasicí schopnosti, kterou garantuje 

výrobce.  

Při hodnocení hasicí schopnosti došlo k několika odchylkám od požadavků 

normy ČSN EN 1568-4:2008 a to zejména: 

 pěnidlo bylo odebráno přímo z originálního přepravního obalu a nebylo jinak 

zkoumáno nebo upravováno, např. pěnidlo nebylo vystaveno tepelnému 

kondiciování, 

 z ekonomických důvodů a ochrany životního prostředí byla provedena pouze jedna 

zkouška, která se neopakovala. 

 

Při použití zkušebního zařízení zapůjčeného společností Dr. Sthamer bylo použito 

menší zkušební nádoby z důvodu aplikace v laboratorním prostředí. Po konzultaci 

s výrobcem byla pro své rozměry zvolena obdélníková zkušební nádoba. 

Parametry zkušební nádoby: 

 nádoba je vylisována z ušlechtilé korozivzdorné oceli třídy 17, 

 šířka nádoby je 300 mm, 

 délka nádoby je 430 mm, 

 výška obvodových stěn nádoby je 800 mm. 

Při použití nádoby o menších rozměrech je nutné upravit časy uhašení zkušebního 

požáru pro zařazení pěnidel do tříd hasicí schopnosti. Na základě množství stanovených 
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výsledků a získaných zkušeností byla vytvořena tabulka 3 a tabulka 4 s třídami hasicí 

schopnosti a maximálními časy uhašení zkušebního požáru pro jednotlivé třídy hasicí 

schopnosti. U malé zkušební nádoby není možné provést zkoušku zpětného rozhoření 

hořlavé kapaliny pokryté těžkou pěnou. 

Tabulka 3 - Třídy hasicí schopnosti při použití nepřímé metody u polárních kapalin 

Třída hasicí schopnosti Doba uhašení ne delší než 

I 28 s 

II 48 s 

 

 

Tabulka 4- Třídy hasicí schopnosti při použití přímé metody u nepolárních kapalin 

Třída hasicí schopnosti Doba uhašení ne delší než 

I 32 s 

II 44 s 

III 52 s 

 

12.1.   Praktické hodnocení hasicí schopnosti dle ČSN EN 1568-4:2008 

Při hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny byly průběžně zapisovány stanovené 

hodnoty jako např. teplota vzduchu, teplota pěnotvorného roztoku, čas uhašení zkušebního 

požáru atd. Pro přehlednost byla vytvořena tabulka 5, která obsahuje důležité údaje pro 

následující hodnocení hasicí schopnosti a identifikaci pěnidla. Tabulka mimo jiné obsahuje 

výsledné zařazení pěnidla do třídy hasicí schopnosti. 
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Tabulka 5 - Vzorová tabulka naměřených hodnot 

Teplota prostředí Teplota paliva
Rychlost proudění 

vzduchu
Atmosférický tlak

Čas ustálení paliva
Čas uhašení 

zkušebního pož.

Čas ukončení 

aplikace pěny

Čas opětovného 

rozhoření 25% 

Typ paliva Použitá metoda

Rok výroby 

pěnidla

Datum provedení 

zkoušky

Třída hasicí schopnosti 

garantovaná výrobcem

Třída hasicí schopnosti 

stanovená zkouškou

Typ pěnidla Výrobce pěnidla

Čas rozhořívání paliva

Teplota pěnotvorného 

roztoku roztoku

 

12.1.1.   Postup zkoušky 

Před zahájením zkoušky, byla nádoba upevněna na zkušební rám a očištěna od 

nečistot, které by negativně mohly ovlivnit průběh zkoušky. Mezi tím se změřily 

atmosférické veličiny jako teplota, rychlost proudění vzduchu, atmosférický tlak. 

Následující činnosti byly rozděleny mezi několik pomocníků a probíhaly takřka souběžně. 

Zahájilo se plnění zkušební nádoby palivem a plnění aplikační nádoby pěnotvorným 

roztokem. Zkušební nádoba byla naplněna 120 l acetonu o čistotě 99,999 %. Zkušební 

proudnice byla upevněna do stativu a dále byl proveden odstřik pěny mimo zkušební 

nádobu. Tím se proudnice připravila do pohotovostního režimu (pěna na proudnici) a nebyla 

tak při zkoušce vytvořena prodleva dodávky těžké pěny. Dále byly dodrženy normované 

časy pro ustálení paliva, rozhořívání paliva, aplikace pěny atd. [9]. 

12.1.2.   Vybrané výsledky praktického hodnocení hasící schopnosti těžké pěny 

Níže je v tabulce 6 uveden jeden příklad z výsledků zkoušek hasicí schopnosti těžké 

pěny dle normy ČSN EN 1568-4:2008. V této diplomové práci je zveřejněn pouze jeden 

výsledek, protože velkorozměrová zkouška byla prováděna ve spolupráci s Bc. Jiřím 

Kopřivou, který se ve své diplomové práci zabývá vlivem stáří pěnidla na hasicí schopnost. 
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Jednotlivé zkoušky byly snímány videokamerami z 3 úhlů. Pro bližší představu místa 

zkoušky byla pořízena fotodokumentace, viz obrázek 23, 24, 25, 26 [9]. 

 

Obrázek 23 - Zapojení zkušebního zařízení 

 

Obrázek 24 - Zkušební nádoba naplněna palivem 
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Obrázek 25 - Zkušební nádoba naplněna palivem 

 

Obrázek 26 - Zkouška zpětného rozhoření paliva 
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Tabulka 6 - Praktická zkouška hasicí schopnosti těžké pěny 

Teplota prostředí Teplota paliva
Rychlost proudění 

vzduchu
Atmosférický tlak

Čas ustálení paliva
Čas uhašení 

zkušebního pož.

Čas ukončení 

aplikace pěny

Čas opětovného 

rozhoření 25% 

Typ paliva Použitá metoda

aceton nepřímá aplikace

Rok výroby 

pěnidla

Datum provedení 

zkoušky

Třída hasicí schopnosti 

garantovaná výrobcem

Třída hasicí schopnosti 

stanovená zkouškou

I B I C 2002 14.3.2014

Typ pěnidla Výrobce pěnidla

Moussol APS LV 3x3 Dr. Sthamer

Čas rozhořívání paliva

180 s 120 s 106 s 180 s 481 s

Teplota pěnotvorného 

roztoku roztoku

14,2 °C 13,5 °C 14°C 0,9°C 98,5 kPa

 

Zkoušené pěnidlo Moussol APS LV 3x3 vyrobené v roce 2002 společností 

Dr. Sthamer garantovanou třídu hasicí schopnosti splnilo a zkouškou bylo zařazeno do třídy 

hasicí schopnosti I. Mezi garantovanou odolností a vyzkoušenou odolností proti zpětnému 

rozhoření je odchylka. Výrobcem byla garantována skupina B a zkouškou byla potvrzena 

skupina C, takováto odchylka může vzniknout stárnutím pěnidla, u kterého je výrobcem 

stanovena životnost 5 let při správném skladování.  

12.2.   Praktické hodnocení hasicí schopnosti dle upravené zkušební 

metody společnosti Dr. Sthamer 

Pro zaznamenání stanovených hodnot, údajů o použitém pěnidle a referenčním 

palivu lze použít tabulku 5. Na základě stanovených hodnot je možné zařadit pěnidlo do 

příslušné třídy hasicí schopnosti dle tabulky 3 a 4. 

12.2.1.  Postup zkoušky 

Zkušební nádoba byla usazena na rošt tak, aby se zajistila proti nežádoucímu pohybu 

a byla vyrovnána. Zkoušky byly rozděleny na dvě etapy podle použitého paliva. 

V první etapě se použilo nepřímé aplikace těžké pěny na zkušební požár a jako 

referenční palivo byl použit aceton o garantované čistotě 99 %. Proudnice s odrazovou 
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plochou pro proud těžké pěny svírala úhel 45°. Pěna stékala po odrazové ploše na hladinu 

hořlavé kapaliny. Pro zajištění stejné polohy proudnice po celou dobu zkoušek byla 

proudnice uchycena do plochého svěráku. Po uložení zkušební nádoby a nastavení 

proudnice, se nalilo do zkušební nádoby 2 l paliva a začal se měřit čas pro odstátí paliva. 

Mezi tím se provedl zkušební odstřik těžké pěny, aby proudnice byla připravena 

v pohotovostním režimu a nevznikala při aplikaci těžké pěny na zkušební požár prodleva. 

Zkušební nádoba byla usazena na rošt umístěný na zemi a vyrovnána. Mezi tím se 

namíchaly 4 l pěnotvorného roztoku o koncentraci udané výrobcem, který se nalil do 

zásobníku zkušebního zařízení. Poté se nastavila proudnice tak, aby proud těžké pěny 

v případě použitého polárního paliva dopadal do středu aplikační stěny umístěné ve středu 

zkušební nádoby na její kratší straně, viz obrázek 28. Proudnice svírala s aplikační stěnou 

úhel 45°. Do aplikační nádoby byl nalit pěnotvorný roztok. Zkušební proudnice byla 

upevněna do svěráku a dále byl proveden odstřik pěny mimo zkušební nádobu. Tím se 

proudnice připravila do pohotovostního režimu (pěna na proudnici) a nebyla tak při zkoušce 

vytvořena prodleva dodávky těžké pěny. Samotná zkouška probíhala následujícím 

způsobem: 

 po odstátí paliva (120 ± 2 s) se palivo zapálilo, 

 zkušební požár se nechal rozhořívat 60 ± 2 s, 

 po rozhoření byla zahájena aplikace těžké pěny na zkušební požár, 

 byl zaznamenán čas uhašení požáru, 

 aplikace těžké pěny probíhala max. 120 ± 2 s. 

Čas zaznamenaný při uhašení zkušebního požáru se porovnal s časy uvedenými 

v tabulce 3 nebo 4. Použité pěnidlo se zařadilo do třídy hasicí schopnosti. Vybrané výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 7, 8, 9 a 10. 

V druhé etapě se požilo metody přímé aplikace těžké pěny na zkušební požár tvořený 

nepolární kapalinou, viz obrázek 27. Jako referenční palivo se zvolil benzín (Natural 95) 

o čistotě 99 %.  Zkušební proudnice se nastavila tak, že proud pěny dopadal ke středu zadní 

stěny zkušební nádoby přibližně 10 ± 2 cm od ní směrem do středu zkušební nádoby. 

Zkušební proudnice byla upevněna do svěráku tak, aby se zajistila její stejná pozice po celou 

dobu provádění zkoušek.  Následný postup byl stejný s výjimkou doby rozhořívání paliva, 

která se stanovila na 120 ± 2 s. 
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Při zkouškách byly dodrženy následující parametry, aby při opakování zkoušek bylo 

možné mezi sebou stanovené hodnoty hasicí schopnosti porovnávat: 

 teplota vzduchu (prostředí) 20 ± 5 °C, 

 teplota paliva a pěnotvorného roztoku 20 ± 5 °C, 

 rychlost proudění vzduchu max. 2 m/s. 

12.2.2. Vybrané výsledky praktického hodnocení těžké pěny 

Níže jsou v tabulkách uvedeny vždy dva výsledky hodnocení hasicí schopnosti těžké 

pěny při použití polární kapaliny a nepolární kapaliny jako paliva dle upravené zkušební 

metody výrobce pěnidel Dr. Sthamer. 

 

 

Obrázek 27 - Přímá aplikace těžké pěny na zkušební požár 
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  Obrázek 28 - Nepřímá aplikace těžké pěny na zkušební požár 

 

Obrázek 29 - Rozhořívání zkušebního požáru 
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Tabulka 7 - Výsledky alternativní malé zkoušky hasicí schopnosti pro pěnidlo Mossol APS LV 3x3 

Teplota prostředí Teplota paliva
Rychlost proudění 

vzduchu
Atmosférický tlak

Čas ustálení paliva
Čas uhašení 

zkušebního pož.

Čas ukončení 

aplikace pěny

Čas opětovného 

rozhoření 25% 

Typ paliva Použitá metoda

aceton nepřímá aplikace

Rok výroby 

pěnidla

Datum provedení 

zkoušky

Třída hasicí schopnosti 

garantovaná výrobcem

Třída hasicí schopnosti 

stanovená zkouškou

I B Třída I 2002 25.3.2014

Typ pěnidla Výrobce pěnidla

Moussol APS LV 3x3 Dr. Sthamer

Čas rozhořívání paliva

120 s 60 s 23 s 120 s nezkoušen

Teplota pěnotvorného 

roztoku roztoku

14°C 13,6°C 13,8 °C 0,7 m/s 88,57 kPa

 

 

Tabulka 8 - Výsledky alternativní malé zkoušky hasicí schopnosti pro pěnidlo Moussol APS F-15 

Teplota prostředí Teplota paliva
Rychlost proudění 

vzduchu
Atmosférický tlak

Čas ustálení paliva
Čas uhašení 

zkušebního pož.

Čas ukončení 

aplikace pěny

Čas opětovného 

rozhoření 25% 

Typ paliva Použitá metoda

aceton nepřímá aplikace

Rok výroby 

pěnidla

Datum provedení 

zkoušky

Třída hasicí schopnosti 

garantovaná výrobcem

Třída hasicí schopnosti 

stanovená zkouškou

I B Třída I 2011 25.3.2014

Typ pěnidla Výrobce pěnidla

Moussol APS F-15 Dr. Sthamer

Čas rozhořívání paliva

120 s 60 s 21 s 120 s nezkoušen

Teplota pěnotvorného 

roztoku roztoku

14,1°C 13,2°C 13,5 °C 0,8 m/s 88,32 kPa
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Tabulka 9 - Výsledky alternativní malé zkoušky hasicí schopnosti pro pěnidlo Moussol K (1%) 

Teplota prostředí Teplota paliva
Rychlost proudění 

vzduchu
Atmosférický tlak

Čas ustálení paliva
Čas uhašení 

zkušebního pož.

Čas ukončení 

aplikace pěny

Čas opětovného 

rozhoření 25% 

Typ paliva Použitá metoda

benzín Natural 95 přímá aplikace

Rok výroby 

pěnidla

Datum provedení 

zkoušky

Třída hasicí schopnosti 

garantovaná výrobcem

Třída hasicí schopnosti 

stanovená zkouškou

III D Třída III 2012 25.3.2014

Typ pěnidla Výrobce pěnidla

Moussol K (1%) Dr. Sthamer

Čas rozhořívání paliva

120 s 60 s 46 s 120 s nezkoušen

Teplota pěnotvorného 

roztoku roztoku

13,8°C 13,6°C 13 °C 0,4 m/s 89,1 kPa

 

 

Tabulka 10 - Výsledky alternativní malé zkoušky hasicí schopnosti pro pěnidlo Moussol AFFF 1% (-15) 

Teplota prostředí Teplota paliva
Rychlost proudění 

vzduchu
Atmosférický tlak

Čas ustálení paliva
Čas uhašení 

zkušebního pož.

Čas ukončení 

aplikace pěny

Čas opětovného 

rozhoření 25% 

Typ paliva Použitá metoda

benzín Natural 95 přímá aplikace

Rok výroby 

pěnidla

Datum provedení 

zkoušky

Třída hasicí schopnosti 

garantovaná výrobcem

Třída hasicí schopnosti 

stanovená zkouškou

I B Třída I 2012 25.3.2014

Typ pěnidla Výrobce pěnidla

Sthamex AFFF 1% (-15) Dr. Sthamer

Čas rozhořívání paliva

120 s 60 s 25 s 120 s nezkoušen

Teplota pěnotvorného 

roztoku roztoku

13,9°C 13,4°C 13,3 °C 0,6 m/s 88,9 kPa
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13. Využití hodnot hasicí schopnosti těžké pěny v praxi 

Požáry jsou zpravidla specifické tím, že jsou požárem zasaženy různé druhy 

hořlavých látek, které mohou způsobovat nežádoucí reakce s použitým hasivem. Velitel 

zásahu vždy stojí před nelehkým rozhodnutím, jaké hasivo je v daném případě nejvhodnější 

a nejúčinnější. Před volbou vhodného typu hasiva musí velitel zásahu zvážit, zda použité 

hasivo nebude šířit požár do požárem nedotčených míst, zda nebudou vznikat nebezpečné 

situace dále je nutné zvážit jaký hasicí efekt je v daném případě nejžádanější a zda nebude 

poškozeno životní prostředí.  

Těžká pěna v sobě snoubí schopnosti, které mohou v danou chvíli zmírnit nebo 

zlikvidovat požár lépe než častěji používaná čistá požární voda. Jak již bylo výše popsáno 

těžká pěna má vysoké chladící schopnosti, izoluje hořlavé látky od oxidačního prostředku, 

hořlavým kapalinám brání v dalším vypařování, hořlavé látky chrání před účinky tepelné 

radiace a nová receptura pěnidel snížila jejich nebezpečné vlastnosti pro životní prostředí. 

Pokud se zaměříme pouze na jeden druh pěnidel, například na víceúčelová pěnidla, kterých 

je na trhu nepřeberné množství, může napomoci při volbě jednoho konkrétního pěnidla jeho 

třída hasicí schopnosti a odolnost zpětného rozhoření určená podle normy ČSN EN 1568 

(část 3 nebo 4 podle druhu paliva) do které je pěnidlo zařazeno. Protože třída hasicí 

schopnosti je stanovena podle velkorozměrové zkoušky, která se blíží podmínkám reálného 

požáru. 

Pěnidlo s klesající třídou hasicí schopnosti předurčuje dané pěnidlo k lepším 

výsledkům při likvidaci požáru. Další faktor předurčující pěnidlo k lepším výsledkům při 

likvidaci požáru je odolnost proti zpětnému rozhoření. Ta je vyjádřena písmenem A až D, 

tzn. čím dále je písmeno od počátku abecedy, tím nižší je odolnost proti zpětnému rozhoření. 

U hasicích přístrojů je hasicí schopnost stanovena velikostí zkušebního požáru 

například 183B (zkušební požár tvořen 183 l hořlavé kapaliny). V tomto případě se hasicí 

schopnost s rostoucím číslem zvyšuje a tím předurčuje daný hasicí přístroj k lepším 

výsledkům při likvidaci požáru. 

Zkoušku hasicí schopnosti přenosného hasicího přístroje provází velké množství 

negativních faktorů, které byly popsány v mé bakalářské práci. Na rozdíl od zkoušky hasicí 

schopnosti přenosného hasicího přístroje byl u zkoušky těžké pěny eliminován lidský faktor, 

který mohl značně ovlivnit výsledek zkoušky.  
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo posoudit současný stav v oblasti hodnocení hasicí 

schopnosti těžké pěny v České republice a ve světě. Při literární rešerši byly nalezeny 

následující možné alternativy hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny a to: 

 metody dle normy ČSN EN 1568-3, 

 metody dle normy ČSN EN 1568-4, 

 metoda vyvinutá výrobcem pěnidel společností Dr. Sthamer. 

Popsané metody lze rozdělit podle způsobu aplikace těžké pěny v návaznosti na typu 

použitého paliva. Možné typy paliva jsou polární a nepolární hořlavé kapaliny. 

Metody hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny popsané v normách ČSN EN 1568-3 

a ČSN EN 1568-4 se zabývají hodnocením hasicí schopnosti při velkorozměrových 

zkouškách. V popisovaných normách je uvedena i metoda stanovení hasicí schopnosti těžké 

pěny, malá zkušební metoda, kterou lze primárně ověřit kvalitu pěnidla, ale také lze pomocí 

ní použité pěnidlo zařadit do třídy hasicí schopnosti.  

Velkorozměrové zkoušky v poslední době nabývají na oblíbenosti zejména z důvodu 

dosažení podmínek podobných při reálném hašení požárů. U zkušebního velkorozměrového 

požáru dochází k vyššímu tepelnému namáhání aplikované pěny do místa požáru stejně jako 

při reálném hasebním zásahu. Při požárech velkých rozměrů může být hořením silně 

ovlivňováno proudění vzduchu, aplikovaná pěna může být vystavena jiným vnějším vlivům 

atp. než při malých zkouškách hasicí účinnosti, a proto nelze porovnávat jednotlivé výsledky 

mezi sebou. Nevýhodou velkorozměrových zkoušek je mimo jiné jejich vysoká ekonomická 

náročnost. Při velkorozměrových zkouškách vzniká velké množství zplodin hoření 

a odpadu, který je nutné ekologicky likvidovat. Při velkorozměrových zkouškách je dále 

nutné použití speciálních technických prostředků pro ochranu osob provádějících hodnocení 

a okolí zkušebního požáru, protože zkušební požár uvolňuje velké množství tepelné energie. 

Z důvodu těchto negativních podmínek byly vytvořeny malé zkušební metody, které jsou 

méně náročné než velkorozměrové zkoušky a lze je tak snadno provádět například 

i v laboratorních podmínkách.    

Malá zkušební metoda dle ČSN EN 1568-3 a ČSN EN 1568-4 je alternativou 

k velkorozměrové zkoušce. Její výhodou jsou nejen malé rozměry, které staví zkoušku 

v dané oblasti do oblasti zkoušek ekonomicky přijatelných, ale také lze tuto zkoušku 
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provádět v laboratorním prostředí při zajištění odvodu spalin z místa zkušebního požáru.  

Společnost Dr. Sthamer upravila pro své potřeby malou zkoušku hasicí schopnosti, 

pomocí které ověřuje kvalitu vyráběných pěnidel. I přes „malé“ rozměry zkušebního 

zařízení je malá zkušební metoda nevhodná pro běžné laboratorní podmínky, proto došlo 

k úpravě velikosti zkušební nádrže a tím i také limitních časů pro jednotlivé třídy hasicí 

schopnosti. Díky zmenšení velikosti zkušebního požáru lze použít tuto hodnotu v běžných 

laboratorních podmínkách při zajištění odvodu spalin. 

Popsané metody hodnocení hasicí schopnosti jsou zejména závislé na velikosti 

dodávky těžké pěny pro určitou velikost zkušebního požáru. To znamená, že je hodnocen 

potřebný čas pro uhašení zkušebního požáru při konstantním průtok těžké pěny. Pro případy 

reálné aplikace těžké pěny na místo požáru by bylo vhodné stanovit limitní dodávku těžké 

pěny, která určí, jaká dodávka pěny v závislosti na čase je schopna požár ještě uhasit. Při 

literární rešerši nebyla nalezena ověřená zkušební metodika, na základě které by bylo možné 

stanovit limitní dodávku těžké pěny na zkušební požár.  
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