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Summary 

KROČA, D. Aerosol Fire Extinguishing System – principle, risks, variants of the other 

applications: Diploma Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

safety engineering, Department of Fire Protection, 2015, 85 p. Thesis head: Klouda, K. 

This diploma thesis in its theory part deals with aerosol fire extinguishing system and 

its use in fire area and in its main part with variants of the other applications including the 

possible composition modification of aerosol components to improve extinguishing features 

in the course of fire suppression and studies potential side-effects on structures and materials 

of buildings. 

 There were made four experimental trials in this thesis to appraise the features of new 

possible modification of extinguishing aerosol and to determine the impact of the selected 

building materials. Some very interesting facts reveal from their results. These facts should be 

further investigated and findings about their primary positive as well as negative secondary 

phenomena should be expanded, while fire extinguishing agents are used in practice. 

The actual use of fire extinguishing agents is only one part of a complex conglomerate 

of the total protection structure of built-up areas and individual buildings against the risk of 

fire. This diploma thesis is, for these reasons and for completeness' sake of looking at the 

issue, extended by chapters relating to the legal environment that creates a base of fire safety, 

general conditions of security, basic resources of aerosol extinguishing agents and their 

application in practice. 

There is a summary of presented issues, recognition of strengths and weaknesses and 

basic suggestion on how to proceed in each chapter. 

The diploma thesis is conceptually structured so as to create the basis for further 

exploration of the issues that were identified in this work and of the use of research results in 

practice. 
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1. Úvod 

Příprava státní správy, samosprávy měst a obcí, včetně podnikajících právnických  

a fyzických osob na potenciální vznik požárů je jednou ze základních povinností uvedených 

subjektů. Příprava v rámci prevence musí záviset na druhu a míře požárního nebezpečí  

v závislosti na kategorii provozované činnosti od kategorie bez zvýšeného požárního 

nebezpečí, přes kategorii se zvýšeným požárním nebezpečím až po úroveň s vysokým 

požárním nebezpečím [1].  

Základní a nejčastěji používanou hasební látkou ve smyslu ČSN 73 0873 Požární 

bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou je sice voda přirozeného původu nebo voda  

z víceúčelového zdroje požární vody, kterými jsou zpravidla vodárenské systémy vodovodů 

pro veřejnou potřebu, případně i vnitřní vodovody provozních subjektů, obchodních areálů  

a průmyslových zón. 

Pro celou řadu subjektů, staveb a provozních zařízení, však nelze vodu k hašení 

požárů z technicko - provozních a bezpečnostních důvodů použít. Pro hašení alternativních 

požárů, je nutné používat speciální hasební látky a techniky, které svými účinky nepoškozují 

nebo minimalizují sekundární následné škody na majetku. 

K těmto hasebním látkám a technikám, patří jednoznačně mimo jiné, i stále se 

rozšiřující aerosolové hasicí systémy. Daná problematika aerosolových hasicích systémů byla 

zakomponována již v bakalářské práci s názvem „Aerosolový hasicí systém – možná rizika 

jeho použití“. Narozdíl od předcházející teze není již tato diplomová práce zaměřena na 

komerčně užívaný aerosolový hasicí generátor AGS -8/3 jako celek, ale ve své podstatě cílí  

na samotnou hasicí náplň směsi tohoto zařízení a její vhodnou modifikaci nekonvenčními 

sloučeninami pro zvýšení účinnosti procesu hašení. 

V teoretické části je uveden obecný princip aerosolového hašení a pro rozšíření 

uveden přehled některých typů zařízení užívaných v České republice i ostatním světě. 

A experimentální část navazuje na výsledky předcházejících měření podstatně rozšířenými 

analýzami členěnými do čtyř variant experimentů, v závislosti na druhu použitých přísad 

hasební látky a charakteru prostředí, v němž bylo použito: 

• testování účinnosti modifikované směsi aerosolu,    

• zjišťování velikosti uvolněných částic, 
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• zjištění sekundárních faktorů aerosolového hašení, 

• vizualizace generovaného aerosolu. 

Pro udržení posloupnosti a chronologie diplomové práce v celém jejím spektru bude 

rovněž v úvodních kapitolách krátce zmíněn význam komplexního přístupu v problematice 

požárního zabezpečení staveb jinými hasebními látkami a právním prostředím, bez kterého by 

reálně nemohlo požární zabezpečení zastavěných území, jeho souborů a jednotlivých staveb 

v praxi fungovat, být kontrolováno a v neposlední řadě se i systematicky a trvale rozvíjet. 
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2. Rešerše 

Danými cíli této práce je rozšířit poznatky a naměřené výsledky a tímto způsobem tak 

navázat na předchozí bakalářskou práci „Aerosolový hasicí systém – možná rizika jeho 

použití“. 

Účinkům hašení aerosolové slože generátoru AGS – 8/3 budou podrobeny další 

testované sloučeniny, bude potvrzen chemismus kontaktu radikálů vygenerovaných ze směsi 

s radikály hoření a v neposlední řadě se pokusí navrhnout další aplikace využití generátoru 

včetně úpravy, respektive obohacení slože generátoru o další sloučeniny, které by měly 

razantně přispět ke zkrácení doby procesu hašení.  

Chemickými vlastnostmi fullerenů jako retardérů hoření se zabývá značné množství 

příspěvků, mezi nimi například [2] a [3], podrobnější přehled o jejich vlastnostech  

i schopnostech vázat volné radikály uvádí literatury [4],[5]. 

Na základě chemických vlastností fullerenů (konkrétně fulleren C60), se podle 

publikovaného příspěvku [6] nabízí využití jako retardéru hoření anebo součást pyrotechnické 

slože aerosolových hasicích zařízení. V souvislosti s tímto příspěvkem, je rovněž zmiňována 

příprava modifikované slože aerosolu se zastoupením molekul fullerenu C60. 

Experiment(y) [7] prokazují zvýšenou hasicí aktivitu aerosolu obsahujícího 

procentové jednotky fullerenu C60. 

Cílem měření je obohatit pyrotechnickou slož pro vývin aerosolu, a tím prokázat jeho 

zvýšenou hasicí účinnost, a to produkty grafen – oxidu (GO) s fullerenem C60. Několik 

příspěvků bylo věnováno použití GO jako retardantu hoření. Zhang a jeho spolupracovníci [8] 

pozorovali v kónickém kalorimetru u kopolymeru styren – butylakrylátu s 1% hmotnostním 

zastoupením GO pokles rychlosti uvolňování tepla o 45%. GO oxid byl použit jako efektivní 

retardant hoření pro polystyren a další termoplasty. Tým X. Tanga [9] užil GO pro modifikaci 

epoxidové pryskyřice, u které byly pozorovány, při opět při 1 % hmotnostním zastoupení GO, 

mírně zlepšené požární vlastnosti. Wang a Han zkoumali [10], jak stupeň disperze GO ovlivní 

požární vlastnosti ve vybraných polymerních materiálech. Mezi nejznámější a převážně 

užívané metody přípravy grafen – oxidu (oxidace grafitu) patří: Hummersova - Offermanova 

[11], Staudenamierova [12], Brodieho [13]. Způsob přípravy GO s fullerenem C60 uvádí [14]. 

Chemií oxidu grafenu reviduje např. zdroj [15]. 



 

4 

 

Další přísady slože představují draslík a fulleren C60 interkalované do grafitu, jejichž 

podrobná příprava je popsána [16]. Obdobný postup vzájemné reakce interkalátu draslíku  

s fullerenem popsal rovněž [17]. O interkalárních sloučeninách grafitu podrobně hovoří 

literatury [18],[19]. 
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3. Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce na téma „Aerosolový hasicí systém – princip, rizika, 

varianty dalších aplikací“, je podstatné rozšíření současných poznatků o pozitivních  

a negativních vlastnostech daného hasicího systému a prostřednictvím experimentů nabídnout 

alternativní úpravu směsi aerosolu pro zlepšení hasicí schopnosti, poukázat na slabé a silné 

stránky, které mohou mít v různém provozním prostředí nejen pozitivní stránku, ale současně 

i negativní vlastnosti. 

Pro dosažení hlavního a vedlejších cílů diplomové práce, budou v rámci čtyř 

samostatných experimentů provedeny následující měření: 

 

• testování modifikované směsi aerosolu, 

• zjišťování velikosti uvolňovaných částic, 

• zjišťování sekundárních faktorů aerosolového hašení, 

• vizualizace generovaného aerosolu. 

 

Jednotlivé výsledky budou nejen podloženy grafy a tabulkovými výstupy, ale 

současně, pro lepší stupeň porozumění čtenářů diplomové práce, bude každý experiment 

opatřen komentářem k dosaženým výstupům. 

V závěrečném shrnutí diplomové práce bude komplexně vyhodnocena nejen 

problematika provedených experimentů, ale současně i naznačena cesta, jak dále rozvíjet 

současný způsob požárního zabezpečení staveb a problematiku hasebních látek v podmínkách 

České republiky.  

Rozvoj v následujících letech a jejich aplikací v praxi na úseku prevence požární 

bezpečnosti staveb by měl být vždy v souladu s novým vědeckým poznáním a možnostmi 

technické vyspělosti státu. 
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4. Právní úprava požární problematiky v České republice 

Legislativní předpisy mají smysl jen v případech, kdy jsou závazné a vynutitelné. 

Nelze spoléhat na dobrovolné plnění různých zákonných ustanovení na bázi dobrovolnosti. 

Jestliže v některých případech může být neplnění zákona jen formální přestupek, tak  

v případě neplnění zákonných, podzákonných a českých technických norem na úseku požární 

ochrany, ohrožuje v samém základu majetek, zdraví a životy občanů. 

Tuto skutečnost si uvědomovali již naši předkové dávno před tím, než vzniklo 

kodifikované současné právo. 

Historický základ práva  

Ve středověku byly první závazné právní předpisy dle doložených záznamů vydány 

pro město Prahu ve 14. století formou požárního řádu. Jednalo se o jednoduché a všem 

srozumitelné zásady jak si počínat na úseku předcházení vzniku požárů. Jejich dodržováním 

byl pověřen rychtář. Dodržování požárního řádu snižovalo nebezpečí vzniku požárů  

při činnosti s otevřeným ohněm, který byl v té době zcela běžnou součástí života  

a domácnosti. Při kumulaci otevřeného ohně a snadno hořlavých látek, ze kterých byla 

budována stavení, byla prevence před vznikem požáru jednou z nejdůležitějších lidských 

činností. Další hrozbou byl obecný nedostatek vody vhodný k rychlému hašení požárů  

a způsob jejich hašení. 

Teprve v roce 1853 byl v Praze zřízen první požární placený požární sbor vybavený již 

prvními typy mechanických stříkaček. Právo v té době ještě nebylo dostatečně kodifikováno. 

Obsahovalo jen pouhé právní zásady požární bezpečnosti. Za dostatečné první právo na úseku 

požárního zabezpečení zastavěných území a jednotlivých staveb, lze považovat zákon číslo 

35/1953 Sb., o státním požárním dozoru účinným od 1. 1. 1954 [20]. 

Současný právní rámec v České republice 

V současné době platí na úseku požárního zabezpečení zákon č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl od svého vzniku již mnohokrát 

novelizován zejména z důvodů udržení kontaktu s novými vědeckými poznatky v požární 

ochraně, rozvojem požární techniky, hasebních látek a zdrojů požárního nebezpečí.  
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K základním normotvorným aktům vztahujícím se k požární ochraně státu, patří mimo jiné 

následující předpisy: 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, 

• vyhláška č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 

• vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů,  

• zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, 

ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí, 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

• vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 399/1999 Sb., o objektové bezpečnosti, 

• vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky 268/2011 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb. 

 

Výše uvedené základní a další související právní předpisy vytváří předpoklad zvládaní 

požární bezpečnosti v současných podmínkách. Například zákon o územním plánování je 

základním předpisem vytvářejícím předpoklady reálného udržení bezpečnosti zastavěných 

území, stavebních souborů i jednotlivých staveb, tak zákon o vodách chrání vodní zdroje  

v udržitelném stavu a zákon o vodovodech pro veřejnou potřebu při jeho správné aplikaci, je 

významným prostředkem udržování víceúčelového zdroje požární vody. 

Dostatek hasebních látek při hasebních zásazích, zejména vody, velmi často rozhoduje 

nejen o rychlém zvládnutí požárního zásahu, ale taktéž o sekundárních a terciárních hmotných 

škodách, které vždy v důsledku požárů vznikají. 
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5. Požární zabezpečení staveb zastavěných území 

Zastavěná území měst a obcí jsou zpravidla vymezena územním plánem [21]. Jeho 

nedílnou součástí je i požární zabezpečení staveb. Dle charakteru území a staveb, je nutné 

dané realitě přizpůsobit i požární ochranu. 

5.1. Obecné podmínky zajištění požárního zabezpečení zastavěných území 

Obecné podmínky požárního zabezpečení zastavěných území vyplývají z celé řady 

obecných a speciálních zákonů. Jejich cílem je zajistit komplexní požární bezpečnost  

a dostatečnou kapacitu zdrojů hasebních látek. K základním povinnostem na úseku 

zajišťování požární bezpečnosti patří zejména následující činnosti: 

Státní správa, samospráva a HZS ČR 

• chránit a udržovat vodní zdroje státu, 

• vytvářet podmínky pro celoroční používání vodních zdrojů k požárním 

účelům, 

• provádět a vyžadovat kontroly požárních vnějších a vnitřních odběrních 

míst, 

• rozvíjet v souladu s novými vědeckými poznatky a technickými možnostmi 

požární zabezpečení zastavěných nezastavěných území státu [22]. 

Optimální výkon funkce státní správy a dalších subjektů zabývajících se kontrolní 

činností na úseku požární bezpečnosti, vytváří předpoklady tlaku na další, zejména 

podnikající subjekty k zvyšování úsilí požárního zabezpečení svých majetků, ale taktéž  

u provozovatelů vodárenských systémů i k obecnému zlepšování technického stavu 

víceúčelového zdroje požární vody. 

Právnické a podnikající fyzické osoby 

• vytvářet na vodovodních sítích vodovodů pro veřejnou potřebu  

a na vnitřních vodovodech průmyslových a obchodních areálů, dostatečné 

kapacitní předpoklady k budování požárních hydrantů nebo výtokových 

stojanů, 

• trvale kontrolovat hydraulickou účinnost vnějších a vnitřních odběrních 

míst požární vody a průběžně odstraňovat vzniklé závady, 
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• mít připraveny v rámci havarijních plánů nebo plánů krizové připravenosti 

daného subjektu, způsoby dodávky požární vody k odběrním místům,  

a při vzniku mimořádných událostí a nedostatku vody v systému, 

• mít k dispozici dle charakteru provozního zařízení v provozu schopném 

stavu stabilní hasicí zařízení nebo dostatečné množství dalších hasebních 

látek [23].  

• úzce spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy měst a obcí a HZS 

ČR na úseku požárního zabezpečení provozních systémů. 

Požární zabezpečení výrobně-provozních nebo obchodních souborů nesmí být 

prováděno pouze formálně, ale vždy v závislosti na specifickém riziku, které může být 

příčinou vzniku požáru. 

 

5.2. Specifické formy zajištění objektů a prováních celků 

Praxe naznačuje, že i přes zlepšující se přípravu na zvládání mimořádných událostí 

způsobených požáry, není situace uspokojivá. Jedná se především o nedostatek hasební látky 

v primární fázi vzniku požárů, zejména nedostatku vody na vnějších nebo vnitřních OM, 

vnitřních vodovodů, různých typů areálů. Jaká rizika mohu vznikat při odběru hasební látky  

z požárně-bezpečnostního systému, je znázorněno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 1 Znázornění hydraulické účinnosti sítě požárních rozvodů vody [24] 

 

V daném případě je zřejmé, že vnitřní vodovod nemá dostatečnou hydraulickou 

kapacitu k odběru požární vody. Již při nevelkém provozním zatížení výrazně klesá 

hydrodynamický tlak vody v odběrním místě požární vody. Tato skutečnost může být jednou 

z příčin zvýšených škod na majetku předmětného subjektu při hasebním zásahu z příčin 

nedostatku množství vody nebo nedostatečného přetlaku, podmiňujícího úspěšný zásah. 

 

Obdobně jako ve znázorněném případě je nutné věnovat dostatečnou pozornost 

alternativním SHZ a dalším zařízením s různými druhy hasebních látek pro primární zásahy, 

před příjezdem profesionálních jednotek HSZ kraje. 

 

5.3. Shrnutí kapitoly 

Jak vyplývá z této kapitoly, jedním z předpokladů připravenosti na hasební zásahy, je 

úzká spolupráce mezi subjekty státní správy, samosprávy a provozovatelů různých druhů 

výrobních nebo obchodních, případně veřejně-prospěšných subjektů. 
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Prevence a kontrolní mechanizmy musí být dostatečně propracované, ale vždy musí 

navazovat na skutečné možnosti daného systému nebo provozního subjektu. Jedním  

ze základních předpokladů úspěšnosti požárního zásahu, jsou dostatečné zdroje hasebních 

látek a jejich dostupnost nejen ve standardních podmínkách, ale zejména v mimořádných 

podmínkách, případně i při vyhlášení krizových situací [25]. 

 

6. Zdroje hasebních látek 

S rozvojem vědeckého poznání a technického rozvoje se rozvíjí i druhy a charakter 

hasebních látek. Ty tvoří širokou škálu a musí odpovídat požárnímu zabezpečení dle 

charakteru samotného objektu a dalším jeho částem, popřípadě převažujícím požárně 

technickým charakteristikám materiálům a látkám se v nich vyskytujícím. Protože tyto 

hasební látky a jejich základní principy byly součástí bakalářské práce, je zde přidána pouze 

základní rekapitulace. 

6.1. Základní zdroje hasebních látek 

Voda 

Je a trvale zůstává hlavním zdrojem hasebních látek při zdolávání požárů. Má nejen 

svou nepostradatelnou základní funkci, ale je i nedílnou součástí dalších hasiv na bázi vody 

jako smáčedla nebo pěny [26]. 

Hasiva v plynném skupenství 

Budou mít i v budoucnosti své nezastupitelné místo při specifických požárních 

zásazích v charakteristických objektech, datových centrech, archivech atd. [26]. 

Halony a halogen deriváty uhlovodíků 

Význam těchto hasebních látek bude zřejmě v průběhu 21. století ustupovat, 

především v důsledku mezinárodních závazků států při ochraně přírody a ozonového obalu 

Země. Na základě nového vědeckého poznání budou nahrazeny jinými látkami, i když 

v určitých obzvláště rizikových provozech budou ještě po dlouho dobu nezastupitelná [26].  
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Prášková hasiva 

Prášky jako hasiva mají i v budoucnosti perspektivu pro své nezaměnitelné poslání, 

zejména hašení požárů knihoven, archivů a dalších látek, kde by použití jiných hasebních 

látek, způsobovalo další sekundární škody [26].  

 

Neopomenutelnou části v tomto spektru hasiv tvoří relativně nová aerosolová hasiva  

a v souvislosti se zaměřením diplomové práce a předcházející práce bakalářské je nutné jim 

věnovat samostatnou podkapitolu pro osvětlení základních principů hašení a jejich aplikací. 

  

6.2. Aerosolové hasivo 

6.2.1. Aerosolové hašení obecně 

 Aerosolové hašení patří mezi relativně nově vyvinuté technologie potlačování požárů, 

jehož vznik se datuje v průběhu 70. let minulého století, kdy byl hasební aerosol vyvinut 

ruskou agenturou pro výzkum kosmu „SOJUZ“ [27]. Jeho rozšíření u nás i ve světě  

od té doby neustále stoupá, a dá se předpokládat, že se tento trend i s ohledem na nově 

vznikající technologické celky a výrobny popřípadě modernizaci stávajících objektů technické 

infrastruktury, přinejmenším nebude snižovat. 

 Princip hašení je založen na tvorbě hasicího aerosolu. V místě vzniku požáru dochází 

k reakci, která přeměňuje aerosol vytvářející směs, taktéž můžeme hovořit o pyrotechnické 

složi, na velmi drobné částice tvořených mikroskopickými i submikroskopickými částicemi 

hmoty, které likvidují požár z velké části na principech chemického mechanismu hašení  

a to svým antikatalytickým  i inhibičním efektem. Do jisté míry můžeme mluvit o částečné 

podobnosti s hasicími prášky, avšak účinnost hašení aerosoly je několikanásobně vyšší (uvádí 

se 8 – 14 x v porovnání s hasicími prášky). Tato několikanásobná účinnost je zapříčiněna 

především velikostí uvolňovaných částic, opět ve srovnání s hasicími prášky se jedná  

o hodnoty deseti- až stonásobně nižší, a velmi nízkou rychlostí sedimentace aerosolu, ten  

je schopen se držet ve vznosu i desítky minut v odvislosti na podmínkách prostředí, ve kterém 

byl aplikován. Čím jsou částice drobnější, o to větší dokáží vytvořit aktivní povrch, na němž 

dochází k samotnému kontaktu s radikály požáru a vzájemným srážkám, a o to vyšší  

je i hasební účinnost [28]. 
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Aerosol vzniká přeměnou směsi sloučenin, která je iniciována buď samotným teplem 

produkovaným z požáru, nebo na základě elektrických impulsů v rámci propojení  

s elektrickou požární signalizací, v neposlední řadě může být uveden do činnosti ručně 

(tepelnou zápalkou), která je lokalizována v tzv. generátorech stabilních nebo přenosných.  

Ve skutečnosti se jedná o různé plechové nádoby, v nichž je směs uložena. 

Během samotné tvorby aerosolu neboli generace v místě požáru dochází ke tvorbě 

dalších doprovodných produktů a to na základě chemického složení směsi. Většinou se jedná 

o vodní páru, oxid uhličitý, čpavek, dusík, které svým charakterem mohou dále pozitivně 

působit v požářišti svým zřeďovacím a inertizačním účinkem [29]. 

6.2.2. Vhodnost aplikace aerosolových hasiv 

 Nejefektivnějším z hlediska podstaty působení aerosolu, zaplňující inkriminovaný 

prostor požářiště, se jeví užití generátorů aerosolu ať stabilních tak přenosných pro hašení 

požárů [30]: 

- obtížně přístupných prostor, ke kterým lze zařadit technické chodby inženýrských 

sítí, kolektory, teplotní podzemní systémy a další řada zejména podzemních objektů 

- částečně nebo celkově uzavřených místností zejména transformoven, elektrických 

stanic a rozvoden, sklady a technické provozovny hořlavých kapalin všech tříd 

nebezpečnosti, zdvojené podlahy a stropy, mnohá řada dalších technické místnosti  

a zkušeben   

Naopak jako nevhodné, ať už z důvodu bezvýrazného či úplně postrádajícího hasicího 

efektu jsou pro: 

- alkalické a reaktivní kovy 

- oxidující činidla 

- samovznětlivé látky 

- netěsné prostory, u nichž není zaručena požadovaná hasební koncentrace z důvodu 

úniku hasicího aerosolu do navazujících nebo venkovních prostor 
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 A především protože se aerosol jeví jako hustá bílá mlha a zapříčiní ztrátu orientace  

je jeho použití rovněž nevhodné pro prostory s výskytem osob: 

- shromažďovací prostory 

- únikové cesty 

- provozovny s vyšším počtem zaměstnanců 

Je nutné poznamenat, že aerosolová hasiva neohrožují osoby na životě, delší pobyt 

v prostorech s jejím výskytem může způsobit podráždění dýchacích cest, sliznic a očí. Rovněž 

z ekologického hlediska jsou hodnoceny bez zvýšeného vlivu na životní prostředí [29].  

6.2.3. Přehled vybraných aerosolových hasiv v České republice 

 Z dostupných informací se na trhu v ČR nachází několik ať už výrobců nebo dovozců 

zařízení aerosolového hašení. Mezi nejznámější z nich, a záměrně zde volené z důvodů 

provedených podrobných experimentů a publikovaných údajů těchto hasiv, patří společnost 

Prodeco a.s., Bílina s aerosolovým hasicím zařízením GABAR, dále se jedná o společnost 

BESYCO spol. s.ro., Praha se systémy FIRE JACK a firma K.B.K.  fire s.r.o., Ostrava která 

dodává na trh aerosolové zařízení AGS – 8/3. 

6.2.3.1. Aerosolové hasicího zařízení GABAR 

 Jedná se o zmíněné aerosolové hasicí zařízení (AHZ), které na trh dodává společnost 

Prodeco a.s, Bílina. 

GABAR je složen z generátoru a elektrického spouštěcího mechanismu. Generátor 

aerosolu je plechová válcová nádoba tvořená spalovací komorou, v níž jsou uloženy tablety 

palivové směsi, ve stěnách je umístěna chladicí směs ve formě prášku a následně překrytá 

víkem, ve kterém je uložen spouštěcí mechanismus. Po zapálení tablet dochází k tvorbě 

aerosolu, který je ochlazován a následně proniká obvodem pláště. Je koncipován 

k vícenásobnému užití po následném doplnění tablet a chladiva. 

 Podle údajů poskytovatele jsou generátory určeny pro objemové hašení požárů třídy A 

a B a inertizaci výbušného prostředí. Generátor je rovněž aplikovatelný na tekuté hořlaviny 

včetně celé škály ropných produktů a elektrických zařízení v obytných budovách, skladech, 

kancelářích. Stabilní hasicí zařízení GABAR splňuje příslušné certifikace a jeho referenční 
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aplikace nacházejí využití na rypadlech a zakladačích při těžbě uhlí. Následující snímek 

demonstruje podobu hasicího zařízení a jeho instalaci [31]. 

 

 

Obrázek 2 stabilní AHZ GABAR [31] 
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Následující Tabulka 1 udává přehled o jeho základních parametrech (zdroj Prodeco) 

Tabulka 1 technické parametry AHZ GABAR [31] 

Typ generátoru  jednotka GABAR P6 GABAR P2 

Teplotní rozsah použití [°C] –50 až +50 

Rozměry: průměr [mm] 530 300 

Rozměry: výška [mm] 500 345 

Hmotnost generátoru [kg] 51,5 15 

Hmotnost náplně [kg] 6 2 

Doba vyvíjení aerosolu [s] 35 ±  5 30 ±  5 

Elektrické spouštění generátoru: 
 

Rozměry: napětí [V DC] 24 

Rozměry: proud [A] od 0,4 do 10 

 

Celkovému porovnání zjištěných parametrů jednotlivých zařízení a jejich vlastností je 

věnována samostatná sekce v závěru této kapitoly. 

6.2.3.2.Aerosolové zařízení FIRE JACK  

 Toto stabilní aerosolové zařízení poskytuje na trhu společnost BESYCO, spol. s.r.o., 

Praha ve dvou variantách lišících s hmotností palivové slože a tj. BR-1 a BR-2, popřípadě 

BR-4, která je určena pro instalaci do výbušného prostředí. 

 Je to plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí 

vzniká hasicí aerosol. Generátory hasicího aerosolu se uvádí do činnosti startérem, kterým  

se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek iniciovaný elektricky, popřípadě 

termochemicky. Generátory BR-1 lze spojovat do skupin až po pěti kusech a zavěšují  

se na držák obvykle na stěnu chráněné místnosti [32]. Demonstrativní obrázek je přiložen 

níže. 
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Obrázek 3 stabilní AHZ FIRE JACK BR-1 [32] 
 

Základní technické parametry generátorů BR-1 a BR-2 jsou uvedeny v Tabulce 2 [32]. 

 

Tabulka 2 technická specifika AHZ FIRE JACK (dva typy) [32] 

BR-1 BR-2 

Nominální hasicí 

schopnost 
20 m

3
 

Nominální hasicí 

schopnost 
4 m

3
 

Váha generátoru 3,7 kg + 0,3 kg Váha generátoru 1,2 kg 

Váha náplně 1 kg Váha náplně 200 g 

Výška generátoru 115 mm Výška generátoru 88 mm 

Průměr generátoru 162 mm Průměr generátoru 90 mm 

 

Celkovému porovnání zjištěných parametrů jednotlivých zařízení a jejich vlastností, 

jak bylo zmíněno výše, je věnována samostatná sekce v závěru této kapitoly. 
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6.2.3.3.Zařízení aerosolového hašení AGS – 8/3 

 Jde o stabilní aerosolové hasicí zařízení (AHZ), které na trh dodává firma K.B.K. fire 

spol. s r.o., Ostrava. Generátor AGS – 8/3 slouží k objemovému hašení požárů pevných látek 

(dřevo, plasty atd.), kapalných i lehce vznětlivých hořlavin např. ropných produktů, ale také  

k hašení elektrických zařízení pod napětím do 40 kV [33]. Generátor se skládá z plechové, 

válcové nádoby, v níž je uložena aerosol vytvářející směs s rozbuškou. Obvod víka generátoru 

je perforován, jímž proudí hasební aerosol. Jako součást je dodávána i konzola k uchycení 

zařízení v zabezpečovaném prostoru. 

 

Obrázek 4 stabilní AHZ AGS – 8/3 [33] 
 

Technické parametry generátoru AGS – 8/3 jsou přiložené v následující Tabulce 3: 

 

Tabulka 3  technická specifikace AGS – 8/3 [33] 

Hmotnost generátoru bez montážních prvků: 11,5 kg 

Hmotnost nálože: 3,25 kg 

Hasicí schopnost aerosolu 0,054 kg/m
3
 

Max. chráněný prostor podmíněně těsného prostoru (při  < 0,001 m
-1

): 60 m
3
 

Doba tvorby aerosolu: cca 90 sekund 

Uvolňované teplo max.: 12 000 kJ 

Rozměry (bez úchytů): průměr x délka 220 x 220 mm 

Rozsah pracovních teplot -50 až +50 
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6.2.3.4.Srovnání aerosolových systémů GABAR, FIRE JACK a AGS – 8/3 

 V úvodu kapitoly je poznamenáno, že výše uvedená aerosolová hasicí zařízení byla 

dříve podrobně analyzována (GABAR, FIRE JACK) [34] a AGS – 8/3 [26], ať už z hlediska 

prověření hasicí účinnosti tak i se zaměřením na jednotlivé vybrané parametry a další 

primární i sekundární vlastnosti. Porovnání je sumarizováno následující tabulkou [34] 

s rozšířením o generátor AGS – 8/3. 

Tabulka 4 přehled vybraných parametrů AHZ GABAR, FIRE JACK a AGS - 8/3 

Parametr (vlastnost) 

GABAR 

(Prodeco a.s, 

Bílina) 

FIRE JACK BR-1 

(BESYCO s.r.o., 

Praha) 

AGS – 8/3 

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

Ostrava) 

Hmotnost testované 

palivové slože [g] 
1 795 

2 230 

(2 generátory BR-1) 
3 250 

Hustota palivové 

slože [g/m
3
] 

1,13 1,37 1,28 

Složení palivové slože 

dusičnan draselný; 

chloristan draselný; 

polyvinylbutyrát; 

polyvinylamin; 

formaldehydová 

pryskyřice; 

dibutylftalát; 

 

dusičnan draselný; 

dikyandiamid; 

kyselina ftalová; 

formaldehydová 

pryskyřice; 

obchodní tajemství 

výrobce 

Maximální 

koncentrace dalších 

toxických látek [ppm] 

0 
71,0 – 80,7  HCN 

>200   NH3 
neměřeno 

Maximální 

koncentrace 

uvolněného CO 

[ppm] 

500 – 550 1 000 - 1 300 neměřeno 

Velikost 

uvolněného 

aerosolu [nm] 

250→500→1000 

(0 -31 min) 

115→230→530 

(0 – 49 min) 

250→380  

(0 -25 min) 

Rychlost 

sedimentace 

aerosolu [m.s
-1

] 

7x10
-5 

2,2x10
-5 

neměřeno 

Složení sedimentu 

(hlavní složky) 
KCl, K2CO3

 
K2CO3, KOCN

 
nestanoveno 

Korozivní vliv 

sedimentu - 

aerosolu 

železo, hliník, 

mosaz, měď
 

železo, hliník, mosaz, 

měď, zinek, anticoro
 

mosaz, železo, měď; 

pozink, titan-zinek, 

hliník (pouze při 

dlouhodobější 

exponaci); 
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Z tabulky jsou zřejmé přednosti jednotlivých současných aerosolových hasicích 

systémů, jejich slabé a silné stránky, které velmi často rozhodují o celkovém hasicím efektu 

nejen při jeho uvedení do činnosti, ale taktéž o alternativních nežádoucích vlivech například 

koroze na technologická zařízení. 

6.2.4. Přehled aerosolových hasiv ve světě 

 Obliba a široká škála aplikovatelnosti aerosolových zařízení a zároveň jejich nulový 

environmentální dopad v různých provozech vede k rozmanitým modifikacím těchto zařízení 

ať už ve formě stabilních nebo přenosných generátorů, která nejsou v České republice zcela 

obvyklá. Pro ucelenost pohledu budou uvedena některá zařízení. 

6.2.4.1.Zařízení aerosolového hašení Stat-X 

 Za účelem komerčního využití aerosolové technologie v hasicích zařízeních  

a systémech protipožární ochrany byly společností Fireway Inc., založené v roce 2005, 

formulovány předpoklady pro nové využití této inovativní hasicí látky. Získáním výhradních 

práv pro tuto technologii se společnost začala masivně angažovat v projektu dalšího 

zlepšování její kvality, vlastností a aplikací. 

Stat-X Fixed system: Thermal Units 

Tyto systémy představují samostatně stojící jednotky bez nutnosti jakéhokoliv 

propojení s elektrickou požární signalizací nebo jiným ovládacím prvkem, neboť v sobě mají 

zabudován patentovaný autonomní spouštěcí mechanismus, který je aktivován dosažením 

teploty, která je charakteristická pro dané prostředí. Může být však uveden do činnosti také 

manuálně. Hmotnost náplně těchto generátorů se pohybuje od 30 do 500 gramů s maximálně 

chráněným prostorem 0,5 respektive 8 m
3
, z čehož vyplývá jejich vhodná aplikace například  

v menších rozvodných skříních, malých motorových plavidlech, serverovnách atd. [35] 
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Obrázek 5 AHZ Stat-X s různými teplotními detektory [35] 

 

Stat-X Fixed system: Electrical Units 

Jak sám název napovídá, oproti předchozímu typu jsou tato zařízení uváděna  

do činnosti na základě propojení s elektrickou požární signalizací, s maximálně chráněným 

prostorem 40 m
3 

na jedno zařízení (2500 [g]). Generátory lze na základě velikosti  

a charakteristiky střeženého prostoru libovolně propojovat. 

Stat-X First Responder 

 Přenosné aerosolové hasicí zařízení First Responder je svým kompaktním tvarem  

a principem užití nápadně totožné dýmovým granátům (viz Obrázek 6). Bylo navrženo jako 

rychlý a účinný prostředek např. pro mezidobí, kdy je potřeba hasiči po příjezdu na místo 

zásahu ustavit hadicová vedení a alespoň částečně zajistit lokalizaci požáru, redukovat 

pravděpodobnost vzniku flashoveru v zasaženém prostoru, a v neposlední řadě jako prvotní 

pomůcka pro evakuaci hasičů i obětí z místa obklíčeného plameny [35].  
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Obrázek 6 mobilní „granát“ First Responder [35] 
 

6.2.4.2.Shrnutí 

 Subjektů zabývajícími se komplexním řešením aerosolového hašení je značné 

množství, ať už v USA, Evropě nebo Ruské federaci, odkud tento nový způsob hašení 

pochází. Příkladem je renomovaná ruská společnost NPG – Granit Salamandra [36], která 

patří mezi světové lídry ve výrobě aerosolových generátorů, což dokazuje vlastnictvím mnoha 

patentů a progresivním vývojem v této oblasti. 

 Výše uvedený přehled slouží pouze pro demonstraci různých typů zařízení, která 

nacházejí uplatnění v širokém spektru technického průmyslu. I odtud je patrný stále  

se zvyšující trend v používání a zdokonalování aerosolových hasicích technologií.  
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7. Experimentální část diplomové práce 

Současná diplomová práce plynule navazuje na předcházející experimentální část 

bakalářské práce z roku 2013. Je však podstatně rozšířena a zaměřena na samotnou palivovou 

slož aerosolu a její vhodnou modifikaci a doplněna o další experimenty v oblasti používání 

aerosolových hasicích systémů a jejich pozitivních a negativních účinků na stavební systémy 

a technologická zařízení. Dané faktory nelze přecházet. Je nutné znát u hasebních látek nejen 

jejich jednoznačná pozitiva, ale i současné negativa. Jen při dokonalé znalosti problematiky, 

mohou být vyloučena překvapení hasebního zásahu. 

7.1. Vybrané nanokompozitní sloučeniny jako vhodná aditiva zvyšující 

účinnost aerosolového hašení  

V experimentální části jsou popsány jednotlivá prováděná měření, v nichž na základě 

dříve publikovaných příspěvků a vyslovených záměrů [6] byly do pyrotechnické slože 

zakomponovány molekuly fullerenu C60 a zkoumán jejich vliv na průběh hašení. O jednom 

z takto dříve uskutečněných pokusů informuje příspěvek [7]. Provedený experiment  

s aerosolovýcm hasicím zařízením FIRE JACK BR-1 bez fullerenu C60 (standardní slož: 

dusičnan draselný, dikyandiamid, kyselina ftalová a formaldehydová pryskyřice) a s přidáním 

fullerenu C60, jehož obsah ve směsi tvořila 1 – 5 %, vykázal zvýšenou hasicí aktivitu. 

Experimenty ukázaly, že k uhašení stejného množství n-heptanu je potřeba méně než polovina 

směsi obsahující fulleren. 

V příspěvku [14] byly publikovány tepelné zkoušky fólií grafen – oxidu (GO) a GO  

s fullerenem C60 a podrobovány dalším analytickým metodám včetně následujících reakcí  

s tímto produktem i v souvislosti s otázkou autorů [37], zda je grafen - oxid retardérem hoření 

nebo požárně nebezpečná látka. Proto další pravděpodobně vhodnou složkou, jejíž účinnost  

a výsledky jsou vyhodnoceny v experimentální části práce, v palivové složi aerosolu, bude 

právě GO. 

7.1.1. Fulleren C60 

Uhlík je základní prvek organických sloučenin, u kterého známy dvě alotropické 

modifikace – diamant a grafit. Fullereny (třetí modifikace) byly objeveny Haroldem Krotem  

v roce 1985, za což mu byla udělena Nobelova cena za chemii. Název fulleren má původ  
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od architekta R. B. Fullera, který projektoval budovy podobných tvarů. Molekuly fullerenů 

jsou složeny z více než dvaceti atomů uhlíku umístěných ve vrcholech různých mnohostěnů. 

 

Obrázek 7 příklady fullerenů s různým počtem uhlíků [37] 

  

Mezi nejznámější a svými vlastnostmi nejzajímavější molekulou je molekula C60 – 

pravidelný téměř kulový tvar, struktura homolého ikosaedru, jehož povrch tvoří 20 

šestiúhelníků a 12 pětiúhelníků. 

Fulleren C60, popisovaný jako „radikálová houba“ vykazuje vysokou reaktivitu vůči 

volným radikálům, která spočívá ve 30-ti dvojných vazbách C=C které mohou zachytit více 

než 34 volných radikálů [38]. Molekula fullerenu může podléhat nukleofilním a radikálovým 

reakcím [39]. 

„Reaktivita fullerenu souvisí především s vnitřním pnutím v molekule, které  

je způsobeno neplanárním uspořádáním sp
2
 orbitalů atomu uhlíku. Jsou pro něj typické 

reakce spojené s přeměnou na sp
3
 konfiguraci, což vede ke snížení vnitřního pnutí v molekule. 

Základní vlastností je jeho oxidační schopnost, redukuje se na C
60n

-. Efekt adice elektronu  

do pentagonálního kruhu molekuly fullerenu způsobí vznik cyklopentadienového radikálu 

s delokalizacíí π elektronů“ viz schéma [6]. 
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Schéma 1 Předpokládaná reakce fullerenu C60 s radikály [7] 

7.1.2. Grafen, grafen – oxid 

 Grafen byl poprvé přichystán v roce 2003 skupinou A. Geima a K. Novoselovova  

na univerzitě v Manchestru Jedná se o mono-vrstvu grafitu též označovaný jako 2D krystal, 

ve kterých je uhlík uspořádán do pravidelných šestiúhelníků a jako takový je považován  

za základ uhlíkových nanomateriálů [40] viz následující schéma. 

 

Schéma 2 podstata Grafenu jako východiska pro uhlíkaté nanomateriály (seshora dolů: grafit, 

grafen, nanotrubka (vlevo), fulleren (vpravo)) [41] 

 

Oxidací grafitu vzniká grafen - oxid, který představuje vrstvu grafenu na níž jsou 

vlivem této reakce navázány různé funkční skupiny. Právě GO, díky svých retardačních 
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vlastností (viz literární rešerše), byl v rámci prováděných experimentů této práce aplikován  

do slože aerosolu. Více o jeho přípravě uvádí následující kapitola. 

7.2. Předpoklady zahájení experimentální části diplomové práce 

Každý experiment aplikovaný v hasebních látkách, zejména látkách chemického 

složení, lze uskutečnit jen v prostředí, které je technicky vybaveno pro dané experimenty  

a současně splňuje bezpečnostní podmínky pro jejich provádění. 

Experimentální část práce navazuje na jednak předcházející teoretické kapitoly  

a především svým obsahem rozšíří, popřípadě porovná výsledky na další testované 

sloučeniny, navrhne další aplikace využití aerosolového generátoru včetně modifikace složení 

směsi, s již dříve prováděnými měřeními bakalářské teze „Aerosolový hasicí systém – možná 

rizika jeho použití“ obhajovanou v roce 2013 

Pro experimentální část diplomové práce byly použity následující materiály a pracovní 

postupy. 

7.2.1. Příprava fólií grafen - oxidu (GO) a grafen  - oxidu s fullerenem C60  

Grafit je alotropická modifikace uhlíku v sp
2
 vazebném stavu, tvořená vrstvami 

složenými ze vzájemně spojených šestičlenných kruhů. Vrstvy leží v paralelních rovinách 

vzdálených od sebe 335 pm. Uhlíkové atomy sousedních vrstev nejsou spolu chemicky 

vázány, jejich soudržnost tvoří slabé Van der Waalsovy síly, které umožňují vstup 

rozmanitých atomů nebo molekul v kapalné či plynné formě mezi uhlíkové vrstvy [14]. Tyto 

látky dostaly název interkalární sloučeniny grafitu a jejich charakteristická veličina je tzv. 

„stupeň interkalace“, který udává počet uhlíkových vrstev mezi dvěma vrstvami interkalované 

látky [19]. 

Použitý materiál: 

Grafit: PM - velmi jemný krystalický pudrový grafit, světlost oka 0,025mm, dodavatel 

Koh-I-Noor Netolice, Česká republika; 

Fulleren C60:  99,5% čistoty, SES Research, Houston USA;  

kyselina sírová, kyselina dusičná, manganistan draselný, hydrouhličitan sodný 
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 Grafity byly oxidovány směsí H₂SO₄, KMnO₄ a NaNO₃ podle Hummerse  

a Offermana [11]. Do reakční baňky byl vložen grafit, kyselina sírová a dusičnan sodný  

(u následujících experimentů i fuleren C60), směs byla míchána a ochlazena na 10°C. 

Manganistan draselný byl následně přidán do reakční směsi násypkou po malých dávkách.  

Po přidání manganistanu byla reakční směs pomalu zahřáta na 60°C a při této teplotě míchána 

3 hodiny. Po té byla ponechána tři dny při laboratorní teplotě.  

Získaný produkt byl odfiltrován, promýván velkým množstvím destilované vody  

do negativní reakce na síranové anionty a sušen tři dny na Petriho misce, na které se při  

50-60°C vytvořila fólie GO, popř. GO-C60. 

7.2.2. Interkalace kovového draslíku a fullerenu C60 do přírodního grafitu 

Grafit byl interkalován draslíkem za vzniku interkalátu C8K, který byl následně 

vystaven působení suspenze fullerenu C60 v toluenu. U získaného produktu došlo  

ke stabilizaci draslíku vůči vlivu vnější atmosféry.  

Použitý materiál 

Grafit: PM - velmi jemný krystalický pudrový grafit, světlost oka 0,025mm, dodavatel 

          Koh-I-Noor Netolice, Česká republika 

Fulleren C60, 99,5% čistoty, SES Research, Houston USA 

Toluen, ethanol, kovový draslík – dodavatel Sigma – Aldrich 

 

Do tříhrdlé skleněné baňky, ve které byla udržována inertní N₂ - atmosféra, byl vložen 

draslík (1,07 g) a grafit (2,4 g). Postupným zahříváním této míchané směsi se za 30 min 

docílila teplota 90-100°C v olejové lázni, do které byla baňka ponořena. Při této teplotě byla 

směs míchána 2 hodiny, následně byla ochlazena na laboratorní teplotu a byl přidán  

při laboratorní teplotě přesycený roztok (suspenze) fullerenu (0,7 g C60) v toluenu  

(35-40 ml). Tato reakční směs byla míchána po dobu 5 - ti dní. 

Následoval rozklad směsi 30 ml etanolu (nedošlo k uvolnění vodíku). Po 30 min. byl 

obsah baňky přelit do kádinky s etanolem (40 ml) a směs byla přefiltrována pomocí vakuové 

filtrace. 
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Těmito způsoby byly připraveny aditiva, která byla zakomponována do palivové slože 

aerosolu a jedná se tedy o:  

 GO – C60:   fólie grafen – oxidu (GO) s fullerenem C60; 

 C8K – C60:  interkalovaný kovový draslík a fulleren C60 v přírodním grafitu; 

 GO:     fólie grafen – oxidu (GO). 

 

Na základě teoretické a praktické přípravy k experimentální části diplomové práce, 

byly zahájeny čtyři následující analýzy na vybraných materiálech, včetně hodnocení jejich 

účinků v průběhu hašení.  

7.3. Experiment č. 1 – testování účinnosti modifikované směsi aerosolu 

 V prováděných experimentech byly testovány námi připravené tablety ze směsi 

aerosolového stabilního hasicího zařízení (AHZ) AGS - 8/3 od společnosti K.B.K. fire s.r.o., 

Ostrava, sloužícího k objemovému hašení a lokalizaci požárů: 

 třídy A (pevných látek): např. dřevo, plasty a jiné, 

 třídy B (kapaliny nebo látky přecházející do kapalného skupenství): benziny, ropné 

produkty, organická ředidla a jiné lehce vznětlivé hořlaviny;  

 třídy C; 

 Elektrických zařízení pod napětím do 40 kV [33].  

7.3.1. Postup přípravy a chronologie prováděných měření experimentu č. 1 

Experimentální testování modifikovaných složek aerosolu (i další experimenty) 

probíhaly v prostorách Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), 

Kamenná – Milín. 

Cílem experimentů bylo prověření hasicí aktivity aerosolu obohaceného o jednotková 

procenta příměsí, dle jejichž uvedených vlastností jsme předpokládali zvýšenou hasicí 

schopnost, analyzovat pořízené thermografické snímky v průběhu generace aerosolu  

a zhodnotit samotný průběh hašení. 
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V této souvislosti bylo pro měření a záznam využito kovové komory o rozměrech  

43,5 x 31,5 x 24 [cm] se skleněným, kruhovým průzorem průměru 18,5 [cm], a celkovém 

objemu komory 0,033 [m
3
]. Z níže přiloženého obrázku je rovněž zřejmé i uložení 

infrakamery pro snímaní teplotního průběhu zkoušky a srážek aerosolu s radikály hoření 

pořizovaného v průběhu hašení. 

 

 

Obrázek 8 testovací komora a umístění IR kamery 

 

V laboratořích SÚJCHBO byly připraveny testovací tablety aerosolu, do nichž byl 

vyhlouben důlek pro přídavek směsi sloučenin, u nichž předpokládali zvýšenou hasicí aktivitu 

a zkrácení doby hašení. Testovací tabletu standardního složení dle výrobce demonstruje 

následující snímek. 
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Obrázek 9 testovací tableta standardního složení 

 

Připravované tablety jednotlivých hmotností jsme, v rámci možností snadné 

manipulace samotných tablet a příměsí, volili záměrně způsobem, abychom se co nejblíže 

přiblížili deklarované hasební koncentraci výrobce 50 – 100 [g/m
3
] [33]

 
vztaženého  

na chráněný prostor, který představovala výše zmíněná testovací komora.  

 

7.3.2. Výroba směsi aerosolu a příprava modifikovaných tablet 

 Směs aerosolu (náplně generátoru) byla připravena podle pokynů výrobce za přesného 

zachování poměrových množství sloučenin. Ta spočívala v konsekventní homogenizaci, 

trvající cca 30 minut směsi složek A + B, ke které byla přidána nahřátá, z důvodu snazší 

manipulace, složka C „palivo“ a opět v řádu několik minut podléhala tato směs důslednému 

promíchávání. V závěru přípravy se do takto vzniklé směsi vložila složka D „tužidlo“ a opět 

se zopakovalo, v rozmezí páru minut, pečlivé míchaní vedoucí k dosažení maximálně možné 

homogenní směsi aerosolu. Takto vzniklý produkt má tendenci rychle tuhnout. 

Po úplném ztuhnutí byla směs rozřezána do výsledné podoby tvaru tablet, respektive 

kostiček o celkové hmotnosti 3 [g], do nichž byl předem vyhlouben důlek, sloužící k aplikaci 
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přídavků příměsí v rozmezí 3 % a 1 % hmotnostního zastoupení tablety. O složení a počtu 

takto připravených tablet informují následující tabulky: 

 

Tabulka 5 přehled připravených tablet s 3% hm. zastoupením 

složení tablety počet [ks] + přídavek 3% hm. [g] celková hmotnost [g] označení tablety 

T*  2 0,09 (= standardní směsi) 3,09 T1 

T* + C60 2 0,09 3,09 T2 

T* + GO - C60 2 0,09 3,09 T3 

T* + C8K - C60 2 0,09 3,09 T4 

T *+ GO 2 0,09 3,09 T5 

 

Legenda: 

T*    tableta standardního složení (dle výrobce), hmotnost 3 [g] 

C60:   fulleren C60;  

GO – C60:   fólie grafen – oxidu (GO) s fullerenem C60; 

C8K – C60:  interkalovaný kovový draslík a fulleren C60 v přírodním grafitu; 

GO:   fólie grafen – oxidu (GO). 

 

Stejným principem byly zhotoveny i tablety s 1% hmotnostním zastoupením přídavků jak 

naznačuje níže přiložená tabulka: 

Tabulka 6 přehled připravených tablet s 1% hm. zastoupením 

složení tablety počet [ks] + přídavek 1% hm. [g] celková hmotnost [g] označení tablety 

T* 2 0,03 (= standardní směsi) 3,03 T1x 

T* + C60 2 0,03 3,03 T2x 

T* + GO - C60 2 0,03 3,03 T3x 

T*+ C8K - C60 2 0,03 3,03 T4x 

T* + GO 2 0,03 3,03 T5x 

 

Tímto způsobem byly do tablet doslova „vměstnány“ přídavky výše uvedených 

sloučenin. Aby se dále zabránilo rozsypání obsahu, a rovněž usnadnila manipulace s nimi, 

strany s vyvrtanými důlky jsme zaslepili páskou PARAFIMLU
®
. PARAFILM představuje 

parafínovou fólii s papírovým podkladem, sloužící laboratorním účelům, běžně se užívající 

například pro těsnění laboratorních baněk a misek. Fólie je průsvitná, tažná, vodotěsná  

a soudržná [42]. Výše popsaný postup přípravy znázorňuje série snímků (viz níže). 
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Obrázek 10 a) srovnávací tableta (bez přídavku) vlevo; b) tableta T3 (GO-C60) s 3% hm. zastoupením 

vpravo 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 zhotovené tablety s 3% a 1% zastoupením přídavku zaslepené PARAFILMEM® 
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7.3.3. Vlastní část experimentu 

 Jako palivo bylo v tomto experimentu použito kapaliny hexan 2 [ml] (experimentálně 

stanovené množství, tak aby v časovém intervalu vyhořívání tablety i dlouho po ní nedošlo 

k jeho vyhoření), umístěného v levém, vzdálenějším rohu zkušební komory a vedle něj, 

v podstatě ve středu komory, testovaná tableta jak vyplývá z následující fotografie. 

 

Obrázek 12 prostorové uspořádání uvnitř zkušebního zařízení před odpalem tablety 

 

Před zahájením experimentů byl náš záměr sledovat vzájemný kontakt radikálů 

uvolňovaných z tablety podílejících se na inhibici radikálů hoření, a zároveň tento průběh 

zaznamenávat thermokamerou skrze uzavřený, skleněný vstupní průzor.  

Aerosolové hašení je obecně založeno na podmínkách relativní těsnosti prostoru,  

tak aby uvolněné částice, které se vylučují při vyhoření směsi generující aerosol, byly 

koncentrovány v ohraničeném prostoru a mohly i nadále reagovat s radikály hoření. Samotné 

částice jsou schopné se udržet ve vznosu několik desítek minut, což bylo prokázáno během 

uskutečněných experimentů v rámci předcházející bakalářské práce. 

Zobrazovací systém thermokamery však bohužel nedokázal, skrz skleněný průzor, 

stanovit teploty snímané atmosféry a zaznamenat průběh procesu hašení. V této souvislosti 

bylo rozhodnuto provést měření skupiny 2 ks tablet stejného složení jednak se „zavřeným“ 

(splněna podmínka těsnosti zkoumaného prostoru) a jednak s „otevřeným „ (nesplněna 

podmínka těsnosti prostoru) průzorem.  
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 Celkově pak bylo k experimentu připraveno 20 kusů tablet, tzn. 2 ks tablet shodného 

složení s 3%, respektive 1% hmotnostním zastoupením zkoumaného aditiva (viz Tabulky 7, 

8). V prvním případě („zavřený“ průzor) byl nejprve ve zkušební komoře zapálen plamen 

hexanu a hned po té i testovací tableta. V momentě kdy došlo k zažehnutí tablety, jsme 

komoru ihned utěsnili skleněným víkem. Od okamžiku zažehnutí tablety jsme měřili dobu: 

 uhašení plamene hexanu, 

 úplného vyhoření směsi (tablety) generující aerosol. 

V průběhu celého experimentu byly rovněž pořizovány fotografické snímky k další 

analýze. Níže přiložená série znázorňuje chronologii jednotlivých kroků. 

 

Obrázek 13 zapalování testované tablety 

 

 

Obrázek 14 utěsnění zkušební komory po zapálení tablety 
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V druhém případě se postupovalo obdobným způsobem s výjimkou poslední fáze, 

takže komora zůstala víkem neutěsněna, abychom mohli zachytit průběh teplotního rozložení 

a vzájemný kontakt radikálů infračerveným zobrazovacím systémem. 

7.3.4. Naměřená data a diskuse 

Naměřené časové intervaly uhašení plamene a doby vyhoření při užití jednotlivých 

tablet s 3 % přídavkem aditiva jsou zapracovány v tabulce 7. Původním zamýšleným cílem 

bylo porovnání a znovu ověření hasicí schopnosti modifikované tablety (stejného složení)  

při shodně nastavených podmínkách průběhu zkoušky avšak, jak je uvedeno výše, z důvodu 

zachycení teplotního rozložení IR kamerou, jsme byli přinuceni volit postup odlišný.   

Tabulka 7 přehled hasebního účinku jednotlivých typů tablet s 3% hm. zastoupením 

Podmínka 
těsnosti  

Tableta 
doba uhašení plamene 

[s] 
doba vyhoření tablety 

[s] 

splněna T1 

(standardní složení) 

26 26 

nesplněna  nezhasnul 23 

splněna T2 

(C60) 

20 27 

nesplněna nezhasnul 29 

splněna T3 

(GO - C60) 

19 29 

nesplněna 34 30 

splněna T4 

(C8K - C60) 

23 28 

nesplněna nezhasnul 28 

splněna T5 

(GO) 

19 22 

nesplněna 30 33 

 

Tabulka 8 zaznamenává změřené časové údaje tablet s 1% hmotnostním zastoupením 

přídavku za dodržení totožné chronologie postupu zkoušky. 
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Tabulka 8 přehled hasebního účinku jednotlivých typů tablet s 3% hm. zastoupením 

Podmínka 
těsnosti 

Tableta 
doba uhašení plamene 

[s] 
doba vyhoření tablety 

[s] 

splněna T1x 

(standardní složení) 

27 32 

nesplněna nezhasnul 21 

splněna T2x 

(C60) 

18 23 

nesplněna nezhasnul 26 

splněna T3x 

(GO - C60) 

20 29 

nesplněna  32 40 

splněna T4x 

(C8K - C60) 

22 31 

nesplněna  39 25 

splněna T5x 

(GO) 

23 31 

nesplněna nezhasnul 30 

 

Z výše uvedených Tabulek 7 a 8 vyplývá, v případě splněné podmínky těsnosti,  

že modifikované tablety dokáží uhasit plamen hexanu, podle očekávání, řádově  

o jednotky vteřin rychleji než v případě standardního složení. Na tom se podepisují již 

popsané retardační schopnosti grafen – oxidu, uvolněné vysoce reaktivní radikály draslíku,  

a schopnostech reaktivity molekuly fullerenu vůči volným radikálům. O vysoké hasicí aktivitě 

těchto modifikovaných tablet jasně nasvědčuje i fakt, že k potlačení plamene hexanu došlo  

(v případech T3, T5, T3x, T4x) i za podmínky „otevřené“ komory, kdy velká část 

generujícího se aerosolu unikala do otevřeného prostoru (viz snímek), čímž se dále nemohla 

na procesu terminace hoření podílet. 
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Obrázek 15 únik generovaného aerosolu „otevřenou“ komorou 

 

Za podmínky „těsnosti prostoru“ dokázaly bez výjimky všechny tablety zlikvidovat 

experimentální požár ve zkušební komoře. Lišily se pouze v průběhu generace aerosolu a v již 

zmíněných časových intervalech. Nejbouřlivější a nejprudší vyhořívání tablety generující 

hasební aerosol byly zaznamenány u tablet T3 (GO – C60) a poté tablety T5 (GO). 
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Obrázek 16 a) T3 (GO-C60) 3.vteřina (vlevo); b) T3 v 12. vteřině (vpravo) 

 

Fotografie (viz výše) jsou pořízeny v časech 3. a 12. vteřiny vyhořívání tablety. Jak  

je patrné z druhého snímku (napravo) byla komora v poměrně krátkém časovém horizontu 

zahlcena aerosolem a docházelo k okamžitému kontaktu s plamenem hexanu, který ustal v 19. 

vteřině v čase od zapálení tablety. 

 V níže přiložené sérii fotografií je vystižen, v porovnání s tabletou T3, daleko 

plynulejší nástup hasícího aerosolu a vzájemného kontaktu radikálů tablety T2 (C60). Snímky 

jsou pořízeny v časech 5. a 11. vteřiny. 

 

 

Obrázek 17 a) T2 (C60) 5.vteřina (vlevo); b) T3 v 11. vteřině (vpravo) 

 

 Obdobné průběhy výronu aerosolu byly zaznamenány i v ostatních případech. U tablet 

s nižším hmotnostním zastoupením například při porovnání tablet s přídavkem GO – C60 (3% 

vs. 1%) byl průběh stále prudký avšak s nižší intenzitou, která byla zapříčiněna právě 

hmotnostním úbytkem testovaného přídavku, jak uvádí následující série. Další, podrobnější 

analýza thermografických snímků je uvedena v následující kapitole.  
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Obrázek 18 a) T3x (GO-C60) 3.vteřina (vlevo); b) T3 v 9. vteřině (vpravo) 

 

U tablet T2 a T2x (C60) byl patrný dlouhou dobu po ukončení měření žhnoucí zbytek 

fullerenu s jeho tendencí zachycovat volné radikály. 

 

 

Obrázek 19 žhnoucí zbytek fullerenu C60 
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7.3.5. Analýza thermografických snímků pořízených při kontaktu modifikovaného 

aerosolu s experimentálním požárem (plamenem) uhlovodíku 

 Ke zjištění a stanovení teplotního průběhu zkoušek a netransparentní atmosféry byla 

využita termovizní kamera ThermoPro™ TP8 IR s objektivem 7,7°, nechlazeným 

mikrobolometrickým FPA detektorem s celkovým rozlišením 384 x 288 pixelů. Spektrální 

rozsah IR zařízení je 8 – 14 µm, měření teplot probíhá v rozsahu – 20 až + 800 °C (lze rozšířit 

až do 2000 °C) s přesností ± 2 °C nebo ± 2 % hodnoty snímaného povrchu [43]. Dynamický 

rozsah teplot pro experimentální měření byl 0 – 600 °C. Interval mezi pořízenými snímky  

se pohybuje v rozsahu 4 – 7 s, tato prodleva je způsobena zpracováním a uložením snímků  

na paměťové médium. 

Hašení hexanu tabletami aerosolu s 3 % přídavkem 

 Tableta T1(standardní složení) 

Dříve než došlo k zapálení zkoumané tablety, hořel hexan svítivým plamenem, který 

dle barevného rozdělení IR snímků měl tři teplotní zóny s charakteristicky nejvyššími 

teplotami pohybujícími se od středu ke kraji v rozmezí 400 – 320 °C, 240 – 180 °C,  

140 – 90  °C.  

V případě T1 jsou uvedeny snímky v 11. a 20. vteřině hoření tablety, z nichž je patrné, 

že teplota plamene hexanu razantně klesá (levá strana snímků) a podle barevného rozlišení 

stupnice dosahuje teplot v rozmezí ke středu ke kraji 200 – 170, 150 – 130, 120 – 100 [°C]. 

Rovněž je zřejmé, že hexan má tendenci vytvářet kulový útvar v prostoru. 

V sytě červené oblasti hořící tablety (pravá strana) byly do snímků zakomponovány 

body Max, S1 a S2. Bod Max představuje nejvyšší naměřenou teplotu, která se s rostoucí 

vzdáleností snižuje. Ve snímku 20a) (levý) odpovídají těmto bodům Max, S1 a S2 teploty  

483 °C, 290 °C a 170 °C a snímek 20b) (pravý) pak 547 °C, 340 °C a 175° C. Ostatní části 

snímku již korespondují s uvedenou teplotní stupnicí. Toto rozdělení bylo zvoleno v rámci 

snadné barevné čitelnosti a možnostech softwaru na úpravu pořizovaných záznamů Guide 

IrAnalyser
®
. 
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Obrázek 20 a) T1 (standardní složení) 11. vteřina (vlevo); b) T1 v 20. vteřině (vpravo) 

  

Tableta T2 (C60) 

 U experimentálního měření tablety T2 se 3 % hmotnostním zastoupením fullerenu C60 

můžeme v porovnání s T1 zaznamenat prudší vývin aerosolu a odlet drobných částí uhlíku. 

V bodech Max, S1 byla naměřena teplota 608 °C a 298 °C (levý snímek) a 691°C respektive 

356 °C (pravý snímek). V tomto ani předchozím případě, při nesplnění podmínky těsnosti 

prostoru (viz Tabulka 7), však nedošlo k uhašení plamene hexanu. 

 

 

Obrázek 21 a) T2 (C60) 10. vteřina (vlevo); b) T2 v 21. vteřině (vpravo) 

 

 Tableta T3 (GO - C60) 

Zcela odlišná situace nastala u testování tablety T3. Níže přiložený thermosnímek 

(nalevo) byl pořízen krátce po zapálení tablety (6. sekunda). Docházelo k bouřlivé generaci 

aerosolových částic, které se okamžitě zapojovaly do terminace procesu hoření a rovněž 

způsobily prudkou turbulenci plamene s jeho tendencí vytvořit dvě samostatná ohniska. Body 

Max, S1 odpovídají teplotám 642 °C, 235 °C. Druhý snímek (napravo) byl zachycen  

v 19. vteřině, a i v této době stále docházelo k prudkému vyhořívání tablety a generaci aerosolu  
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s naměřenými teplotami Max a S1, 660 °C a 383 °C. Ze snímku jsou patrná 4 teplotní pásma 

kulového útvaru plamene hexanu v prostoru, která se pohybovala směrem od středu ke kraji 

v rozmezích 190 – 170, 160 – 140, 135 – 120, 115 – 95 [°C]. Je nutné uvést, že v tomto 

případě, jak zachycuje Tabulka 7, došlo k úplnému potlačení plamene a to krátce po vyhoření 

tablety. 

 

Obrázek 22 a) T3 (GO-C60) 6. vteřina (vlevo); b) T3 v 19. vteřině (vpravo) 

 

Tableta T4 (C8K - C60) 

 V porovnání s předchozími tabletami T2 (C60) a T3 (GO – C60) byl průběh generace 

aerosolu plynulejší, jak naznačují uvedené snímky, a v jistém směru vývoje srovnatelný 

s tabletou T1 (standardní složení). Maximální teploty hořící tablety naměřeny 432 °C a 527 °C 

(zleva doprava). V tomto případě (stejně jako u tablety T2) nedošlo k potlačení hořícího 

hexanu. 

 

Obrázek 23 a) T4 (C8K-C60) 8. vteřina (vlevo); b) T4 v 19. vteřině (vpravo) 
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Tableta T5 (GO) 

 Tableta T5 je svým průběhem srovnatelná s tabletou T3 (GO - C60). I zde byl 

zaznamenán prudký vývin generovaného aerosolu a odlet uhlíkatých částí. Zároveň, a ostatně 

jako v každém experimentu, je patrný pokles teploty plamene hexanu způsobený vzájemným 

kontaktem radikálů uvolňovaných ze slože s radikály hoření v krátkém časovém úseku  

po zapálení tablety. Teplota odečtená v bodech Max a S1 je 652 °C a 312 °C (ve snímku 

nalevo, 11. vteřina) a dále 591 °C a 305 °C (ve snímku napravo, 18. vteřina). K uhašení 

plamene došlo dokonce dříve než k vyhoření celé tablety.       

 

 

Obrázek 24 a) T5 (GO) 11. vteřina (vlevo); 22b) T5 v 18. vteřině (vpravo) 
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Hašení hexanu tabletami aerosolu s 1 % přídavkem 

 Naším cílem bylo mimo prokázání a proměření zvýšené hasicí aktivity aerosolu 

s jednotlivými přídavky směsí, taktéž stanovit jaké množství bude potřebné k úspěšnému 

potlačení případného požáru. Proto byla také zhotovena druhá várka tablet s 1% hmotnostním 

zastoupením, a tedy s třetinovým podílem. Výsledky sumarizuje tabulka 8, z níž je patrné,  

že pouze v případě tablet T3 (GO – C60) s 3% i 1% podílem zkoumané složky (při nesplněné 

podmínce těsnosti prostoru) došlo k úspěšné supresi plamene hexanu. V porovnání tablet T5  

a T5x (GO), se na negativním výsledku podepsal hmotnostní úbytek přidávané sloučeniny.  

Na rozdíl od prvního měření (tablety s 3%) dokázala tableta T4x (C8K – C60) plamen po delší 

době zlikvidovat. Níže jsou uvedeny thermografické snímky, u kterých došlo k potlačení 

plamenného hoření. 

 

 Tableta T3x (GO - C60) 

 Tato tableta vyhořívala ve srovnání s tabletou T3 s 3% hmotnostním zastoupením 

dlouhých 40 vteřin. Snímky zachycují, na rozdíl s T3 3%, pozvolný průběh hoření (15. vteřina, 

nalevo), přecházející v bouřlivý vývin aerosolu mezi časovým intervalem 21 – 32 vteřin.  

Ze snímku napravo a patrná tendence plamenu vytvářet kulový útvar, tak že plamen již 

nevychází z hladiny hexanu. Plamen byl uhašen před dohořením samotné tablety, tedy v době 

kdy byl stále generován hasicí aerosol. Nejvyšší naměřené teploty Max dosahovaly 514 °C, 

respektive 623 °C. 

 

 

Obrázek 25 a) T3x (GO-C60) 15. vteřina (vlevo); 25b) T3 v 26. vteřině (vpravo) 
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Tableta T4x (C8K - C60) 

 Obdobně jako v případě tablety T4 s 3% hmotnostním zastoupením je viditelný 

pozvolný nástup a plynulejší průběh generace aerosolu. Znovu je ze snímku (nalevo) patrný 

okamžitý kontakt radikálů a narušení struktury plamene, spojený s poklesem teploty. Body 

Max s odečtenou teplotou 466 °C respektive 620 °C. 

 

Obrázek 26 a) T4x (C8K - C60) 9. vteřina (vlevo); 26b) T4 v 17. vteřině (vpravo) 

7.3.6. Výsledky a zhodnocení experimentu č. 1 

 Prováděná měření v rámci tohoto experimentu poukázala na zajímavé skutečnosti. Byl 

potvrzen předpoklad vyšší účinnosti modifikované aerosolové náplně, plamen hexanu byl 

zhášen rychleji a s větší razancí o jednotky vteřin. Samotná zvýšená účinnost hašení  

se projevila především v souvislosti, že jsme byli nuceni volit odlišný postup u druhé ze 

skupiny tablet, totiž za nesplněné podmínky těsnosti prostoru (komora zůstala otevřena).  

I přes značně uniklou část generujícího se aerosolu (viz Obrázek 15) z prostoru zkušebního 

zařízení dokázaly tablety T3 (GO-C60), T5 (GO), T3x a T4x (C8K-C60) úspěšně potlačit tento 

experimentální „požár“. V již této počáteční fázi, nabízí provedené experimenty další využití 

těchto nekonvenčních sloučenin.  
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7.4. Experiment č. 2 – zjišťování velikosti uvolňovaných částic 

 Cílem experimentu bylo získání přehledu o velikosti uvolňovaných částic aerosolu 

v závislosti na složení jednotlivých tablet a také jeho porovnání v souvislosti s měřením 

v rámci předchozí bakalářské práce. V průběhu měření byly testovány tablety o složení  

s 3% hmotnostním zastoupením v pořadí: 

 T2 (C60) 

 T3 (GO – C60) 

 T4 (C8K – C60) 

Ke stanovení velikostí frakce generovaných částic a zachyceného množství bylo 

k experimentu využito Kaskádového osobního impaktoru SIOUTAS vyobrazeném níže. 

 

Obrázek 27 kaskádový impaktor SIOUTAS 

 

 Toto patentově chráněné zařízení odděluje a zachytává částice v pěti rozsazích: > 2,5 µm, 

1,0 až 2,5 µm; 0,50 až 1,0 µm; 0,25 až 0,50 µm; a < 0,25 µm, v kombinaci  

s doporučeným čerpadlem Leland Legacy a dle výrobce deklarovaným optimálním průtokem  

9 [l/min] [44].  
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Následující tabulka shrnuje jeho základní technické parametry: 

Tabulka 9 technické parametry zařízení impaktoru SIOUTAS 

Doporučený průtok 9 [l/min] 

50% „cut-point“ – stupeň A 2,5 [µm] 

50% „cut-point“ – stupeň B 1,0 [µm] 

50% „cut-point“ – stupeň C 0,50 [µm] 

50% „cut-point“ – stupeň D 0,25 [µm] 

Doporučený sběrný filtr 37-mm, 2,0-µm PTFE 

Doporučený filtr pro impaktory 25-mm, 0,5-µm PTFE s podložkou 

Max. rychlost větru < 2.235 [m/s] 

Materiál impaktoru Povrchově upravený hliník 

Rozměry 86×55 [mm] 

Hmotnost 159 [g] 

   

Výše uvedené zařízení bylo základním předpokladem k provedení experimentu, 

zahrnujícího zjišťování uvolněných částic aerosolu v závislosti na složení jednotlivých tablet 

použitých v předcházející části experimentu. 

7.4.1. Vlastní část experimentu č. 2 

 Měření probíhalo shodným způsobem jako v předešlých případech. Po zapálení 

zkušebního plamene byla iniciována i tableta a komora byla zakryta skleněným průzorem, tzn. 

za splnění podmínky těsnosti chráněného prostoru. Po úplném vyhoření tablety bylo do činnosti 

uvedeno čerpadlo zajišťující cirkulaci a odběr aerosolu ze zkušebního zařízení, a to po dobu 

jedné minuty a celkovém průtoku 9-ti litrů, tak abychom dodrželi postup deklarovaný 

výrobcem. Na následujícím snímku je šipkou naznačen směr průtoku kaskádním impaktorem  

(v kroužku) a čerpadlo zajišťující proudění vzduchu v obdélníkovém výřezu. 
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Obrázek 28 příprava zařízení před zahájením experimentu č. 2 

Abychom si ověřili správnou funkčnost kaskádového impaktoru a jeho nastavení  

při daných podmínkách, podrobili jsme jeho testování nejprve čisté tablety (standardního 

složení). Ukázalo se, že při dané době zachycování docházelo k zanášení a ucpávání  

na jednotlivých štěrbinách impaktoru, které dále znemožňovaly postup na jeho další, užší 

vrstvy. Níže přiložený snímek zachycuje toto zahlcení. Při správné funkčnosti se tento 

„kruhový“ nános kolem štěrbiny neprojeví. 

 

Obrázek 29 ukázka vzniku technických nedostatků měřicího přístroje 
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Protože průtok čerpadla nelze manuálně nastavovat, snížili jsme na polovinu tj. 30 

sekund, dobu odběru vygenerovaného aerosolu, za předpokladu přímé úměry průtoku na čase, 

tak že čerpadlem prošlo 4,5 litrů vzdušiny. Avšak i v tomto případě došlo k ucpání jednotlivých 

štěrbin a experiment jsme museli opakovat. 

 Teprve při zkrácení doby cirkulace vzduchu impaktorem po dobu 10-ti vteřin,  

a odpovídajícím odběru 1,5 l, jsme dosáhli pozitivních výsledků.   

7.4.2. Výsledky a diskuse k experimentu č. 2 

 Množství aerosolu na jednotlivých stupních impaktoru, respektive na jejich filtračních 

vložkách, byly před experimentem a následně i po experimentu zváženy, a ze zjištěných 

hmotnostních rozdílů pak byla odečtena výsledná hmotnost usazeniny aerosolu. 

 Hmotnostní rozprostření zachyceného aerosolu korespondující s velikostí jednotlivých 

částic v pěti měřených rozsazích impaktoru, a také jejich procentové vyjádření je přehledně 

zpracováno do následujících grafů.  

  

 

Graf 1 Rozložení a procentové zastoupení hmotnosti v jednotlivých rozsazích; tableta T2 (C60) 
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Graf 2 Rozložení a procentové zastoupení hmotnosti; tableta T3 (GO - C60) 

 

 

 

Graf 3 Rozložení a procentové zastoupení hmotnosti; tableta T4 (C8K - C60) 

  

 Z grafů lze odečíst, že největší koncentrace částic, ve všech třech případech, byla 

zjištěna ve velikostním intervalu <1 – 2,5 > µm. Velkou část zachyceného aerosolu, téměř 

shodnou u všech měření v celkovém podílu jedné pětiny, tvořily částice o geometrickém 

průměru od 1 do 0,5 µm. Se zmenšujícími se štěrbinami razantně ubývalo množství prošlého 

aerosolu. A to shodně v prvních dvou pokusech tvořil záchyt v intervalu <0,5 – 0,25> µm 6% 

respektive 8% v posledním měření. Dokonce byly zaznamenány i částice o velikostech 

menších než 250 nm v zastoupení 1%. 
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7.4.3. Srovnání výsledků s naměřenými hodnotami bakalářské práce 

 Jak je naznačeno v úvodu kapitoly bylo naším záměrem rovněž zhodnocení a porovnání 

výsledků z předcházející bakalářské teze. Jedním z cílů experimentů předešlé práce, bylo 

měření koncentrace a velikosti nano aerosolových částic (v tomto případě byl využit celý hasicí 

generátor) a jejich rozložení v generovaném prostoru (experimentální místnosti).  

Citlivá technologie měřicího přístroje pro měření nanočástic, neumožnila jeho umístění 

experimentální místnosti (předpoklad agresivní aerosol). Proto byl umístěn 1 m od otvoru  

ve stěně sousedící s experimentální místností. Níže přiložená série fotografií zobrazuje 

sousedící experimentální a měřicí místnost. Otvor pro jímání aerosolu je označen písmen „A“. 

 

 

Obrázek 30 (série) prostorové uspořádání experimentu 

 

 V této souvislosti se měřila velikost částic generovaného aerosolu a to zaprvé v případě 

bez experimentálního požáru (viz výše uvedený snímek) a v případě druhém při hašení 2,1 kg 

suchého dřeva břízy (s experimentálním požárem). Výsledky měření velikosti nanočástic  

a změny v jejich velikosti v závislosti na čase uvádí následující graf [45]. 

  

A 

A 
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Graf 4 srovnání geometrického průměru během dvou experimentů 

     bez experimentálního požáru        s experimentálním požárem 

 

 Z oblasti 3. (zleva – doprava) vyplývá, že velikost uvolňovaných částic v počátku 

uvedení generátoru do činnosti se pohybuje od 250 do 300 nanometrů s jeho tendencí 

zvětšování geometrického průměru částic způsobenou vzájemnou koagulací. Rozdíl  

ve velikostech částic (od 30. minuty) je pravděpodobně zapříčiněn skutečností, že se aerosol, 

v případě měření s experimentálním požárem, podílel na aktivní inhibici radikálů požárů, čímž 

mohla být vzájemná koagulace generovaného aerosolu výrazně omezena. 

 Literatura [27] uvádí vzájemnou souvislost mezi velikostmi uvolňovaných částic  

na účinnost hašení a totiž čím jsou částice menší, o to větší vytvářejí aktivní povrch, na kterém 

likvidují radikály požáru svým antikatalatyckým – inhibičním efektem. Čím drobnější jsou tyto 

částice, tím je hašení účinnější. 

Srovnáme-li geometrický průměr uvolňovaných částic námi modifikované a standardní 

směsi (z bakalářské práce) je patrné že v obou případech se nejmenší částice pohybují 
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v rozmezí 250 – 500 nm, z čehož konstatujeme, že na výslednou velikost generovaných částic, 

tato modifikace vliv nemá.    

Vyšší koncentraci hmotností o velikostech > 1,0 µm částečně přisuzujeme nucenému 

proudění vzduchu při odběru na impaktor, které zvýšilo pravděpodobnost vzájemných srážek.  
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7.5. Experiment č. 3 – zjišťování sekundárních faktorů aerosolového hašení 

(standardní směs) 

V experimentu č. 3, jsme se zaměřili ne na samotné hašení, jehož účinnost byla 

prokázána dříve, nýbrž na podrobnou analýzu sekundárních vlivů působícího aerosolu  

na materiály vyskytující se téměř ve všech provozně – technických strukturách a zařízeních,  

a abychom dále rozšířili získané poznatky v rámci předešle uskutečněných experimentů 

bakalářské práce. Součástí prováděných měření bylo i prověření dekontaminačních vlastností 

používané směsi generující aerosol. 

7.5.1. Popis experimentu 

 Na podlahu, téměř do středu experimentální místnosti, byla umístěna prázdná nádoba 

aerosolové generátoru Gabar, avšak směs v ní uložená o celkové hmotnosti 1,5 [kg] byla 

standardního složení užívaná v generátorech AGS – 8/3 od společnosti K.B.K. fire s.r.o. 

Ostrava. Jiná, vhodnější alternativa pro vývin aerosolu nebyla na místě k dispozici. 

 

Obrázek 31 Základní schéma zařízení s vyznačenými rozměry 

 

 V těsné blízkosti generátoru byl umístěn stojan, na němž bylo upevněno celkově 9 ks 

nejužívanějších typů elektrických vodičů v délce 60 cm / kus. Ve svislé vzdálenosti pod kabely, 

18 cm, se nacházela miska pro hořící hexan, tak aby po jeho zapálení docházelo k přímé 
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exponaci plamenů. Druhá sada vzorků vodičů (na červené tvárnici), o délce 30 cm, byla 

situována v místě, kde již k vzájemnému kontaktu s plameny nedocházelo. 

 Dále byly do každého rohu v experimentální místnosti, na podlahu, pokladeny dvojice 

Petriho misek s živným agarem se sporami bakterií Escherichia Coli a Bacillus Atrophaeus.  

Následující schéma zachycuje rozměry experimentální místnosti a prostorové 

uspořádání dílčích komponent experimentu.  

 

 

Schéma 3 rozmístění jednotlivých komponent před provedením experimentu 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Petriho misky s bakteriemi 

generátor aerosolu 

umístění el. vodičů 

průzor ve stěně pro IR kameru z vedlejší místnosti 

miska s hexanem 

480 cm 

 

290 cm 
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7.5.2. Postup činností při vlastní části experimentu 

 Jako palivo bylo použito, stejně jako v případě experimentu č. 1, 250 ml kapaliny 

hexan, který byl vlit do kovové misky, jak uvádí Obrázek 31. Z předcházejícího schématu  

je rovněž patrné prostorové uspořádání generátoru vůči palivu a umístění thermokamery 

z vedlejší (měřící) místnosti, odkud byla rovněž odpalována směs aerosolu (svým 

charakterem a úpravou bylo realizované měření navrhováno analogicky s experimenty 

prováděnými v rámci předchozí, bakalářské práce).  

Nejprve došlo k zapálení hexanu a současně byly, za dodržení všech bezpečnostních 

regulí, odkryty Petriho misky s bakteriemi a místnost se uzavřela. K samotnému odpalu směsi 

v generátoru došlo asi 40 sekund po zapálení hexanu, tak aby testované kabeláže, nad hořícím 

hexanem, podléhaly přímému kontaktu plamene a mohly být podrobeny další analýze.  

Pro přehlednost o průběhu experimentu je přiložena osa časové posloupnosti. 

 

Časová osa experimentu č. 3 

       A                           B                                               C 

0           0,7                                                  40      t (min) 

Legenda: 

A – přímá exponace kabelů hořícím hexanem 

B – uvolnění směsi aerosolu a jeho působení 

C -  odvětrání místnosti, uzavření a odnesení Petriho misek 

 

 Petriho misky byly zakryty a odneseny při počátku odvětrávání místnosti do laboratoří 

k dalším rozborům. Vše ostatní se ponechalo na místě, včetně druhé sady vzorků vodičů  

do následujícího dne (viz foto níže). 
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Obrázek 32 stav experimentálního pokusu po 24 hod 

 

 Stejně jako předchozí experiment č. 2 - zjišťování velikosti uvolňovaných částic, byl i 

tento experiment koncipován v širší souvislosti uskutečněných měření z bakalářské práce. 

Naším cílem bylo nejen rozšířit poznatky sekundárních vlivů působícího aerosolu v reálných 

podmínkách technických provozů, pro které je primárně aerosolové hasivo určeno, ale též 

znovu prověřit jeho dekontaminační vlastnosti a nabídnout tak možnost jeho dalšího, 

netradičního využití. Z důvodu výše uvedeného budou následující kapitoly obsahovat,  

a pro ucelený pohled čtenářů, budou taktéž připomenuty výsledky předešlé práce a rozšířeny 

o nově zjištěné skutečnosti. 

7.5.3. Testování dekontaminačních vlastností aerosolu (experiment č. 3) 

 Při experimentu č. 3 - zjišťování sekundárních faktorů aerosolového hašení (standardní 

směs) dle výše uvedeného byly účinkům uvolněného aerosolu podrobeny spory bakterií 

Escherichia coli v živném agaru, číslo kmene 6859T o koncentraci 2 x 10
7
 KJT

1
·ml

-1
 

v celkovém objemu 100 µl / Petriho miska, a dále spory Bacillus atrophaues, číslo kmene 

11188, koncentrace 1,5 x 10
7
 KJT·ml

-1
 ,100 µl / Petriho miska. 

  

                                                 
1
 Kolonie tvořící jednotky (z anglického CFU = Colony Forming Units), hodnota udává kolik se v daném 

obejmu bakteriální suspenze nachází bakterií schopných, při vyočkování na tuhou kultivační půd,u vytvořit 

samostatnou kolonii 
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Escherichia coli 

V roce 1885 objevena německo – rakouským mikrobiologem Theodorem Escherichem 

též známá jako  E. coli, nebo pod původním názvem Bacterium coli běžně přítomné   

ve střevní mikroflóře teplokrevných živočichů. U člověka produkuje řadu látek potlačující 

rozšíření patogenních bakterií.  Většina odrůd E. Coli jsou pro lidský organismus povětšinou 

neškodná nebo mohou způsobovat krátké projímavé účinky, některé kmeny například  E. coli 

O157: H7 mohou zapříčiňovat silné křeče v dutině břišní, krvavé průjmy a zvracení. V oblasti 

pitné vody a vodárenství je E. coli indikátorem fekálního znečištění [46]. 

Bacillus atrophaeus 

 Tento typ a jeho deriváty byly hojně využívány pro biomedicínské účely. Původní  

a nejvýznamnější vlastností stále zůstává jeho využití jako neškodná náhrada za patogenní 

Bacillus anthracis, jež je původcem onemocnění antrax a v této souvislosti, ve vyspělých 

zemích světa, často zmiňované hrozby bioterorismu. Užívá se rovněž v zemědělství,  

kde se podílí na potlačování plísní zasažených plodin. V případě většího množství inhalace 

člověkem může vyvolat rýmu nebo drobný zánět [47]. 

Níže jsou vyobrazeny kontrolní vzorky a jejich bujení B. antrophaeusu (nalevo  

označení „BA“) a E. coli (napravo „EC“). 

 

Obrázek 33 kontrolní vzorky (zleva doprava) B. atrophaeus a E. Coli 
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Z předešle provedeného experimentu bakalářské práce s pozitivními 

dekontaminačními výsledky jsme předpokládali potvrzení účinnosti aerosolu na další 

testované druhy, ale vzhledem k odlišnému postupu zkoušky byly výsledky odchylné (viz 

kapitola 7.5.4).  

Jak vyplývá z následujících snímků, došlo k částečné izolaci a potlačení několika 

počtu KTJ, avšak z celkového množství v zanedbatelném rozsahu, můžeme tak konstatovat, 

že nedošlo ke ztrátě biologické aktivity zkoumaných bakterií. Tmavý podklad Petriho misek 

je zapříčiněn spadem vygenerovaného aerosolu. 

 

 

Obrázek 34 vzorky bakterií po 24 hodinové kultivaci 
 

7.5.4. Srovnání dekontaminačních vlastností aerosolu (bakalářská práce) 

  Na zvolená místa do rohu experimentální místnosti byly rozmístěny stojany 100 cm  

a 150 cm a na ně, a na vyhrazená místa na podlahu byly rozmístěny Petriho misky s živným 

agarem (složení: masový extrakt, masový pepton, NaCl, agar dle ČSN 757841), jak uvádí 

přiložené schéma. 
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Schéma 4 prostorové uspořádání experimentu 

 

V laboratořích SÚJCHBO bylo připraveno 400 ml bakteriální suspenze B 

stearothermophilus (kmen SU Bost 6229), dále Ba. Tato suspenze o zákalu odpovídající 

stupni 3,5 McFarlandovy zákalové stupnice byla přelita do nádoby standardní pistole  

na stříkání barvy.      

  Následně byly v experimentální místnosti odkryty Petriho misky a mezerou u částečně 

otevřených dveří se do experimentální místnosti tlakově rozptýlilo 255 ml suspenze  

s obsahem 24x10
9
 KTJ . Místnost byla uzavřena a za 2 minuty došlo k uvolnění aerosolu  

z generátoru. Aerosol se nechal působit cca 25 minut. 

Petriho misky a stěry byly přeneseny do laboratoří a umístěny do biologického 

inkubátoru. Vlastní kultivace trvala 24 hod. při teplotě 56 °C. Výsledky jsou zaneseny 

v následující tabulce. 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

1

1,13 

1

0,12 

Petriho misky 

generátor aerosolu 

místo odebrání stěrů 

48

0 cm 

 

290 cm 
9 



 

61 

 

 

Tabulka 10 přehled o umístění sběrných míst a výsledků kultivace 

Petriho misky a stěry umístění 
Výsledek  

(počet KJT) 
poznámka 

1 na stojanu 1m 0  

2 na stojanu 1,5m 0  

3 na stojanu 1m 0  

4 na stojanu 1,5m 0  

5 na stojanu 1,5m 0  

6 na stojanu 1m 0  

7 podlaha 0  

8 podlaha 0  

9 podlaha 0  

10 stěr vlevo 0 před pokusem 

11 stěr vpravo 0 před pokusem 

12 stěr vlevo 0 po pokusu 

13 stěr vpravo 0 po pokusu 

10a stěr vlevo Bujón negat. 
 

11a stěr vpravo Bujón negat. 
 

12a stěr vlevo Bujón negat. 
 

13a stěr vpravo Bujón negat. 
 

 

Pravděpodobný průběh dekontaminace B. stearothermophilusu aerosolem 

  V experimentu byla do místnosti aplikována bakteriální suspenze B stearothermophilus 

jako vhodný substituent za  Bacillus anthracis, jejíž spory jsou vysoce odolné. 

 Typickými molekulami všech živých organismů jsou bílkoviny, které se podílejí  

na vytváření buněčné struktury, takže základem struktury každé bílkoviny je peptidový řetězec, 

který představuje sled aminokyselinových zbytků vzájemně propojených peptidovými 

(amidovými) vazbami – CO – NH  – [48]. 

 Předpokládáme, že právě peptidová vazba je nejslabším článkem celého řetězce  

a k jejímu porušení dochází hydrolýzou dle následného schématu:  

R1 – CO – NH – R2  +  H2O  →  R1 – COOH  +  R2 – NH2 
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Vzhledem k chemickému složení směsi se budou jistě uvolňovat vysoce reaktivní 

radikály draslíku a jeho další sloučeniny, které rovněž zapříčiní rozklad peptidové vazby: 

 

1) R1 – CO – NH – R2  + KOH  →  R1 – COOK +  R2 – NH2 

2) R1 – CO – NH – R2  + K2O  →  R1 – COOK +  R2 – NHK 

Pozn.: možný vznik sloučenin a radikálů draslíku: 

 

2K2CO3 → 4K
.
 + 2CO3

.
 

2 KNO3 → 2 KNO2 + O2 → 2 K2O + 2N2 + 3O2 

K2O + CO + H2O → HCOOK + KOH  

KOH → KO· + H· 

K2O → K
.
 + KO

.
  

 

 Z hygienického listu výrobce (vzniká KCl) předpokládáme, že směs musí obsahovat 

chlorečnany či chloristany a tak dalším způsobem, při kterém dochází k rozrušení peptidové 

vazby je tzv. Hofmannovo odbourání amidů: 

 

Prvním stádiem Hofmannovy reakce je tvorba halogenamidu: 

R – CO – NHR’ + KClO3  → R – CO – NH – Cl + KOR’ + O2 

„Ve vzniklém halogenamidu se vlivem silného tahu elektronů směrem k halogenu 

uvolňuje vodík jako proton. Tím se vytvoří nabitý útvar, z něhož se v důsledku 

elektrostatického odpuzování uvolní chlor“ [49], samotný anion chloru se pak naváže na 

draslík (viz výše možný vznik sloučenin a radikálů draslíku) a vzniká výrobcem deklarovaný 

chlorid draselný. 

Těmito způsoby dochází k porušení peptidové vazby a ztrátě biologické aktivity 

bakterie. 
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7.5.5. Vyhodnocení dekontaminačních vlastností  

 Základní rozdíl při testování dekontaminačních vlastností vygenerovaného aerosolu 

spočíval v odlišnosti jeho aplikace ve zvolené místnosti. V prvním případě, experimentu č. 3, 

byly jednotlivé bakteriální suspenze rovnou umístěny na vhodné kultivační půdě podporující 

bujení a při kontaktu s aerosolem došlo, jak již bylo zmíněno, pouze k zanedbatelnému 

narušení několika KJT. Zbytek zůstal neporušen, protože spory těchto bakterií, umocněné 

přímou aplikací v kultivační půdě, jsou vysoce odolné. 

 Naproti tomu v experimentu uskutečněném v rámci bakalářské práce byla bakteriální 

suspenze tlakově rozptýlena do volného prostoru experimentální místnosti, kde byla aerosolem 

potlačena a natolik rozrušena, že ani případný spad na Petriho misky s živným agarem,  

a následná kultivace neprokázala jediný pozitivní výsledek.  

 Popsané experimenty o dekontaminačních (dezinfekčních) schopnostech hasicího 

aerosolu AGS - 8/3  navazují na již provedená měření aerosolového hasicího generátoru 

GABAR [50]. Aby se potvrdila tato účinnost aerosolových hasiv, bude muset být provedena 

celá řada dalších experimentů zaměřených například na prověření této účinnosti dalších v ČR 

používaných aerosolových generátorů, nabízí se rovněž možnost ovlivnění dekontaminační 

účinnosti změnou slože, zejména přídavky derivátů fullerenu [50]. 

7.5.6. Vliv sedimentu aerosolu na konvenčně užívanou kabeláž 

Součástí experimentu č. 3 byly rovněž působení vygenerovaného aerosolu vystaveny 

vzorky délky 30 cm, a to po dobu 24 hodin, vybraných elektrických vodičů (plamenem hexanu 

nezasaženy). Jejich následující využití a popis je sumarizován v Tabulce 11.  
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Tabulka 11 označení a základní parametry testovaných vodičů [53] 

Označení Charakteristika 

CYKY-J 5x4 černý 

Konstrukce: měděný vodič - PVC izolace - výplň - PVC plášť o 

celkovém  Ø13,4 mm. 

Použití: Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních 

a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabel je odolný proti 

UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2. 

CGSG 3x2,5 černý 

Konstrukce: měděné jádro - pryžová izolace - pryžový plášť. 

Použití: Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů a 

zařízení pro střední mechanická namáhání v prostředí obyčejném, 

studeném i horkém, vlhkém i mokrém 

CYSY 4Bx2,5 bílý tlustý 

Konstrukce: Jádra - měděná lanovaná holá, Izolace - PVC, Plášť - 

PVC. 

Použití: v domácnostech, kuchyních, úřadech, pro lehký provoz pro 

lehká přenosná zařízení (např. stolní lampy, kancelářské stroje). 

Odolnost proti šíření plamene - Zkušební norma ČSN IEC 332-1 

SIHF 3x2,5 červený 

Konstrukce: laněné měděné cínované jádro, Izolace jádra ze 

silikonového kaučuku.  

Použití: v prostředí s trvale vyššími teplotami do 180°C - 200°C 

(krátkodobě), ale i při nízkých teplotách do -60°C. užívají se v 

elektrárnách, v hutích, ocelárnách, válcovnách, v cementárnách, 

keramičkách, sklárnách atd. 

JYTY-J 7x1 šedý 

Konstrukce: Měděný vodič plný - PVC izolace - Žíly stočeny - 

Ovinuto AL lamonovanou fólií - PVC plášť.  

Použití: při provozní teplotě min -30°C; max +70°C pro pevné 

spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení v elektrárnách 

1-CHKH-V 180 3x1,5c 

(CHKE-V) oranžový 

Konstrukce: Elektrovodné jádro z Cu, ohniodolná bariéra z 

keramizující směsi, izolace žil z ohně retardující směsi, plášť z 

bezhalogenové oheň retardující polymerní směsi.  

Použití: Kabel je určen do prostředí, kde musí být zaručena funkční 

schopnost kabelu při požáru minimálně 180 minut. 

Příklady použití: nemocnice, hotely, metro, letiště, elektrárny, 

rafinerie 

CY 4 žlutozelený 

Konstrukce: Měděný vodič plný v PVC izolaci 

Použití: V suchém prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod 

omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodové stanice. Odolnost vůči 

šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2 

J-Y/St/Y 4x2x0,8 červený 

Konstrukce: Elektrovodné jádro z Cu, Izolace žil z PVC směsi, 

Obal – plastová oddělovací páska, Plášť z PVC směsi. 

Použití: vnitřní rozvody ve sdělovací technice, vhodné pro instalace, 

kde jsou předpokládány souběhy vedení (silová a sdělovací vedení). 

Kabely jsou vhodné především pro EPS a EZS. Kabel je odolný 

proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-2 (ČSN EN 60332-1-2). 

SYKFY 2x2x0,5 bílý tenký 

Konstrukce: Měděný vodič plný, PVC izolace, ovinuto AL 

laminovanou fólií, PVC plášť. 

Použití: vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích 
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 Vzorky kabeláže byly následující den přeneseny do laboratoří a otřeny suchou 

papírovou utěrkou. Jejich povrch byl před i po samotné 24 hodinové exponaci sedimentu 

aerosolu podroben analýze IR spektroskopie a vizuálnímu rozboru pod digitálním 

mikroskopem. 

Analýza vzorků metodou IR spektroskopie  

   Pro měření bylo využito spektrometru FT-IR, typ FTIR NICOLET iS5 od výrobce 

Thermo Fisher Scientific, spektra byla vyhodnocována pomocí softwaru Omnic 9. 

 FTIR z anglického Fourier transform infrared spectroscopy značící experimentální 

spektroskopickou metodu. Ta je založena na průchodu IR záření testovaným vzorkem. 

Výsledné infračervené spektrum je funkční závislostí energie (vyjádřené v tomto případě 

v jednotkách absorbance) na vlnové délce dopadajícího záření [51]. 

  Z níže přiloženého průběhu je zřejmé, že spektra obou testovaných vzorků,  

před provedeným experimentem (=červeně) i po 24 hod působení aerosolu (=modře) 

nabývají, s minimálním rozdílem, stejných hodnot. 

 

 

Obrázek 35 analyzovaný vodič 1-CHKH-V 180 3x1,5c (CHKE-V) oranžový 
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 Spektra byla následně vyhodnocena a porovnávána v dostupné databázi 

s následujícími výsledky, z nichž je i zde patrné že nebyl prokázán negativní vliv sedimentu 

aerosolu, respektive zjištěné složení bylo totožné. 

Tabulka 12 nalezené shody s databází 

 

 U první sloučeniny s největší nalezenou shodou se pravděpodobně jedná o přípravek, 

kterým byl tento typ vodiče po výrobě „naimpregnován“ patrně z důvodu jejich uskladnění  

a částečné jako ochrana proti vnějším vlivům. 

 Pro demonstraci je níže přiložen další graf tentokrát vodiče J-Y/St/Y 4x2x0,8 

vhodného pro EPS a EZS, opět s nápadně podobnými průběhy při zachování shodného 

značení (před experimentem=červeně, po experimentu=modře). Ostatní vodiče i jejich 

nalezené shody jsou uvedeny jako součást přílohy 1. 

  

Před experimentem Po experimentu 

shoda 

[%] 
název sloučeniny 

shoda 

[%] 
název sloučeniny 

93,87 Aluminium oxide based pigment 95,42 Aluminium oxide based pigment 

72,91 Poly[ethylene-co-(vinyl acetate)] 74,38 Poly(Ethylene), 25% Chlorinated 

71,83 Poly(Ethylene), 25% Chlorinated 70,05 

Glue, Hot Melt, Dual Temp, Poly ( 

Ethylene): Vinyl Acetate ) Trace of 

PolyStyren  

71,31 

Glue, Hot Melt, Dual Temp, Poly ( 

Ethylene): Vinyl Acetate ) Trace of 

PolyStyren 

69,87 Poly[ethylene-co-(vinyl acetate)] 
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Obrázek 36 analyzovaný vodič  J-Y/St/Y červený 

 

Analýza vzorku digitálním mikroskopem 

 Abychom i nadále potvrdili negativní vliv působení sedimentu aerosolu na testované 

vzorky, byl povrch jednotlivých kabeláží podroben vizuálnímu porovnání při konečném 

zvětšení 27,65x a při rozlišení 1 280 x 960 pixelů. K tomu byl využit digitální mikroskop 

Levenhuk DTX 90.  

 Z níže přiložených sérií snímků, nalevo je vždy snímek povrchu kabelu  

před experimentem, napravo vzorek po denní exponaci spadu aerosolu, nejsou při srovnání 

viditelné žádné známky poškození.  
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Obrázek 37 (série) zvětšení povrchu izolace vodiče SIHF 3x2,5 červený, měřítko 1 mm 

 

 

Obrázek 38 (série) zvětšení povrchu izolace vodiče CY 4 žlutozelený, měřítko 1 mm 
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7.5.7. Korozivní vliv sedimentu aerosolu (bakalářská práce) 

Korozivní vliv sedimentů z generovaného aerosolu byl testován na kovových 

vzorcích, které byly přítomny na podlaze v experimentální místnosti, a to jak při experimentu 

č. 1 (bez požáru), tak experimentu č. 2 (požár dřeva).  

Kovové destičky měly rozměr 52 x 52 x 2 mm a byly následujícího složení: 

1. pozink; 

2. titan-zinek; 

3. hliník; 

4. mosaz; 

5. nerez ocel; 

6. železo; 

7. měď;  

8. hliník + měď (eloxovaný) 

 

Po skončení experimentu č. 1 byly vzorky kovu ponechány na místě 24 hod. Poté byly 

jednotlivé destičky omyty destilovanou vodou a vysušeny. U experimentu č. 2 byly  

na podlahu experimentální místnosti položeny dvě sady stejných vzorků. U první sady byl 

průběh následného zpracování stejný jako u vzorků z experimentu č. 1. Destičky z druhé sady 

byly po 24 hod. přemístěny do laboratoře a ponechány s kontaminovaným povrchem dalších 

24 hod. Poté byly omyty a osušeny. V tomto případě lze hovořit o 48 hod. kontaktu  

se sedimentem [26], [45]. 

Z vizuálního porovnání stavů povrchu destiček lze konstatovat, že u vzorku č. 5 (nerez 

ocel) a vzorku č. 8 (hliník a měď) nebyly patrny stopy koroze – poškození povrchu. 

 U vzorků u kterých byl poškozen povrch korozí je rovněž patrný rozdíl mezi vzorky 

exp. č.1 a exp. č. 2, (respektive bez požáru a při něm). Při experimentu č. 2 bylo poškození 

povrchů intenzivnější. Byl potvrzen časový vliv kontaminace na stupeň poškození povrchu 

vzorku při experimentu č. 2 (porovnání první a druhé sady vzorků). 
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Nejvíce byly zasaženy působením sedimentu vzorky č. 4 mosaz (viz Obrázek 39) a 

vzorky č. 7 měď (viz Obrázek 40). U všech těchto vzorků byla zasažena a porušena celá 

plocha vzorků. 

 

Obrázek 39 vliv sedimentu na vzorek mosazi 

 

 

 

Obrázek 40 vliv sedimentu na vzorek mědi 
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Přehled o stupni poškození jednotlivých kovů (slitin) je patrný z následující tabulky. 

 

Tabulka 13 výsledky působení sedimentu aerosolu na vzorky kovů 

Vzorek kovu 

Stupeň poškození povrchu 

kovu a) 

Exp 1 

(24 hod.) b/ 

Exp 2 

(24 hod.) b/ 

 Exp 1 

(48 hod.) b/ 

1. pozink x xx xxx 

2. titan-zinek 0 x xx 

3. hliník 0 0 xx 

4. mosaz xx xxx xxx 

5. nerez ocel 0 0 0 

6. železo x xx xxx 

7. měď xxx xxx xxx 

8. hliník + měď (eloxovaný) 0 0 0 

 

 Legenda: 

a) stupeň poškození: 

0 –    bez poškození 

x –    stopy koroze 

xx –  částečně zkorodován 

xxx –  korozí zasažen celý povrch  

b) doba kontaktu vzorků se vzniklým sedimentem 

 

7.5.8. Zhodnocení vlivu sedimentu aerosolu   

 Jak naznačují provedené experimenty a výsledky zkoumání sekundárních vlivů této 

hasební látky na běžně se užívající materiály v inkriminovaném místě případných požárů, 

vykazují i jistý korozivní vliv na určité typy kovových materiálů. Ovšem jak uvádí Tabulka 

13 některé druhy (slitiny) kovů nepodléhají korozi vůbec nebo jen částečně.  

 Naopak v případě zkoušení a následné podrobné analýzy tohoto vlivu u elektrických 

vodičů, jejichž izolace je převážně tvořena polymerními materiály se negativní účinek 

neprojevil ani v drobném náznaku.   
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7.5.9. Doplnění k experimentu č. 3 

 V úvodu kapitoly je popsán průběh zkoušky. Samotnou generaci aerosolu včetně 

průběhu hašení a vzájemného kontaktu plamene s testovanými kabely (upevněných  

na stojanu) jsme rovněž zamýšleli nahrát IR zobrazovacím systém. Protože se však nahrávací 

zařízení nepodařilo po několikanásobném, neúspěšném pokusu zkalibrovat, nelze výsledné 

snímky považovat za relevantní. 

 Samotný hexan byl aerosolem potlačen přibližně za 2 minuty, překvapivé je že některé 

typy kabelů (viz Tabulka 11), ač měly vykazovat odolnost proti šíření ohně nebo v případě  

1-CHKH-V 180 3x1,5c (CHKE-V) mít zaručenu funkční schopnost při požáru po dobu  

180 minut, byly bez výjimky všechny, vystavené plamenům hexanu pouze po dobu třech 

minut, maximálně poškozeny (viz následující snímek). 

 

Obrázek 41 ukázka poškození kabelů již při krátkodobém působení ohně 

 

Pořadí kabelů zleva – doprava:  

1-CHKH-V 180 3x1,5c (CHKE-V) oranžový; 

CYKY-J 5x4 černý; 

J-Y/St/Y 4x2x0,8 červený; 

JYTY-J 7x1 šedý; 

CGSG 3x2,5 černý; 

SIHF 3x2,5 červený;  

SYKFY 2x2x0,5 bílý tenký; 

CY 4 žlutozelený; 

CYSY 4Bx2,5 bílý tlustý. 

  



 

73 

 

Z této podkapitoly zřetelně vyplývá, že působení ohně, ale i hasebních látek, má často 

za následek poměrně závažné poškození technologických zařízení. S touto skutečností  

je nutné počítat již v projektové dokumentaci staveb a technologií zejména z důvodů 

maximálního snížení sekundárních škod na majetku. 
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7.6. Experiment č. 4 – vizualizace generovaného aerosolu 

 Na základě požadavku výrobce, který aerosolová hasiva aplikuje a testuje  

i v tunelových troubách byl vznesen požadavek, zdali by směs aerosolu nemohla být 

obohacena o přísady, zdravotně nezávadné stejně jako je samotná směs aerosol, které by 

zvýraznily viditelnost a šíření vyvinutého aerosolu v testovaných prostorách. 

7.6.1. Příprava experimentu 

 Jako vhodné místo pro pozorování generujícího se aerosolu byly záměrně zvoleny 

nevyužívané prostory pánských toalet ve vyřazené stavební buňce areálu Státního ústavu 

jaderné, chemické a biologické ochrany. Pro provedení experimentu byla z připravené slože 

vyřezána krychle o straně a = 5 cm (viz následujíc schéma). 

 

Schéma 5 testovací krychle připravená k analýze  

 

Do ní, do středu z jedné stran, byl vyvrtán útvar válce o výšce h = 4 cm a průměru  

d = 1,5 cm. Úsečka rozdělující válec na polovinu simuluje, do jaké výšky byl vyhloubený 

prostor zasypán voleným barvivem (spodní polovina), vrchní polovina byla udusána dříve 

vyvrtanou složí. Celková hmotnost krychle, bez užitého barviva, byla 145,5 g. 

 Použitý pigment, též užívaný jako součást dýmovnic (modré zbarvení), v celkovém 

hmotnostním zastoupení 4,83 g tvořila směs křemičitanu sodno – hlinitého s obsahem síry 

známý pod označením Ultramarin tmavý. 
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Ultramarin tmavý  

Ultramarin (z latinského „ultra“ tj. dále, zpoza a „mare“ tj. moře), je anorganická 

olejová nebo temperová modrá barva, která se ve středověku získávala drcením 

polodrahokamu Lapis lazuli, dovážejícího se do Evropy z dolů na území dnešního 

Afghánistánu. V hojné míře se nachází rovněž v Rusku poblíž jezera Bajkal nebo Chile,  

kde je považován za národní kámen.  

Od roku 1827 je uměle připravován a jeho místo je již v dnešní době téměř nahrazeno 

anilinovými barvivy [52]. 

 

7.6.2. Průběh experimentu č. 4 

 Připravená krychlička byla umístěna na podlahu u vstupních dveří prostoru toalet  

a iniciována hořící špejlí. V průběhu generace byly pořizovány fotografie a vizuálně 

kontrolováno, zda bude aerosol vykazovat známky modrého zabarvení. 

 

Obrázek 42 generace aerosolu krychle s Ultramarinem 
 

 Ze snímku je patrné, že k „obarvení“ aerosolu nedošlo. Vyhořela pouze směs aerosolu 

a ultramarinový pigment zůstal neporušen, a to ve stejné podobě, do které byl do tablety 

vměstnán. 
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Obrázek 43 žhnoucí neporušený pigment po vyhoření směsi aerosolu 

 

Protože předcházející postup nebyl úspěšný, operativně jsme se rozhodli 

zakomponovat pigment přímo v procesu samotné výroby směsi popsané v kap7.3.2. 

Ultramarin byl do procesu přidán po homeginazaci složek A + B. Směs se nechala 

v připravované baňce zatvrdnout a poté byla ve venkovních prostorách zapálena.  

 

 

Obrázek 44 testování další varianty "obarvení" aerosolu 
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V generovaném aerosolu, bylo možné opticky spatřovat drobné náznaky modrého 

zabarvení, přesto však nebyl výsledek stále uspokojivý. 

Možný další návrh přípravy 

 Přes ne zcela pozitivní výsledky provedených pokusů, avšak z žádného hlediska 

zbytečných, jsme dospěli k závěru, že další možnou variantou a pravděpodobně i úspěšnou 

metodou bude tento pigment aplikovat na samotný povrch vyrobené směsi (z protější strany 

prohořívání), tak že generovaný aerosol bude vlastně sloužit jako nosič tohoto barviva. 
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7.7. Závěrečné souhrnné vyhodnocení experimentálního měření 

Diplomová práce se svou strukturou, od kapitoly č. 7, zabývá problematikou 

aerosolové hasicí náplně a její vhodné modifikaci zvyšující účinnost hašení, dále podrobně 

problematikou měření částic aerosolu v závislosti na čase, průběhy srážek mezi radikály  

a další související problematikou, která má vliv na účinnost této hasební látky, jejího 

pozitivního působení, ale současně i sekundárními negativními vlivy na vybrané stavební 

materiály a technologické prvky. 

Jednotlivé části provedených experimentů naznačují, že u této hasební látky ještě 

nejsou dostatečně známy všechny její silné stránky a taktéž negativní vlivy, které vznikají  

v důsledku jejího reálného použití. 

7.7.1. Doporučení pro další teoretické zkoumání a rozvoj 

Aerosolová hasební látka, jak vyplývá nejen z této diplomové práce a výsledků 

experimentů, má výraznou perspektivu při hašení některých typů požárů, zejména 

technických a technologických zařízení. Úprava jejího složení o progresivní nanokompozity 

v této fázi slibuje zvýšení a zrychlení procesu hašení a možnostech jejich dalších aplikací.  

Jak vyplývá ze závěrů jednotlivých experimentů číslo 1 až 4, je nutné nadále provádět 

výzkum nejen jejího pozitivního působení při hašení, ale současně věnovat zvýšenou 

pozornost i negativním projevům na další materiály, u kterých může za určitých okolností, 

vyvolávat relativně značné materiální škody. 

7.7.2. Doporučení pro využití v reálné praxi 

I přes dané konstatování o některých negativních vlastnostech aerosolů v důsledku 

hasebních zásahů, je vhodná pro celou řadu dalších pozitivních vlastností, k užívání v praxi. 

Její hlavní efekt lze spatřovat zejména v rychlosti hašení požárů dále umocněného 

v souvislosti modifikace slože, v jeho počátečních fázích a tím snižování hmotných škod při 

následných rozsáhlých požárech. 
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8. Vyhodnocení cílů a závěr 

Diplomová práce je koncipována jako širší celek zabývající se požární bezpečností 

staveb a zastavěných území. V první části se krátce zabývá problematikou obecných 

primárních podmínek zajištění požární bezpečnosti území z různých zdrojů hasiv a jejich 

legislativní podporou. 

 Následně navazuje hlavní částí diplomové práce od kapitoly č. 7, na předcházející 

problematiku požární bezpečnosti území experimenty v oblasti aerosolových hasicích systémů 

a jejich modifikací, principy, provozně-bezpečnostními riziky při použití s cílem provedení 

analýz těchto vlastností. 

Pro dosažení cílů diplomové práce byly provedeny následující experimenty: 

 aplikace (testování účinnosti) nových příměsí a modifikace náplně aerosolové 

slože, 

 měření částic aerosolu v závislosti na čase a místě, 

 stanovení chemického průběhu srážky mezi radikály, 

 další potenciální aplikace generátoru aerosolu. 

Uvedené cíle diplomové práce byly v plném rozsahu splněny. Z jednotlivých kapitol  

a podkapitol diplomové práce vyplývají nejen postupy jednotlivých experimentů a jejich 

výsledky, ale současně i komentáře ke kladným a negativním vlastnostem aerosolové hasební 

látce a jejím využití při požárních zásazích. 

Výsledky zkoumání a expertízy, jsou dokumentovány v textové i obrazové části práce. 

Rozšířené podkladové materiály z experimentální části diplomové práce, jsou součástí její 

přílohy. 
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Příloha 1 – infračervená spektrometrie vodičů a nalezené shody 

CGSG 3x2,5 černý 

- po experimentu (=modře), před experimentem (=červeně) 
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82,51 Polyethylene, 42% Chlorinated  69,05 Polyethylene, 48% Chlorinated 

71,92 Polyethylene, 48% Chlorinated 63,05 Muffler and tailpipe putty 

69,93 

Talc, USP BC, Soapstone, 
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CY 4 žlutozelený 

- po experimentu (=modře), před experimentem (=červeně) 
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77,49 
Modeling Clay, Heat Hardening, 

Fimo Clasic 
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Modeling Clay, Heat Hardening, 

Fimo Clasic 

72,24 Vinyl Gloves 74,19 Black enamel paint 



 

 

 

CYKY-J 5x4 černý 

- po experimentu (=modře), před experimentem (=červeně) 
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88,89 Black enamel paint 87,86 
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CYSY 4Bx2,5 bílý tlustý 

- po experimentu (=modře), před experimentem (=červeně) 
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JYTY-J 7x1 šedý 
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