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Anotace

Marek, J. Identifikace nestandardních zdrojů ohrožení prvků kritické infrastruktury požárem 

a výbuchem. VŠB – TU Ostrava, 2010

Klíčová  slova  : Kritická  infrastruktura,  ochrana  kritické  infrastruktury, 

identifikace nestandardních zdrojů ohrožení,  experimentální  přístroj  Sputnik M2, zahoření, 

výbuch a požár.

Diplomová práce popisuje možné zdroje ohrožení kritické infrastruktury a navrhuje 

přístroj  na  identifikaci  nebezpečných  vlastností  směsí.  V  první  části  se  zabývá  popisem 

kritické infrastruktury a problematikou její ochrany. Další část řeší identifikaci nestandardních 

zdrojů  ohrožení  prvků  kritické  infrastruktury.  Popisuje  přístroj  zkonstruovaný  pro  účel 

zkoušení  nebezpečných směsí.  Vyhodnocuje experimentální  měření  a srovnává s  měřením 

stejné  látky  na  přístroji  dle  platné  normy.  Mimo  jiné  uvádí  přednosti  nového  přístroje 

Sputnik M2 na základě provedených experimentálních měření.

Marek, J. Identification of non-standard threats of the Critical Infrastructure elements by fire  

and explosion. VŠB – TU Ostrava, 2010

Key  words: Critical  Infrastructure,  protection  of  Critical  Infrastructure, 

identification of non-standart sources of threat,  experimentary unit Sputnik M2, seasoning, 

explosion, fire

The diploma paper describes possible sources of threat of Critical Infrastructure and designs 

an unit  which will  identify  dangerous features  of mixtures.  The first  part  is  a description 

of Critical  Infrastructure  and  problems  of  its  protection.  The  second  part  identifies 

non-standard  sources  of  threat  of  Critical  Infrastructure.  It  describes  the  unit,  which  was 

constructed  for  testing  dangerous  mixtures.  It  analyses  experimental  admeasurement 

and compares  it  with  admesuarements  of the same mixture  in  the unit  according to  valid 

norm. Among others it  shows in  advantages  of the new unit  Sputnik M2 based on made 

experimental admeasurements.
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1. Definice pojmů

• Havárie

Mimořádná  událost  vzniklá  v  souvislosti  s  provozem  technických  zařízení 

a budov,  užitím,  zpracováním,  výrobou,  skladováním,  přepravou nebezpečných 

látek nebo nakládáním s nebezpečnými odpady [9].

• Infrastruktura

Označují  se  všechna  základní  zařízení  dlouhodobého  užívání  personálního, 

materiálního  a  institucionálního  druhu,  která  zaručují  fungování  dělby  úkolů 

v národním hospodářství [1]. 

• Katastrofa

Náhle  vzniklá  mimořádná  událost  tak  velkého  rozsahu,  že  k  likvidaci  jejich 

následků se nedostává v postiženém území dostatek sil a prostředků a ohrožení 

není  možné  odvrátit  běžnou  činností  správních  úřadů  a  složek  záchranného 

systému [1]. 

• Mimořádná událost

Škodlivé  působení  sil  a  jevů  vyvolaných  činností  člověka,  přírodními  vlivy, 

anebo jejich  kombinací,  které  ohrožují  život,  zdraví,  majetek  nebo  životní 

prostředí [8].

• Ochrana kritické infrastruktury

Souhrn opatření, která při zohlednění možných rizik směřují k zabránění jejího 

narušení [3].

• Zahoření

Vzplanutí a následná inertizace téže směsi v krátkém časovém úseku. Zahoření 

vzniká při dynamickém komínovém jevu.

• Živelní pohroma 

Mimořádná událost vzniklá v důsledku působení ničivých přírodních sil [9].
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2. Úvod

V dnešní  době,  kdy člověk vkládá  čím dál  více  důvěry  v  techniku,  vznikají  tím 

závislosti  na elektrické  energii,  centrálním rozvodu vody, dopravní sítě a dalších prvcích. 

Tyto prvky nazýváme infrastrukturou. Když dojde k omezení nějakého prvku, nebo ještě hůře 

k výpadku, bude to mít nepříznivý vliv na obyvatelstvo. Prvky, jejichž výpadek může mít 

nepříznivý dopad na obyvatelstvo, řadíme mezi kritickou infrastrukturu.

Jedním  z  hlavních  cílů  je  chránit  kritickou  infrastrukturu  všemi  dostupnými 

prostředky. Prvním krokem je vědět, jaké jsou faktory, které nám mohou ohrozit kritickou 

infrastrukturu.  U  nebezpečných  látek  jsou  známé  jejich  vlastnosti,  které  byly  zjištěny 

zkoušením dle dané normy. V běžném životě se však setkáváme i s podmínkami, které jsou 

atypické.  Nebezpečné  látky,  v  určitých  koncentracích,  při  zkouškách  dle  dané  normy 

vykazovaly, že nejsou hořlavého charakteru. To je však zavádějící, protože za specifických 

podmínek při stejných koncentracích hořlavé jsou. 

Úkolem  této  diplomové  práce  je  zhodnotit  nestandardní  zdroje  ohrožení  kritické 

infrastruktury.  Tím  je  myšleno  uvažovat  i  o  zdánlivě  bezpředmětných  ohroženích, 

které mohou  odstartovat  řetězovou  reakci  tzv.  domino  efekt.  Na  základě  těchto  poznatků 

navrhnout a sestrojit experimentální přístroj, který by přispěl k odhalování případných zdrojů 

ohrožení kritické infrastruktury.

Cíle práce:

• Vymezení problému ohrožení kritické infrastruktury;

• Vytyčit nestandardní ohrožení kritické infrastruktury;

• Návrh a konstrukce experimentálního přístroje;

• Vyhodnotit měření na experimentálním přístroji;

• Vyhodnotit přínos experimentálního přístroje.
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3. Infrastruktura

Termín infrastruktura má svůj původ v 19. století ve Francii a během první poloviny 

20. století primárně označoval vojenská zařízení [10]. Všeobecné označení „infrastruktura" je 

odvozeno  od  latinského  výrazu  infra  (vespod  něčeho,  o  něco  níže).  Jako  infrastruktura 

(jakožto základ) se označují všechna základní zařízení dlouhodobého užívání personálního, 

materiálního  a  institucionálního  druhu,  která  zaručují  fungování  dělby  úkolů  v  národním 

hospodářství.  Často  se  v  této  souvislosti  využívá  označení  „veřejná  infrastruktura", 

která se dále člení na technickou infrastrukturu a sociální infrastrukturu [1].

3.1 Veřejná infrastruktura

V 80. letech minulého století byla např. v USA veřejná infrastruktura vymezena tak, 

že se vztahuje - jak ke specifickým funkcím — dálnice,  ulice,  silnice a mosty; hromadná 

doprava,  letiště  a letecká sít';  vodárny a vodní zdroje;  čistírny odpadních vod; zpracování 

komunálního  odpadu;  výroba  a  přenos  elektrické  energie;  telekomunikace  a  zpracování 

nebezpečného odpadu - tak i ke složeným polyfunkčním systémům [10].

V ČR se veřejnou infrastrukturou rozumí pozemky, stavby, zařízení, a to:

1. dopravní  infrastruktura, například  stavby  pozemních  komunikací,  drah, 

vodních cest, letišť' a s nimi souvisejících zařízení;

2. technická  infrastruktura, kterou  jsou  vedení  a  stavby  a  s  nimi  provozně 

související  zařízení  technického  vybavení,  například  vodovody,  vodojemy, 

kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 

trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;

4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu [12],
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3.2 Kritická infrastruktura

Jak již bylo uvedeno v předchozím, v každé společnosti existuje část infrastruktury 

označovaná  jako  životně  důležitá,  resp.  kritická,  která  má  pro  fungování  společnosti 

rozhodující význam. Jako v každé jiné oblasti lidského konání, vznikla v průběhu doby řada 

definic, které kritickou infrastrukturu vymezují [1].

Na přelomu století se v zahraničí vymezovala „kritická infrastruktura" jako fyzické 

a kybernetické  systémy,  které  jsou  nutné  pro  zajištění  minimálního  chodu  ekonomiky 

a správy státu, zejména telekomunikace, energetika, bankovnictví a finance, doprava, systémy 

zásobování vodou, nouzové složky, a to jak státní, tak i privátní [11].

V sousedním Německu  se  pod  pojmem „kritické  infrastruktury"  rozumí  zařízení 

a organizace  zvláštního  významu  pro  fungování  státu,  jejichž  vyřazení  z  provozu, 

nebo omezení  činnosti  může  způsobit  trvalé  komplikace  v  zásobování,  značné  narušení 

veřejné bezpečnosti, nebo by mohlo vyvolat i jiné dramatické následky [1].

Připravovaná  Směrnice  EU  k  ochraně  kritické  infrastruktury  vnímá  kritickou 

infrastrukturu jako takový majetek nebo jeho části, které jsou nezbytné pro udržení kritických 

úkolů společnosti, včetně dodavatelského řetězce, zdravotnictví, bezpečnosti, hospodářského 

či sociálního blahobytu občanů [1].

O  vývoji  v  oblasti  definování  pojmu  kritická  infrastruktura  svědčí  i  to, 

že za kritickou  infrastrukturu  se  považují  fyzické  (technické  a  materiálové),  kybernetické 

a organizační podsystémy lidského systému, které jsou nutné pro zajištění  ochrany životů, 

zdraví a bezpečí lidí a majetku, minimálního chodu ekonomiky a správy státu [7].

V  České  republice  se  přijala  definice,  která  říká,  že  kritická  infrastruktura  jsou 

výrobní  a  nevýrobní  systémy  a  služby,  jejichž  nefunkčnost  by  měla  závažný  dopad 

na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva [13].
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Tabulka č. 1. - Přehled produktů a služeb KI [2]

Poř Oblast KI Produkt nebo služba
Gesce/

Spolugesce
1 Energetika 1.1. Elektřina MPO/ERÚ

1.2. Plyn MPO/ERÚ
1.3. Tepelná energie MPO/ERÚ
1.4. Ropa a ropné produkty SSHR/MPO

2 Vodní 2.1. Zásobování pitnou a užitkovou vodou MZe
hospodářství 2.2. Zabezpečení a správa povrchových vod

       a podzemních zdrojů vody
MZe/MŽP

2.3. Systém odpadních vod MZe
3 Potravinářství  3.1. Produkce potravin

a zemědělství 3.2. Péče o potraviny MZe
3.3. Zemědělská výroba

4 Zdravotní péče 4.1. Přednemocniční neodkladná péče 
4.2. Nemocniční péče
4.3. Ochrana veřejného zdraví MZ
4.4. Výroba, skladování a distribuce léčiv
       a zdravotnických prostředků

5 Doprava 5.1. Silniční 
5.2. Železniční MD
5.3. Letecká 
5.4. Vnitrozemská vodní 

6 Komunikační 6.1. Služby pevných  telekomunikačních sítí
a informační 6.2. Služby mobilních telekomunikačních sítí

systémy 6.3. Radiová komunikace a navigace MPO/MI*/ČTÚ
6.4. Satelitní komunikace
6.5. Televizní a rádiové vysílání
6.6. Poštovní a kurýrní služby
6.7. Přístup k internetu a k datovým službám MV/MI*

7 Bankovní 7.1. Správa veřejných financí MF
a finanční 7.2. Bankovnictví

ČNB
sektor 7.3. Pojišťovnictví

7.4. Kapitálový trh MF/ČNB
8 Nouzové služby 8.1. Hasičský záchranný sbor ČR a příslušné

       jednotky požární ochrany 
MV

8.2. Policie ČR (vnitřní bezpečnost a veřejný
       pořádek)

MV

8.3. Armáda ČR (zabezpečení obrany) MO
8.4. Radiační monitorování vč. podkladů pro
       rozhodování o opatřeních vedoucích    
       ke snížení nebo odvrácení ozáření

SÚJB

8.5. Předpovědní,varovná a hlásná služba MŽP
9 Veřejná správa 9.1. Státní správa a samospráva MV/ÚSÚ

9.2. Soc. ochrana a zaměstnanost (soc.  
       Zabezpečení, stát. soc. pod., soc. pomoc)

MPSV

9.3. Výkon justice a vězeňství MS
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3.3 Názory a připomínky k aktuálnímu stavu KI v ČR [2]

V prvním  pořadí  je  třeba  definovat  pojem  kritická  infrastruktura a  jednoznačně 

zakotvit  v  legislativě.  Stanovit  kompetence  a  povinnosti  jednotlivých  správních  úřadů 

(správní úřady bez zákonného pověření nemohou vykonávat činnosti).

Legislativně vydefinovat na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností personální, 

administrativní  a technickou náročnost realizace ochrany kritické infrastruktury.  Definovat 

rozsah a obsah plánovací dokumentace, uvažovaných opatření z hlediska ochrany KI a vazeb 

na  dokumenty  zpracované  dle  stávající  legislativy.  (zákon  č.  239/2000  Sb., 

zákon č. 59/2006 Sb., zákon č. 254/2001 Sb.) 

Jednoznačně vydefinovat práva a povinnosti určených subjektů KI -  stanovit, že tyto 

povinnosti budou vykonávat ze zákona – zadarmo, anebo mají nárok na finanční příspěvky 

na tuto  činnost,  daňové  úlevy,  prostředky  poskytnuté  státem  jako  účelová  dotace 

a mechanizmy poskytování těchto prostředků. Bez této vazby určování za subjekt KI nemá 

smysl - vytvoří se jenom další koloběh problémů. 

Nejdůležitější  KI je národní  úroveň – proto by v prvním pořadí měl  stát  stanovit 

nejen oblasti, které potřebuje zabezpečit k fungování základní funkce státu, ale i stanovit tyto 

subjekty  na  úrovni  státu  –  například  v energetice  –  hlavní  rozvody  elektrické  energie  – 

nejdůležitější, klíčové trafostanice  (na  místní úrovni běžný úředník nezná a ani nemůže znát 

priority státu, proto ani nemůže stanovit objekty – vybrat správně). Z tohoto důvodu nám pak 

počet vybraných  objektů neúměrně roste a dostáváme se znovu k zabezpečení havarijního 

a krizového  plánování  na  místní  úrovni.  Pro  výběr  KI  stanovit  přesná  kritéria.  Ujednotit 

přístup  jednotlivých  ministerstev  k výběru,  například  aby nemohlo  dojít  k tomu,  že  jeden 

subjekt  bude  vykazován v různých plánech,  havarijní,  krizový.  Armáda  stanovuje  objekty 

důležité pro obranu státu, objekty možného napadení. Stále se jedná o stejný objekt. Majitelé 

těchto objektů pak oprávněně konstatují, že správní úřady nevědí co chtějí, a že jich zatěžuje 

neustálé poskytování informací různým orgánům. 

Nejefektivnější cesta k dosažení odolnosti KI je její systematické budování ve stylu 

menších,  na sebe nezávislých zdrojů.  Tuto politiku musí sledovat a řídit  stát,  to znamená 

jednotlivá ministerstva dle kompetenčního zákona.
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3.4 Ochrana kritické infrastruktury [1]

Úkolem  společnosti  je  kritickou  infrastrukturu  ochránit,  a  to  tak,  aby  fungovala 

za jakékoliv situace, tj, za běžných, mimořádných i kritických podmínek. Ochranou kritické 

infrastruktury se rozumí proces, který při zohlednění všech rizik a hrozeb směřuje k zajištění 

fungování subjektů kritické infrastruktury a vazeb mezi nimi. 

Subjekty  kritické  infrastruktury  představují  vlastníci  a  provozovatelé  výrobních 

a nevýrobních  systémů  vytvářejících  produkty  nebo  poskytujících  služby  kritické 

infrastruktury.  Objekty  kritické  infrastruktury  jsou  vybrané  stavby  a  zařízení  veřejné 

infrastruktury a další prvky, které vlastní nebo provozují subjekty kritické infrastruktury [66]. 

Na ochraně kritické infrastruktury se podílí několik aktérů — stát jako představitel 

vůle  lidu,  stát  a  soukromé subjekty  jako  vlastníci  jednotlivých  staveb  a  zařízení  kritické 

infrastruktury, a dále obyvatelstvo, kterému stát garantuje přežití v době krize a v následném 

období  zajištění  stability  a  další  rozvoj.  Je  zřejmé,  že  kritická  infrastruktura  je  svázána 

s územím jako takovým, s části jeho infrastruktury a obyvatelstvem, které dané území obývá. 

V území patří  do kritické infrastruktury vybraná technická infrastruktura spojená s daným 

územím a vybrané služby. Na dotčené území lze pohlížet jako na systém. 

Každý  systém  se  skládá  z  prvků,  vazeb  a  toků.  Systém  je  prostorově  a  časově 

vymezen  (hranice  systému,  jeho  životnost).  Prvky  systému  mohou  být  dále  nedělitelné 

nebo vytvářet  systém samy o sobě (subsystémem daného systému).  Totéž  platí  o  kritické 

infrastruktuře, kdy každá část kritické infrastruktury tvoří sama o sobě systém. 

Vstupy do systému, resp. výstupy ze systému se realizují na hranicích systému a to 

bud' bodově (liniové stavby) nebo kontinuálně po celé délce hranice (lesní masívy, hraniční 

řeky,...).  Vstupy  a  výstupy  na  hranicích  systému  mohou  být  charakteru  energetického, 

surovinového, finančního, informačního apod. 

Prvky, vazby a toky uvnitř systému, resp. vně systémů, v jeho okolí, mohou vytvářet 

anebo spoluvytvářet kritická místa, která způsobují, že systém neplní funkci, ke které je určen. 
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V této souvislosti hovoříme o zranitelnosti systému jako celku, resp. o zranitelnosti některé 

z jeho části. 

Ochrana kritické infrastruktury je založena  na snížení  zranitelnosti  systému,  resp. 

zvýšení jeho odolnosti vůči dopadům mimořádných událostí. Pro tyto případy je nutno mít 

připravená opatření zaměřená na zmírnění a odstranění škod, ale především také preventivní 

opatření, s jejichž pomocí lze již předem zabránit vzniku mimořádných událostí nebo alespoň 

udržet jejich následky v pokud možno nejnižším rozsahu. 

V obecné poloze máme co do činění se zajištěním bezpečnosti v systému, konkrétně 

územního celku a jeho subsystémů. Tedy managementem bezpečnosti daného územního celku 

a to v jeho integrálním pojetí.
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3.5 Země Evropské unie (EU) [1]

V podmínkách orgánů EU se problematika ochrany KI začala řešit o něco později. 

A to  až  po  narušení  dodávek  elektrické  energie  (black-outs)  v  některých  státech  Evropy 

přírodními  katastrofami  a  v  neposlední  řadě v souvislosti  s  následky teroristických  útoků 

v Madridu a Londýně. 

Evropská  unie  cestou  svých  orgánů  zahájila  v  roce  2004  přípravu  komplexní 

strategie k ochraně kritické infrastruktury. Dokument je znám pod názvem Evropský program 

pro  ochranu  kritické  infrastruktury  (European  Programme  for  Critical  Infrastructure 

Protection,  (dále  též  „EPCIP").  V  současnosti  je  předmětem  projednávání  v  příslušných 

orgánech  EU  sjednocení  přístupů  členských  zemí  k  ochraně  kritické  infrastruktury  a  to 

na principu „evropské kritické infrastruktury". Řešení je ve stadiu návrhu směrnice EU. 

Pro sjednocení postupu členských zemí při řešení společném otázek ochrany kritické 

infrastruktury je přijata následující terminologie: 

1. Kritickou  infrastrukturou se  rozumí  takový  majetek  nebo  jeho  části, 

které jsou  nezbytné  pro  udrženi  kritických  úkolů  společnosti,  včetně 

dodavatelského  řetězce,  zdravotnictví,  bezpečnosti,  hospodářského 

či sociálního blahobytu občanů; 

2. Evropskou  kritickou  infrastrukturou  (ECI) se  rozumí  kritická 

infrastruktura, jejíž narušení nebo zničení by mělo vážný dopad na dva či více 

členských států nebo na jeden členský stát, je-li kritická infrastruktura umístěna 

v  jiném členském státě.  To se  vztahuje  i  na  účinky způsobené  závislostmi 

napříč odvětvími na jiných typech infrastruktury; 

3. Zranitelností  se  rozumí  vlastnosti  určitého  prvku  v  tvorbě,  provádění 

nebo provozu  kritické  infrastruktury,  kvůli  nimž  je  kritická  infrastruktura 

náchylná k narušení nebo zničení hrozbou a které zahrnují závislost na jiných 

typech infrastruktury; 
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4. Závažností se  rozumí  dopad  narušení  nebo  zničení  určité  infrastruktury, 

s odkazem na: 

• veřejný dopad (počet zasažených obyvatel), 

• hospodářský dopad (závažnost  hospodářské ztráty  nebo zhoršení  kvality 

výrobků či služeb), 

• vlivy vnějšího prostředí, 

• politický dopad, 

• psychologické dopady, 

• dopady na veřejné zdraví; 

5. Hrozbou se rozumí náznak, okolnost nebo událost, které mají potenciál narušit 

nebo zničit kritickou infrastrukturu nebo některý její prvek; 

6. Rizikem se rozumí možnost ztráty, poškození nebo škody týkající se hodnoty 

majetku  určené  vlastníkem  či  provozovatelem  a  dopad  ztráty  nebo  změny 

majetku  a  pravděpodobnost,  že  konkrétní  zranitelnost  bude zneužita  určitou 

hrozbou; 

7. Informacemi o ochraně kritické infrastruktury se rozumí konkrétní skutečnosti 

o  majetku  kritické  infrastruktury,  které  by  po  odhalení  mohly  být  zneužity 

při plánování  a  provedení  akce s  cílem způsobit  jisté  selhání  nebo způsobit 

zařízením kritické infrastruktury nepřijatelné důsledky. 

Určení  evropské  kritické  infrastruktury  má  být  předmětem  společného  postupu 

příslušných  orgánů  na  úrovni  EU  a  jednotlivých  zemí.  V  současnosti  existuje  návrh 

odvětvového  členění  ECI.  Stanovení  průřezových  a  odvětvových  kritérií  pro  určení 

evropských  kritických  infrastruktur  je  v  řešení  a  mají  být  procedurálně  přijaty  jeden  rok 

po přijetí  zmíněné  směrnice  v  platnost.  Jednotlivé  členské  státy  na  jejich  základě  určí 

infrastrukturu, která bude splňovat tato kritéria, a ta pak bude cestou EU zařazena do seznamu 

ECI. 

Jednou z povinností, která se má vztahovat na vlastníky a provozovatele ECI má být 

zpracování  a  naplňování  operačního  plánu  pro  bezpečnost.  Záležitosti  ochrany  kritické 

infrastruktury však nejsou jen doménou orgánů EU, ale i jednotlivých zemi.
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4. Vytýčení nestandardních ohrožení kritické infrastruktury

Pod  pojmem  nestandardní  ohrožení  kritické  infrastruktury  si  můžeme  představit 

atypickou situaci,  která nastartuje  sérii  dalších události,  což vyvrcholí  v závažné ohrožení 

kritické  infrastruktury.  Je  třeba  na  tuto  problematikou  pohlížet  z  více  úhlů.  Zabývat 

se i zdánlivě  zanedbatelnými  aspekty,  protože  součet  dostatečného  počtu  sebemenších 

událostí může přerůst v krizovou situaci. V historii je nespočet havarií, které vznikly tímto 

způsobem,  ne  všechny  měly  katastrofální  dopad,  což  neznamená,  že  bychom  se  neměli 

zabývat touto problematikou.

Jako  klíčovou  oblast  kritické  infrastruktury,  lze  označit  energetiku.  Vzájemná 

provázanost všech prvků kritické infrastruktury s energetikou je nesporná a její dominantní 

postavení  dokazuje  problematika  blackoutu.  Absence  energetiky  bude  mít  za  následek 

omezení dalších prvků KI, v horším případě jejich úplný výpadek.

Jedním z mnoha příkladů je výrobní proces v biomasy, která je při dalším zpracování 

využívána jako zdroj ekologické energie, nebo pohonné hmoty. Z kritické infrastruktury jsou 

hned dva  základní  prvky,  které  by  mohly  být  tímto  ohroženy a  to  energetika  a  doprava. 

Samozřejmě,  že  tohle  jsou  prvky  KI,  které  by  byly  zasaženy  touto  události  primárně, 

ale nezapomínejme,  na  energetice  a  dopravě  jsou  závislé  i  další  prvky  KI,  které  budou 

zasaženy sekundárně.

Na základě události, která se stala v Olomouci dne 28. 11. 2007, kde explodovala 

relaxační  sauna,  bylo  zjištěno,  že  látky  bez  zdánlivě  nebezpečného  charakteru  mohou 

za specifických podmínek být vysoce hořlavé. Při zkoušení látky používané v relaxační sauně, 

bylo zjištěno atypické chování odpařené směsi. Odpařená směs pak mohla zahořet. V případě 

olomoucké relaxační sauny tyto události vedly k rozšíření požáru.

Tyto poznatky vedly k sestrojení  modifikované verze přístroje  Sputnik M1, která 

byla sestrojena za účelem zkoušení látek z olomoucké relaxační sauny. Modifikovaná verze 

přístroje  (Sputnik M2) je  upravena tak,  aby bylo možné zkoušet  jakékoliv  kapalné  látky, 

se kterými  se  setkáváme  například  ve  výrobním  procesu  biomasy.  Široké  spektrum 

zkoušených látek je předností přístroje a může být využit v mnoha odvětvích KI. 
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5.  Příklady požárů a explozí v průmyslu

V minulosti  docházelo k požárům a explozím v průmyslu,  které  měly závažnější 

až katastrofální charakter. Vybrané mimořádné události jsou uvedeny níže v kapitole. Je třeba 

tyto události brát s nadhledem, protože v některých případech stále probíhá šetření. Nicméně 

jsou  zde  uvedeny,  a  to  z  důvodu,  že  jejich  následky  mohou mít  dopady na  další  prvky, 

zejména pak na kritickou infrastrukturu.

5.1  Výbuch zásobníku v areálu OKD

Dne  9.  dubna  2009  došlo  v  areálu  OKD  v  Ostravě  k  výbuchu  zásobníku 

na čpavkovou vodu. Tato exploze si vyžádala dva lidské životy.  Oba dělníci v době výbuchu 

prováděli údržbářské práce na horní části zásobníku. Exploze odtrhla horní část. V případu 

probíhá šetření. Destrukční účinky exploze jsou patrné na obrázku č. 1. a 2.

Obrázek č. 1. - Zásobník na čpavkovou vodu [4]
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Obrázek č. 2. - Horní část zásobníku na čpavkovou vodu [4]

5.2 Požár plošiny Piper Alpha

Dne 6. června 1988 vypukl požár na ropné plošině v Severním moři. Při této nehodě 

zemřelo 167 lidí,  převážně na udušení. Svědci požár hodnotili  jako rozpoutané peklo. Vše 

bylo zapříčiněno nedbalostí  a  špatnou komunikací.  Na základě  těchto negativních  aspektů 

vyvrcholila  tato  událost  ne  nepředstavitelných  rozměrů.  Požár  plošiny  Piper  Alpha  je 

považován za největší havárii spojenou s plošinami na moři.

5.3 Požár a série explozí v PEMEX LPG – Mexiko

Dne 19. listopadu 1984 došlo k požáru a následně k sérií explozí v národním podniku 

Pemex LPG. V důsledku těchto události bylo usmrceno téměř 500 osob. V době havárie byly 

zásobníky naplněny na téměř 90% své kapacity.  V kontrolním centru nedetekovali  pokles 

tlaku v zásobních. Během 15 minut se vytvořil oblak plynu velký cca 200 m x 150 m  x 2 m. 

Oblak plynu od neznámé iniciace vzplanul, čímž nastartoval řetězovou reakci. V počáteční 

fázi objekt zachvátil masivní požár, který následně vystřídaly série explozí. Některé exploze 

byly zaznamenány na seismografu na univerzitě v Mexiku.

Pozdější šetření odhalilo nedostačující bezpečnostní opatření, které by mohlo včas 

detekovat  a  odhalit  únik  plynu.  Dále  byla  zjištěna  potřeba  zpracování  havarijních  plánů, 

metodika zásahu a likvidace požáru a další dokumenty.
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6. Metody zjišťování nebezpečných vlastností kapalin

V praxi můžeme použít celou škálu metod, které nám stanoví nebezpečné vlastnosti 

látek. Vždy je třeba si předem určit jaké vlastnosti chceme zkoušet a za jakých podmínek. Dle 

hledaných vlastností si zvolíme vhodnou metodu. Volbu metody ovlivňují i podmínky, kde se 

bude látka v praxi nacházet.  Například víme-li,  že látka bude tepelně namáhaná ve velmi 

krátkém časovém úseku, budeme volit metodu jinou než u pozvolného zahřívání látky.

Vybrané metody určování nebezpečných vlastností látek jsou:

 

• Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda, ČSN EN ISO 2592 

Metoda  pro  stanovení  bodu  vzplanutí  hořlavých  kapalin  s  bodem  vzplanutí 

nad 79°C.

Bod  vzplanutí je  nejnižší  teplota  zkušební  dávky  přepočtená  na  standardní 

atmosférický tlak 101,3 kPa, při které aplikace zkušebního plamene způsobí, že se 

páry zkušební dávky zapálí a plamen se rozšíří po povrchu kapaliny za určených 

podmínek zkoušky [14]. 

• Metoda pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho 

– Martense, ČSN EN ISO 2719 

Metoda  pro  stanovení  bodu  vzplanutí  hořlavých  kapalin  s  bodem  vzplanutí 

nad 40°C.

Bod vzplanutí je  nejnižší  teplota  zkušebního vzorku přepočtená na standardní 

atmosférický  tlak  101,3  kPa,  při  které  aplikace  zapalovacího  zařízení 

za předepsaných  podmínek  zkoušky  způsobí  vzplanutí  par  zkušebního  vzorku 

a plamen se rozšíří přes povrch hladiny [14]. 

• Metoda pro stanovení teploty vznícení hořlavé kapaliny podle ČSN EN 14522 

Teplota  vznícení  (auto  ignition  temperature)  je  nejnižší  teplota  (horkého 

povrchu), při které se za stanovených podmínek vznítí hořlavý plyn nebo hořlavá 

pára ve směsi se vzduchem [14]. 
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• Rychlá rovnovážná metoda, ČSN EN ISO 3679

Metoda  pro  stanovení  bodu  vzplanutí  nátěrových  hmot,  rozpouštědel,  ropy 

a podobných výrobků, které mají bod vzplanutí do 110°C .

Bod  vzplanutí je  minimální  teplota,  na  kterou  musí  být  výrobek  umístěný 

v uzavřeném kelímku zahřát,  aby se vytvořily  páry,  které  krátkodobě vzplanou 

po přiblížení zkušebního plamene za standardních podmínek [14]. 

I přes širokou škálu metod vhodných pro zjištění nebezpečných vlastností látek je 

potřeba vytvářet  nové, dokonalejší  a specifičtější  metody. V praxi se setkáváme stále více 

se specifickými podmínkami, na které metodiky nejsou konstruovány.

 

Logickým  důsledkem,  je  vytváření  nových  metodik,  které  se  více  zaměřují 

na specifické  podmínky  v  praxi.  Pro  jednu  metodiku  byl  navrhnut  a  zkonstruován 

experimentální přístroj Sputnik M2, pomocí kterého zjišťujeme hořlavost látek.
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7. Experimentální přístroj Sputnik

Experimentální  přístroj  Sputnik  byl  navržen  za  účelem  zkoušení  hořlavosti 

kapalných látek, zejména pak odhalení jevu zahoření. Podmínky vzniku jevu zahoření, byly 

známy pouze na teoretické rovině a vznikla potřeba ověřit toto tvrzení. Na prvotních skicách 

a technických řešení, spolupracovalo několik odborníku z různých technických odvětví.

7.1  Experimentální přístroj Sputnik M1 

Pro objasnění exploze v olomoucké sauně ze dne 28. 11. 2007, bylo potřeba sestrojit 

přístroj, který by simuloval děj odpařování směsi z lávových kamenů k iniciačnímu zdroji. 

V patřičném poměru byl zkonstruován tubus, na jehož dně byly umístěny lávové kameny, 

které byly zahřívány na 260ºC plynovým kahanem. V horní části tubusu byl umístěn iniciační 

zdroj, tvořen žhavicí spirálou a plamínkem, navrhnut tak, aby bylo možné sledovat i případný 

proces  inertizace  viz  obrázek  č.  3.  Ke sledování  chování  iniciačního  zdroje  a  děje  uvnitř 

v tubusu  byl  na  tubusu  průzor.  Jelikož  se  jednalo  o  komínový  efekt  byl  tubus  vybaven 

přisáváním ve spodní části. Pro přesné přivedení zkoušené kapali, byla vyvinuta tryska, tak 

aby přiváděla  kapalinu  na střed  lávových kamenů a kladla  zanedbatelný  odpor  protékané 

kapalině a to při jakémkoliv objemu.

Obrázek č. 3. - Iniciační zdroj přístroje Sputnik M1
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Obrázek č. 4. - Výkres přístroje Sputnik M1

Přístroj  Sputnik  M1  byl  součástí  projektu  „Možné  příčiny  výbuchu  v  suchých 

saunách (relaxačních)“, který se zabýval otázkou vzniku výbušné koncentrace v relaxačních 

saunách,  způsobené  degradaci  dřeva  a  odpařením  eukalyptové  silice.  Projekt  se  umístil 

na 4. místě  v  mezinárodní  soutěži  vyhlášené  Federaci  evropských  asociací  řízení  rizik 

(FERMA - Federation of European Risk Management Associations). Soutěž byla pořádána 

na počest prestižní konference, která se konala v Praze dne 4. - 7. října 2009. 
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7.2 Experimentální přístroj Sputnik M2

Obrázek č. 5. - Experimentální přístroj Sputnik M2 – grafická studie

Tento  přístroj,  který  je  můžeme  vidět  na  obrázku  číslo  6.,  byl  navrhnut 

a zkonstruován za účele zkoušení hořlavostí směsí za atypických podmínek. Sputnik M2 je 

modifikovanou  verzí  přístroje  Sputnik M1.  Sledovanou vlastností  je  hořlavost  odpařených 

směsí. Jako iniciační zdroj je použit „věčný“ plamínek (E) z plynového kahanu, podle kterého 

lze sledovat i inertizační vlastnosti odpařených směsí. Plamínek je zapalován žhavící spirálou 

(F). Přístroj je vybaven 6 teplotními čidly, které ukazují teploty odpařovací desky uprostřed 

(D) a 1 cm po odpařovací plochou (C), dále teploty tubusu ve spodní části. Teplotu šamotové 

výplně a vnitřní teplotu pláště (B). Poslední sledované teploty jsou v horní části tubusu. Jde 

o teplotu šamotové výplně a teplotu vnitřního pláště (A). Sledování teplo je velmi důležité, 

například z důvodů kondenzace par na vnitřní části tubusu. 
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Podstatnou součástí je nalévací soustava (G), která musí přivádět konstantní rychlosti 

zkoušenou směs do středu odpařovací plochy. Je nezbytně důležité, aby byla všechna kapalina 

přivedena  na  střed  odpařovací  plochy.  K tomuto  účelu  slouží  přívodní  tryska,  která  byla 

vyvinuta tak, aby přivedla na střed desky kapalinu o jakémkoliv objemu a zároveň nekladla 

kapalině  téměř  žádný  odpor.  Splnění  těchto  podmínek  zaručuje  regulérnost  prováděných 

měření.

Obrázek č. 6. - Experimentální přístroj Sputnik M2
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7.3 Technické parametry přístroje Sputnik M2

Obrázek č. 7. - Experimentální přístroj Sputnik M2 – řez, detail iniciačního zdroje a trysky

Na základě práce s experimentálním přístrojem Sputnik M1 byly navrhnuty určité 

modifikace,  ke zvýšení přesnosti výsledků a zlepšení podmínek pro manipulaci při měření 

s přístrojem.  Jednou  z  hlavní  inovací  bylo  vybavení  přístroje  odpařovací  deskou  (11). 

V předešlé verzi byly jako odpařovací prvek použity lávové kameny u kterých se nedala určit 

přesná teplota. Nezbytnou inovací bylo přidáním dvojpláště (2, 3) se šamotovou výplni (1). 

Ta  nám  udržuje  konstantní  teplotu  a  přistroj  není  náchylný  na  teplotní  změny  z  okolí. 

Pro eliminaci  vnějšího  turbulentního  proudění  a  tím  i  přesnější  uřčení  doby  zhasnutí 

iniciačního plamínku a jeho opětovné zapálení má přístroj Sputnik M2 na průzoru teplotně 

odolné  tónované  sklo.  Iniciační  zdroj  byl  zachován  z  předchozí  verze.  Plynový  kahan 

ve spojení se žhavící spirálou (6) vytváří „věčný“ plamínek, pomocí kterého lze snadno určit, 

kdy je odpařená směs inertního či hořlavého charakteru. 
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Nalévací  soustava  byla  vybavena  trychtýřem  (7).  Tryska  (9),  která  se  velice 

osvědčila  byla  použita  beze  změny.  Poslední  inovací  přístroje  jsou  stavěcí  nohy  (12), 

které umožňují regulaci výšky přístroje nad kahanem v rozmezí 0 – 250 mm. Přisávání (10) 

zůstalo bez modifikace, byly provedeny pouze drobné úpravy.

Obrázek č. 8. - Experimentální přístroj Sputnik M2 – řez, pohled ze shora
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Tabulka č. 2. - Technické parametry přístroje Sputnik M2

Technické parametry přístroje Sputnik M2

Hmotnost přístroje 14,5 Kg

Hmotnost odpařovací desky 5,5 Kg

Rozměry 360 mm x 580 mm x 590 mm

Rozmezí nastavení výšky nad kahanem 0 – 250 mm

Maximální teplota 450 ºC

Obrázek č. 9. - Experimentální přístroj Sputnik M2 – detail ze shora

Pro  práci  s  přístrojem  Sputnik  M2  byly  sestaveny  pokyny  pro  bezpečnou  práci 

a metodický postup měření. Dodržením všech bezpečnostních opatření a správném postupu 

práce mohou na přístroji pracovat i další studenti. Metodický postup měření a bezpečnostní 

pokyny pro práci s přístrojem Sputnik M2 jsou v příloze č. 1.
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Důležitým faktorem je rovnoměrné rozložení teploty v odpařovací desce. K tomuto 

účelu  byly  pořízeny  termovizní  snímky  (obrázky  č.  10.  a  12.).  Na  nich  je  patrné, 

že odpařovací deska, která je z žulového materiálu, je vyhřátá rovnoměrně s rozdílem ± 5 ºC. 

Na základě těchto poznatků lze celkem přesně stanovit teplotu odpařovací plochy, se kterou 

přichází do styku zkoušená směs.

Obrázek č. 10. - Termovizní snímek odpařovací plochy (ze shora)

Obrázek č. 11. - Fotografie k termoviznímu snímku odpařovací plochy (ze shoda)
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Obrázek č. 12. - Termovizní snímek odpařovací plochy (z profilu)

Obrázek č. 13. - Fotografie k termoviznímu snímku odpařovací plochy (z profilu)
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7.4 Průběh děje při měření v přístroji Sputnik M2

Průběhy jednotlivých směsí se značně liší a může je ovlivnit mnoho faktorů. Je třeba 

si uvědomit, že jde o dynamický komínový efekt, a pro pochopení děje v přístroji si musíme 

zjednodušit  tento model.  Zjednodušíme-li  si  jej,  můžeme děj  přenést  do grafu,  který nám 

znázorňuje rychlost stoupání v tubusu k iniciačnímu zdroji.

V přístroji mohou u směsí nastat celkem čtyři základní děje. Nejsledovanější děj je 

zahoření  vzorku.  Projevuje  se tak,  že  po aplikaci  vzorku do přístroje  se ve velmi  malém 

časovém úseku odpaří hořlavá látka a rychleji  stoupá k iniciačnímu zdroji.  Inertní  součást 

směsi  se  odpařuje  a  stoupá  s  časovou  prodlevou  ∆t.  Tato  časová  prodleva  se  projeví 

vzplanutím hořlavé látky a její  následnou inertizaci.  Tomuto je se říká zahoření. Zahoření 

nebývá doprovázeno zvukovým efektem. Děj je zaznamenám v grafu na obrázku č 14.

Obrázek č. 14. - Zahoření vzorku

Základní rozdíl mezi vzplanutím celého vzorku a zahořením je, že u vzplanutí vzorku 

je patrné prohoření celého tubusu přístroje a je doprovázeno zvukovým efektem. U zahoření 

můžeme sledovat prohoření v horní části přístroje, které se nešíří směrem dolů. Rozdíly jsou 

viditelné na obrázcích č. 19. a 18.. Zvláštním případem může být vytvoření velkého množství 

hořlavé směsi čímž se v tubusu překročí horní mez výbušnosti. Tento případ se projevuje tak, 

že  v  první  fázi  jsou  viditelné  plameny  v  horní  tubusu  části  a  po  snížení  na  horní  mez 

výbušnosti, prohoří celý tubus. Prohoření je doprovázeno zvukovým efektem.
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Je-li časová prodleva ∆t velmi malá, neprojeví se jev zahoření, ale jsou patrné malé 

plamínky  v horní  části  tubusu a  to  jenom po velmi  krátkou dobu (cca  do 1-2 s).  Děj  je 

zaznamenám v grafu na obrázku č. 15. 

Obrázek č. 15. - Zahoření velmi ve velmi malém časovém úseku

Dalším dějem, který může nastat,  je  vzplanutí  hořlavé látky po vyprchaní inertní 

části ze sloučeniny. Tento děj se projevuje při zkoušení tak, že v první fázi, zhasne iniciační 

plamínek. Po vyprchání inertní části vzplane hořlavá část sloučeniny. Tento případ při měření 

nebyl zjištěn, ale teoreticky se může nastat. Děj je zaznamenám v grafu na obrázku č. 16.

Obrázek č. 16. - Vzplanutí po vyprchání inertní látky
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Posledním  ze  základních  dějů  je  úplná  inertizace.  Ten  nastává  kdy  se  inertní 

a hořlavá  látka  odpaří  a  stoupají  stejnou  rychlostí.  V  tomto  případě  inertní  látka  zcela 

zneutralizuje  hořlavou látku.  Z grafu je pak patrné „překrytí“  obou látek,  čímž nevznikne 

časová prodleva ∆t. Děj je zakreslen v grafu na obrázku č. 17.

Obrázek č. 17. - Úplná inertizace
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Obrázek č. 18. - Experimentální přístroj Sputnik M1 - zahoření

Obrázek č. 19. - Experimentální přístroj Sputnik M1 - vzplanutí
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8. Provedené experimenty a měření

K experimentálnímu měření byly zvoleny dvě hořlavé látky a to ethanol a saunová 

esence (SA Máta peprná). Jejich bezpečnostní listy jsou v přílohách č. 2. a 3. Nejprve byly 

vzorky zkoušeny metodou otevřeného kelímku podle Clevelanda (ČSN EN ISO 2592). Poté 

se  stejné  koncentrace  zkoušeli  v  experimentálním  přístroji  Sputnik  M2.  Saunová  esence 

musela být upravena přimícháním detergentu (JAR). Esenci se nepodařilo zcela rozmíchat 

ve vodě  (30% esence,  100  ml  směsi),  na  hladině  vody  se  vytvořila  vrstva  cca  3 ml,  viz 

obrázek č. 20.. Po přidání 2 ml detergentu již byla zcela esence rozpuštěna.

Obrázek č. 20. - 30% vzorek saunové esence 

Vzhledem  k  tomuto  zjištění  bylo  připraveno  10  vzorků,  které  byly  rozmíchány 

protřepáním,  polovina vzorků s detergentem a polovina vzorků bez detergentu.  Vzorky se 

nechaly odstát po dobu 16 hodin. Poté byly vzorky zkontrolovány, zdali se esence rozpustila. 

Bez použití detergentu zůstávalo na hladině malé množství esence. 

Metodou otevřeného kelímku podle Clevelanda se mohou zkoušet jenom směsi, které 

jsou homogenní. Navzdory tomuto doporučení byly udělány měření směsí jak s detergentem 

tak bez detergentu.  Touto metodou byly zkoušeny i  vzorky ethanolu s vodou, zde nebylo 
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zapotřebí  detergentu.  Ethanol  se  protřepáním  sloučil  s  vodou  a  měření  mohlo  probíhat 

bez jakýchkoliv úprav a zásahů, přesně jak předepisuje norma.

Obrázek č. 21. - Experimentální rozpouštění esence

Cílem  měření  metodou  otevřeného  kelímku  podle  Clevelanda  bylo  zjistit,  jaké 

koncentrace mají bod vzplanutí. Tyto výsledky pak porovnat s výsledky získanými měřením 

na experimentálním  přístroji  Sputnik  M2.  V přístroji  Sputnik  M2 byly  odzkoušeny i  jiné 

koncentrace, zejména pak vyšší. Záznam z měření je v příloze číslo 5..

Z dřívějších měření eukalyptové silice na experimentálním přístroji Sputnik M1, kde 

se stanovovala nejnižší koncentrace s vodou, byl odvozen optimální objem vzorku a to 5 ml. 

V  přístroji  Sputnik  M1  byly  tři  testované  množství  (1 ml,  3 ml,  5 ml)  a pro  některé 

koncentrace se zkoušely i jiné množství (0,5 ml, 2 ml, 7 ml). 

Pro objem 5 ml byla zjištěna „propustnost“ napájecím potrubím a trysky. Ta byla 

zjištěna  měřením,  kolik  kapaliny  proteče  během 2 s.  Nemůžeme uvažovat,  že  se všechna 

kapalina odpaří najednou. Kapalina, která proteče za delší čas než je 2 s, znamená odchylku v 

měření a je třeba s ní nepočítat. Propustnost potrubím a tryskou byla změřena na 84,96%.
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U  eukalyptové  silice  některé  koncentrace  nemohly  být  naměřeny.  Silice  se 

od koncentrace 350 g/l změnila po rozmíchání v gel. V přístroji Sputnik (M1 i M2) nelze 

zkoušet  kapaliny  s  velkou  viskozitou.  Ukázky  eukalyptových  silicích  jsou 

na obrázcích 22. a 23.

Obrázek č. 22. - Eukalyptová silice - 300 g/l bez míchání

Obrázek č. 23. - Eukalyptová silice - 1000 g/l po 1 minutě míchání (gel)
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9. Vyhodnocení experimentu

Při  vyhodnocování  výsledků  se  ukázalo,  že  použití  detergentu  bylo  správné 

rozhodnutí.  Měřením  směsi  esence  a  vody  metodou  otevřeného  kelímku  bez  detergentu 

vykazovalo, že existuje bod vzplanutí pro danou koncentraci.  Tento výsledek byl zkreslen, 

protože  se  nejednalo  o  homogenní  směs.  U  stejné  koncentrace  a  za  stejných  podmínek, 

ale s přimícháním detergentu bylo zjištěno metodou otevřeného kelímku, že směs nemá bod 

vzplanutí.

Zkoušením téže koncentrace v přístroji Sputnik M2 bylo zjištěno, že nezáleží zda-li 

směs obsahuje detergent či ne viz tabulka číslo  3. Směs vykazuje stejné hořlavé vlastnosti 

a směs je hořlavá. Tato zjištění jsou zásadní v dalším zkoumáním nebezpečného charakteru 

směsí.

Tabulka č. 3. - Výsledná tabulka naměřených hodnot pro saunovou esenci

Koncentrace [%] Příměs
Metoda otevřeného 

kelímku dle Clevelanda
Sputnik M2

5 -  nezkoušeno

5 detergent  nezkoušeno

7,5 -  nezkoušeno

10 -  

20 - nezkoušeno 

20 detergent nezkoušeno 

25 -  

25 detergent  

30 -  

30 detergent  

50 - nezkoušeno 

100 - nezkoušeno 
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Druhým zkoušeným vzorkem byla směs ethanolu a vody. U tohoto vzorku, nebyly 

nijak rozdílné naměřené hodnoty. U obou metod, byla zjištěna nejnižší koncentrace, při které 

směs  vykazuje  hořlavé  vlastnosti.  Při  zkoušení  12%  koncentrace,  metodou  otevřeného 

kelímku dle Clevelanda, byly vidět známky plamene, ale nesplňovali předepsaný charakter 

pro bod vznícený, jak je popsán v normě. Stejného výsledku bylo zjištěno u zkoušení 12,5% 

směsi  v  experimentálním  přístroji  Sputnik  M2.  Byly  pozorovány  velice  malé  plamínky, 

avšak nejednalo se o zahoření.

Tabulka č. 4. - Výsledná tabulka naměřených hodnot pro ethanol

Koncentrace [%]
Metoda otevřeného kelímku

dle Clevelanda

Experimentální přístroj 

Sputnik M2

10  

12  nezkoušeno

12,5 nezkoušeno 

15  

20  

30 nezkoušeno 

50 nezkoušeno 

100 nezkoušeno 

Zkoušená  eukalyptová  silice  ve  směsi  s  vodou  nehořela,  ale  v  koncentracích 

od 200 g/l do 300 g/l směs zahořela. Nad 300 g/l nebylo možné provádět měření kvůli vysoké 

viskozitě směsi. Graf naměřených hodnot je na obrázku číslo 24.

Obrázek č. 24. - Graf naměřených hodnot pro eukalyptovou silici
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9.1 Přínosy experimentálního přístroje Sputnik M2

V  praktické  části  diplomové  práce  byl  navrhnut  a  zkonstruován  experimentální 

přístroj Sputnik M2, také byla zpracována bezpečnostní dokumentace pro práci s přístrojem. 

Provedením a vyhodnocením 61 měření, se ukázalo, že silnou stránkou přístroje jsou velice 

malé časové intervaly měření. Pro srovnání s metodou otevřeného kelímku dle Clevelanda, 

kde jedno měření  trvá cca 20 minut  a následná časová prodleva mezi  dalším měřením je 

15 - 25 minut,  což  nám celkem dává  cca  45  minut  na  jeden  vzorek.  Na  rozdíl  u  měření 

na přístroji Sputnik M2 se intervaly mezi měření pohybují kolem 15 minut.

Dalším  velkým  pozitivem  přístroje  je,  že  nezáleží  na  tom,  jestli  je  směs  100% 

homogenní.  O této  přednosti  jsme  se  mohli  přesvědčit  při  laboratorním  měření  kde  se 

zkoušely  směsi  s detergentem  (homogenní)  a  směsi  o  stejné  koncentraci  bez  detergentu, 

které pak byly nehomogenní. Směsi mají stejné hořlavé vlastnosti.

Nesporným přínosem je identifikace hořlavých vlastností látek s příměsí detergentu. 

To znamená,  že  nezáleží  na tom zda-li  látka bude obsahovat  příměs detergentu,  nebo ne. 

Detergent může u jiných metod ovlivnit výsledek, jako falešně negativní. Například metoda 

otevřeného kelímku dle Clevelanda.

Nutné zdůraznit, že přístroj stejného typu nebyl doposud řešen a konstruován. Svou 

jedinečnost má přístroj ve využití komínového efektu a iniciačním zdroji, pomocí kterého lze 

zjišťovat i inertizační účinky směsi. 

Tyto  experimenty  ukazují,  že  i  zdánlivě  bezpečné  látky  mohou  zahořet, 

nebo explodovat. Aplikujeme-li tyto poznatky do oblasti ochrany kritické infrastruktury jasně 

vyplývá, že i tato ohrožení musíme brát v úvahu.
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10.Diskuze

V praktické  části  se  věnovala  nemalá  část  konstrukci,  zejména  pak  jednotlivým 

modifikacím experimentálního  přístroje  Sputnik  M2.  Ačkoliv  se  jedná  o  již  druhou verzi 

přístroje,  stále  je  to  zlepšovat  a  upravovat.  Jednou  z  věcí,  kterou  by  se  mělo  zabývat 

v případné další verzi přístroje, je regulovatelné přisávání. Je otázkou, zda-li by se nemělo 

uvažovat  způsobu  měření  rychlosti  přisávání,  popřípadě  zda-li  by  přisávání  nemělo  být 

nucené.  Další  z věcí by za zvážení bylo jestli  nenahradit  odpařovací desku za „plotýnku“ 

s přesnou regulací teploty.

Problematika určení co je zahoření a co už ne, je velice subjektivní.  Řešením by 

jednoznačně  bylo  zpracovat  foto  (video)  dokumentaci,  která  jednoznačně  určí  co  a  kam 

zařadit.  Na  základě  porovnávání  fotografii,  nebo  videi,  by  se  eliminovalo  subjektivní 

posouzení.

Dalším zkoumání jevu zahoření je nesporným krok kupředu. Je třeba si uvědomit, 

že ohrožení  tímto  jevem  není  jenom  na  teoretické  rovině.  Na  dostupných  zpracovaných 

materiálech je možné postavit nejeden projekt, který bude věděcky podložen.

S dostatečnou podporou Fakulty bezpečnostního inženýrství se může experimentální 

přístroj Sputnik M2  zařadit jako „funkční vzorek“ mezi laboratorní přístroje. Fakulta tímto 

získá  unikátní  experimentální  přístroj  pro rychlou  a  přesnou identifikaci  hořlavosti  směsí. 

Dále se na tomto přístroji mohou zkoušet, které směsi mohou zahořet.
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11. Závěr

Diplomová  práce  se  zabývá  identifikací  nebezpečných  vlastnosti  směsí.  Za  tímto 

účelem byl navrhnut a zkonstruován experimentální přístroj Sputnik M2. Tento přístroj  je 

velkým  přínosem  pro  identifikaci  nebezpečných  vlastností,  především  pro  svou  přesnost 

a časovou nenáročnost.  Nemalou  předností  je  možnost  zkoušení  jakékoliv  kapalné  směsi. 

V praktické části jsou podrobně rozebrána provedená měření na experimentálních přístrojích 

Sputnik M1 a Sputnik M2. Výstupy těchto měření jsou porovnávány s výstupy z měření podle 

metody otevřeného kelímku dle Clevelanda.  Praktická část  dále obsahuje technické  řešení 

konstrukce a popisuje  jednotlivé části  experimentálního  přístroje  Sputnik M2. V teoretické 

části se diplomová práce zabývá problematikou kritické infrastruktury a její ochranou. Dále se 

zabývá  identifikací  ohrožení  kritické  infrastruktury.  Jako  příklad  jsou  rozebrány  závažné 

havárie z minulosti.
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Příloha č. 1. - Metodický postup a bezpečnostní pokyny pro práci s přístrojem SPUTNIK M2

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Určení nebezpečných vlastností směsí za 
nestandardních podmínek pomocí přístroje 

SPUTNIK M2
(Metodický postup)

- 47 -



Určení nebezpečných vlastností směsí za nestandardních podmínek probíhá ve dvou fázích:

• Příprava zkoušených směsí a přístroje Sputnik M2.

• Postup určování nebezpečných vlastností u směsi.

1. Příprava zkoušených směsí a přístroje Sputnik M2

a) Připravíme dostatečné množství vzorků vzhledem v velkému počtu měření. Pro použití 

v  přístroji  Sputnik  M2  musí  mít  zkoušená  směs  malou  viskozitu.  Směs  by  měla 

obsahovat hořlavou látku (látku s hořlavými výpary) a nehořlavou látku (inertní).

b) Zapálení  iniciačního  plamínku  pomocí  žhavící  spirály.  Pomocí  plynového  kahanu 

zahřejeme přístroj Sputnik M2 na potřebnou teplotu (200 °C – 400 °C). Je třeba odečítat 

teplotu z čidel umístěných v odpařovací desce. Po ustálení na potřebné teplotě, vyčkáme 

10 minut, dokud přístroj nebude připraven ke zkoušení měření.

2. Postup určování nebezpečných vlastností u směsi

a) Nastavíme  zařízení  pro  zaznamenávání  (webovou  kameru)  tak,  aby  byl  přes průzor 

patrný děj uvnitř přístroje a zahájíme zaznamenávaní.

b) Do přívodního rezervoáru nalijeme zkoušenou směs. Začínáme zkoušet od nejnižších 

koncentrací a nejmenších množstvích.

c) Po odpaření směsi sledujeme zda-li nedojde po iniciaci k výbuchu, či zahoření.
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3. Možná rizika

Riziko popálení – opatření (požívat ochranné pomůcky – rukavice)

Riziko  výbuchu –  nepracovat  s  výbušnými  látkami  v  blízkosti  iniciace  (ohně) 

při přípravě  směsí.  Dodržovat  maximální  povolené  množství 

zkoušení směsi v přístroji.

Riziko vzniku požáru – je nutné mít v dostupné vzdálenosti hasící přístroj.

Je nutné dodržovat bezpečnost práce v laboratořích (např. zákaz kouření, jíst 

a pít v laboratořích).

Zpracováno dne: 8. března 2010

Schválil: Ing. Petr Helán
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Bezpečnostní pokyny pro práci se zařízením „Sputnik M2“

Zpracoval:
Jan Marek

Typ zařízení:
Sputnik M2 v1.0

Datum:
4. 3. 2010

1. Popis zařízení „Sputnik M2“

Zařízení slouží k experimentálnímu stanovení chování směsi, přičemž klíčové je zjišťování 
výbušnosti směsi v určité výšce na horkým povrchem, na který je aplikována. Zařízení se 
skládá  z válce  ve  vertikální  poloze,  přičemž  v jeho  spodní  části  je  umístěná  odpařovací 
plocha (žulový kvádr), která je zahřívaná kahanem. V horní  části je umístěn iniciační zdroj 
(elektrická spirála a plamínek) který slouží k iniciaci oblaku. Směs je do zařízení přiváděna 
bočním přívodem. 

2. Rizika

Při práci se zařízením Sputnik M2 je obsluha vystavena těmto rizikům: 

a) Riziko popálení a opaření.

b) Riziko zasažení očí plamenem.

c) Riziko výbuchu.

d) Riziko kontaminace učebny.

3. Bezpečnostní pokyny pro práci se „Sputnik M2“

Manipulaci se zařízením smí provádět pouze osoba proškolená z hlediska bezpečnosti práce 
v laboratořích a bezpečnosti práce na zkušebním zařízení Sputnik M2.

Minimální počet osob u experimentu jsou 2, z toho jedna obsluhuje zařízení Sputnik M2.

Se zařízením Sputnik M2 se musí pracovat pouze v laboratoři pro práci s otevřeným ohněm.

Při chodu Zařízení Sputnik M2 MUSÍ být zapnuto odvětrávání.
S toxickými vzorky a zplodinami (pokud jsou používány) musí být nakládáno a musejí být 



zneškodňovány tak, aby nebyl poškozen personál ani životní prostředí. 

Při provozu je nutné mít zařízení Sputnik M2 na nehořlavé a ohně odolné položce, také je 
potřeba mít pod zařízením záchytnou jímku pro případ úniku zkoušené kapaliny.

Obsluhuje–li  pracovník  elektrické  zařízení  smí  se  dotýkat  jen  těch  částí,  které  jsou  pro 
obsluhu určeny. K těmto částem zařízení musí být vždy volný přístup.

Obsluha  zařízení  musí  stát  při  zkoušení  kapaliny  1 m  od  zařízení,  při  porušení  této 
bezpečnostní vzdálenosti, či nahýbání nad zařízení muže dojít k popálení. 

V zařízení se NESMÍ zkoušet věští množství hořlavé látky (směsi) než 7 ml.

Po  ukončení  práce  je  pracovník  povinen  uvést  přístroj  do  bezpečného  stavu,  tj.  odpojit 
elektrické spotřebiče ze zásuvek a uzavřít přívod plynu.

Při manipulaci se zařízením je třeba používat ochranné pomůcky: rukavice, ochranný štít, 
plášť.

Při  práci  se  zařízením  je  třeba  mít  v dostatečné  vzdálenosti  k dispozici  hasící  přístroj, 
kterým lze hasit kapaliny a zařízení pod napětím.

Obsluha zařízení Sputnik M2 musí být proškolena z první pomoci, zejména pak zaměřené na 
první  pomoc  při  zasažení  chemickou  látkou  a  první  pomoci  při  zasažení  elektrickým 
proudem.
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Zápis o školení pro práci se zařízením Sputnik M2

Níže podepsáni byli seznámeni s bezpečnostní pokyny pro práci se zařízením Sputnik M1 
a mají je povinnost dodržovat.

Poř. č. Datum Jméno Datum narození Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

V dne Školení provedl (a)
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Příloha č. 2. - Bezpečnostní list SA Máty peprné
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Příloha č. 3. - Bezpečnostní list Ethanolu
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