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KNÍŽE, J. Hodnocení hasící schopnosti práškových hasících látek. Ostrava, 2012. 

56 s. Bakalářská práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Vedoucí práce Ing. Petr Bitala. 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hodnocení hasicí schopnosti prášků 

jako hasicích látek. Úvodní část práce je věnována klasifikaci hasicích prášků a jejich 

aplikacím v oblasti požární ochrany. Další část přináší přehled o současném stavu v oblasti 

hodnocení hasicí schopnosti hasicích prášků v České republice a ve světě. V závěrečných 

částech je provedeno zhodnocení současných zkušebních metod a navrženo zkušební zařízení, 

které by v budoucnu mohlo sloužit pro hodnocení hasicí schopnosti práškových hasiv.  
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Úvod 

V dnešní době, kdy je svět ovládaný penězi, stoupají při hašení požárů požadavky 

na ekonomiku hašení. To znamená, že hasivo by mělo být co nejlevnější, nejúčinnější 

a nemělo by při hašení poškozovat majetek, který nebyl přímo zasažený požárem. 

Jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších hasiv je voda. Je levná, má vysokou účinnost 

při hašení požárů, ale způsobuje škody na požárem nezasaženém majetku. Alternativou 

pro odstranění nežádoucích škod na požárem nezasaženém majetku jsou plynná hasiva, 

která jsou ale finančně náročná a při hašení požárů mají zpravidla nižší účinnost než voda. 

Pomyslným mezníkem mezi zmíněnými dvěma hasivy jsou hasicí prášky. Ty jsou finančně 

méně náročné než plynná hasiva a na rozdíl od plynných hasicích látek je lze využít 

i pro hašení požárů probíhajících na volném prostranství. Další výhodou práškových hasiv 

je rovněž to, že zpravidla nepoškozují majetek mimo požár a z místa použití se dají v mnoha 

případech snadno odstranit například vysátím.  

První zmínka o vyrobených hasicích prášcích pochází z roku 1903. Od té doby prošly 

značným vývojem až do dnešní podoby. Mezi širokou veřejností, postupně i přes vyšší 

finanční náročnost než například u vody, získaly na oblibě a začaly být považovány 

za univerzální hasivo. Proto se s nimi setkáváme velmi často v přenosných hasicích přístrojích 

sloužících ke zdolávání požáru v počátečním stádiu rozvoje. 

Postupem vývoje se rozšířilo množství druhů nabízených hasicích prášků s různým 

chemickým složením, které jsou více či méně vhodné pro hašení požárů různých hořlavých 

látek. Aby se usnadnila volba hasiva pro efektivní hašení požárů, byly hořlavé látky rozděleny 

podle fyzikálního skupenství do jednotlivých tříd stanovených normou ČSN EN 2:1992. 

Vhodnost jednotlivých hasicích prášků pro hašení požárů hořlavých látek je vyjádřena 

kvantitativní hodnotou, takzvanou hasicí schopností. Dále se při volbě určitého typu hasicího 

prášku přihlíží k vlastnostem, jako jsou například schopnost setrvávat na hladině určitých 

kapalin případně schopnost je pohlcovat, a velikost částic, protože malé částice mohou 

proniknout do neprachotěsných zařízení a přístrojů a způsobovat v nich problémy 

nebo je poškozovat. 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hasicích prášků od složení 

až po stanovení zkušebních metod hasicí schopnosti. Dále je rozšířena o teorii zabývající 

se třídami požárů, zhodnocením jednotlivých zkušebních metod a o návrh zkušebního zařízení 

pro stanovování hasicí schopnosti hasicích prášků u třídy požáru C. 



2 

 

Rešerše 

Současnou problematikou hodnocení hasicí schopnosti práškových hasiv se v České 

republice zabývá norma ČSN EN 3-7 s dodatkem A1(přenosné hasicí přístroje) vydaná 

v Praze Českým normalizačním institutem v roce 2008. Uvedený technický dokument 

specifikuje postupy a zařízení pro ověření vlastností a stanovení hasicí schopnosti práškových 

přenosných hasicích přístrojů, a to pouze u požárů třídy A a B. Pro zbylé třídy požárů nejsou 

stanoveny zkušební zařízení. Zmíněné zkoušky dále rozšiřuje norma ČSN EN 615 (technické 

podmínky pro prášky, kromě prášků pro třídu požáru D) vydaná v Praze úřadem 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v roce 2009, která klade důraz 

zejména na minimální hasicí schopnost hasicích přístrojů a na chemické a fyzikální vlastnosti 

hasicích prášků. Norma se mimo jiné zabývá i požadavky na informace a údaje, které musí 

poskytnout každý výrobce nebo dodavatel práškových hasiv[2] [3]. 

Pokud se současnou problematikou stanovení hasicí schopnosti práškových hasiv 

budeme zabývat globálně, a ne jen v České republice, zjistíme, že existují dvě metody. 

První z nich je Norská metoda NT FIRE 044, která popisuje zkušební postup a zkušební 

zařízení pro stanovení hasicí schopnosti pro požáry třídy A a C. Hasicí schopnost je vyjádřena 

hodnotou REMP (Required Extinguishing Media Portion – v překladu vyjádřeno jako 

potřebná dávka hasicího média), rozdělující hasicí prášky do třech kategorií podle potřebného 

množství hasicího prášku pro likvidaci zkušebního požáru[12]. 

Druhá z metod pro stanovování hasicí schopnosti práškových hasiv je popsána 

v Popisu vynálezu k patentu číslo 244810 pocházejícího z Maďarska a zveřejněného 

17. 09. 1985. Dokument popisuje zkoušku hasicí schopnosti, prováděnou na zmenšeném 

modelu zkušebního zařízení používaného pro třídu požáru B podle ČSN EN 3-7+A1. 

Na rozdíl od zmíněné normy se nejedná o zkoušku hasicí schopnosti přenosného hasicího 

přístroje, ale o zkoušku hasicí schopnosti práškového hasiva jako takového[15].   
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1 Základní pojmy  

S přihlédnutím ke komplexnosti řešené problematiky je zapotřebí objasnit některé 

nezbytné pojmy týkající se práškových hasiv a zkušebních metod stanovujících hasicí 

schopnost. 

Hasicí látky 

Jsou prvky nebo chemické látky, které při aplikaci do místa požáru způsobí přerušení 

procesu hoření nebo redukují jeho rychlost. 

Hoření 

Je exotermický oxidačně redukční děj, který se spouští při dosažení mezní energetické 

hranice a příznivé směsi hořlavých plynů a par s oxidačním prostředkem. Hoření je obvykle 

doprovázeno plameny nebo žhnutím a kouřem. 

Hořlavá látka 

Je taková látka, která uvolňuje ze svého povrchu hořlavé plyny nebo páry, 

které se směšují s oxidačním prostředkem a hoří plamenem. Pokud směšování hořlavých 

plynů s oxidačním prostředkem není dokonalé, může hořlavá látka pouze žhnout 

(bezplamenné hoření). 

Hasicí prášek 

Je směs anorganických a/nebo organických látek, která je za normálních podmínek 

(20 °C a 101,325 kPa) v pevném skupenství a je rozemleta na jemný prach. 

Hasicí přístroj 

Je technický prostředek požární ochrany složený z tlakové nádoby, spouštěcího 

mechanismu a případně i regulačního mechanismu, sloužícího k regulaci a usměrnění výtoku 

hasiva hnaného výtlačným médiem. 

Hasicí schopnost 

Je kvantitativní hodnota vyjadřující účinnost konkrétního hasicího prášku případně 

přenosného hasicího přístroje při zdolávání požáru.  
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Hodnocení hasicí schopnosti 

Je soubor technických zařízení, postupů a pravidel vedoucích ke stanovení hodnoty 

hasicí schopnosti hasicího prášku nebo přenosného hasicího přístroje. 
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2 Druhy požárů 

Pro vhodnou volbu hasiva k účinné likvidaci požáru je důležitá znalost hořlavých látek 

vyskytujících se v místě požáru. To znamená, že by nejen hasič před volbou vhodného typu 

hasiva měl být seznámen se základními informacemi o hořících látkách, a to zejména 

s fyzikálním skupenstvím látek zasažených požárem. Dále také s jejich fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi a možností vzniku nežádoucí reakce s použitým hasivem. Dalšími informacemi 

vedoucími k výběru optimálního hasiva pro likvidaci daného požáru mohou být například 

mísitelnost s hořlavou látkou, schopnost setrvávat na hladině hořlavé látky nebo jí pohlcovat, 

přítomnost hořlavých prachů atd. [1]. 

Norma ČSN EN 2:1992 vychází z normy ISO 3941 a dělí požáry do následujících tříd 

na základě fyzikálního skupenství hořlavých látek: 

• požár třídy A - požár hořlavých látek v pevném skupenství 

• požár třídy B - požár hořlavých látek v kapalném skupenství 

• požár třídy C - požár hořlavých látek v plynném skupenství 

• požár třídy D - požár hořlavých prachů a kovů alkalických zemin 

• požár třídy F - požár hořlavých tuků používaných v gastronomii  

2.1 Požár třídy A 

Zahrnuje hoření organických nebo anorganických látek v pevném skupenství, jejichž 

hoření je obvykle doprovázeno plamenem nebo přechází ve žhnutí. Příkladem látek 

zařazených do třídy A je dřevo, uhlí, papír, textilie, ale taky sláma apod. [1]. 

2.2 Požár třídy B 

Zahrnuje hoření látek v kapalném skupenství nebo látek přecházejících do kapalného 

skupenství. Látky v kapalném skupenství lze rozdělit na polární nebo nepolární kapaliny, 

do nichž patří benzíny, barvy, laky, alkoholy a další. Látky přecházející při požáru 

do kapalného skupenství se v pevném skupenství vyznačují nízkou teplotou tání, například 

vosk, pryskyřice, tuky, asfalt apod. [1]. 

2.3 Požár třídy C 

Zahrnuje hoření látek v plynném skupenství hořících obvykle plamenem. Příkladem 

látek zařazených do třídy C je propan-butan, acetylen, metan, vodík apod. [1]. 
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2.4 Požár třídy D 

Zahrnuje hoření kovů, které je obvykle doprovázeno vysokou teplotou. V praxi 

se s požáry třídy D moc nesetkáváme, jelikož se jedná o hoření kovových prachů případně 

kovů alkalických zemin [1]. 

2.5 Požár třídy F 

Zahrnuje hoření rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v gastronomii 

a kuchyňských spotřebičích [1]. 

V případě hašení požárů třídy F a D musíme zvolit vhodné hasivo, protože hasiva 

obsahující vodu mohou vést k rychlému rozšíření požáru. 
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3 Hasicí prášky  

Hasicí prášky jsou směs organických anebo anorganických látek, u nichž by velikost 

částic neměla klesat pod hodnotu 0,1 mm. Tento parametr úzce souvisí především 

s dopravitelností částic. S klesající velikostí se zhoršuje dopravitelnost z místa uložení 

do místa určení pomocí nosného plynu. V roce 1943 byl objeven vliv velikosti částic na hasicí 

schopnost hasicího prášku. S rostoucí velikostí částic klesá hasicí schopnost a naopak 

s klesající velikostí částic hasicí schopnost stoupá. Pro zachování podmínky dopravitelnosti 

částic prášku pomocí nosného plynu (velikost částic nad 0,1 mm) a zvýšení hasicí schopnosti 

zmenšením částic prášku se začaly používat chemické příměsi, které způsobovaly 

tzv. dekrepitaci hasicího prášku. To znamená rozpad částic hasicího prášku na menší vlivem 

tepla. Princip dekrepitace je znázorněn na Obrázku 1, kde hnědé kuličky znázorňují chemické 

příměsi, které se vlivem tepla vypařují nebo taví a vytváří tak v částici prášku póry a dutiny.  

 
Obrázek 1: Dekrepitace 

Vlivem rozdílné tepelné roztažnosti použitých chemických sloučenin v částici prášku, 

dochází k mechanickému namáhání a následně k jejímu rozpadu na několik menších částic. 

K tomuto rozpadu značně přispívá zmíněná tvorba dutin a pórů [14]. 

Hasicí prášky i přes svou univerzálnost nejsou bohužel nejlepším hasivem, 

jelikož jejich chladící účinky nejsou příliš vysoké a může hrozit opětovné rozhoření požáru. 

Problematické může být hašení látek hořících plamenem se schopností přecházet ve žhnutí 

(např. dřevo), kdy žhnoucí látky mohou předávat teplo do míst nezasažených požárem 
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nebo do míst, kde není vytvořená dostatečná izolační vrstva taveninami solí a tím může dojít 

k opětovnému rozhoření požáru.  

V jiném případě může izolační vrstva postupně podlehnout tepelné degradaci 

a žhnoucí materiál začne opět vypařovat hořlavé plyny a páry. Tím vzniká riziko opětovného 

rozhoření požáru, přestože původně hasicí prášek srazil plameny a vytvořil dostatečnou 

izolační vrstvu na povrchu hořící látky. 

Hasicí prášky jsou rozděleny do skupin podle minimální hasicí schopnosti stanovené 

uhašením definovaného zkušebního požáru, který je popsán například v některé z níže 

uvedených zkušebních metod. Každá ze skupin je označena písmenem nebo několika písmeny 

podle druhů zkušebních požárů. Tato písmena charakterizují jednotlivé třídy požárů 

(např. hasicí prášek pro třídu A, B, C – prášek uhasil zkušební požáry tvořené  pevnými, 

kapalnými nebo plynnými látkami) [14]. 

Hasicí prášky nejčastěji dělíme do následujících skupin: 

• prášky pro třídy požárů A, B, C 

• prášky pro třídy požárů B, C 

• prášky pro třídy požárů D 

3.1 Hasicí prášky pro třídy požárů A, B, C 

Hasicí prášky pro třídy požárů A, B, C jsou zpravidla nazývané jako univerzální hasicí 

prášky, jelikož se ve většině případů vyznačují dobrou hasicí schopností u požárů látek 

v pevném, kapalném i plynném skupenství.  

Při výrobě hasicích prášků pro požáry tříd A, B, C je nutné volit chemické sloučeniny 

a technologii výroby tak, aby byly splněny tyto požadavky: 

• částice hasicích prášků dlouho přetrvávaly na povrchu žhnoucích materiálů 

nebo na něm vytvářely izolační vrstvu taveninou solí a znesnadňovaly 

tak přístup oxidačního prostředku 

•  částice hasicích prášků setrvávaly na hladině hořlavých kapalin nebo 

je pohlcovaly 

• částice hasicích prášků uvolňovaly z použitých chemických příměsí inertní 

plyny (např. CO2 nebo NH3) 

Například hydrogenfosforečnan diamoný (NH4)2HPO4 se při působení tepla rozpadá 

podle Rovnice 1 a vytváří tak při svém rozpadu amoniak, který má inertizační účinek. 
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 Dalším produktem rozpadu podle Rovnice 2 a 3 jsou polyfosfáty, které vznikají 

v důsledku tepelného působení a vytváří tak zmíněnou izolační vrstvu (tzv. glazuru), 

která vtéká do pórů hořícího materiálu a znesnadňuje tak přístup oxidačního prostředku [14]. 

( )  + → +       Rovnice 1 

+  → +         Rovnice 2 

+  → á        Rovnice 3 

Dalšími žádanými vlastnostmi hasicích prášků pro třídy požárů A, B, C jsou například: 

• schopnost setrvávat na hladině hořlavých kapalin nebo pohlcovat kapaliny 

• vlivem tepla uvolňovat plyny s inertizačními účinky 

• vytvářet taveniny solí na povrchu hořících látek 

• odbouratelnost ze životního prostředí 

3.2 Hasicí prášky pro třídy požárů B a C 

Hasicí prášky vhodné pro hašení hořlavých kapalin nebo plynů jsou založeny 

na principu zpomalování chemické reakce hoření. Hořlavé látky v kapalném skupenství 

přechází do plynného zpravidla rychleji než látky ve skupenství pevném, a proto u hořlavých 

kapalin bývá rychlost hoření vyšší než u látek pevných. Rychleji než kapaliny hoří látky 

plynné, jelikož nepotřebují čas k přechodu mezi kapalnou a plynnou fází. 

Pro hašení hořlavých kapalin se využívá hasicích prášků, které jsou chemicky nebo 

technologicky upraveny tak, že dokážou setrvat na povrchu hořlavé kapaliny nebo ji pohlcují. 

Tím tvoří na hladině vrstvu, která zpravidla brání přístupu oxidačního prostředku a také 

snižuje rychlost vypařování hořlavé kapaliny. 

 Pro hašení hořlavých plynů se používají hasicí prášky obsahující chemické 

sloučeniny, které se působením tepla rozpadají a uvolňují inertní plyny (například oxid 

uhličitý CO2 nebo amoniak NH3). Ty snižují množství oxidačního prostředku v místě hašení 

požáru, a tím dochází k jeho zániku. 

Při hašení kapalin nebo plynů je výhodné používat hasicí prášky s co nejmenší 

velikostí částic nebo hasicí prášky podléhající dekrepitaci. Dosažením dekrepitační teploty 

se částice prášku rozpadá, a tím stoupá její povrchová plocha. Díky tomu může energii 

pohlcovat rychleji a zvyšovat tak hasicí schopnost hasicích prášků. Malá velikost částic 

hasicího prášku dále zvyšuje schopnost jejich pronikání mezi volné radikály vznikající 

při plamenném hoření. Vlivem endotermní reakce mezi zmíněnými radikály a částicemi 
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prášku je odebírána větší energie. Množství odebrané energie ovlivňuje hasicí schopnost 

hasicího prášku stejně jako množství uvolněných inertních plynů z jeho částic. S klesající 

velikostí částic se také zvyšuje schopnost pronikání jednotlivých částic mezi molekuly 

hořlavých plynů, do pórů a prasklin hořlavých pevných látek a na hladině hořlavých kapalin 

lépe vytvářejí izolační vrstvu. 

Mezi nejčastěji používané chemické sloučeniny způsobující dekrepitaci prachové 

částice a uvolňování inertních plynů, lze zařadit některé uhličitany (např. uhličitan sodný 

CaCO3, uhličitan draselný KCO3) nebo některé chloridy (např. chlorid draselný KCl, 

chlorid sodný CaCl) [14].  

3.3 Hasicí prášky pro třídu požáru D 

Hasicí prášky pro třídu požáru D se používají pro hašení kovových prachů schopných 

hoření a kovů alkalických zemin. Požáry těchto látek jsou doprovázeny vysokými teplotami 

způsobujícími degradaci a neúčinnost velkého množství hasicích prášků, které nejsou 

primárně určeny na hašení požárů zařazených do třídy D. 

Od hasicích prášků pro třídu požáru D se očekává vysoká tepelná stabilita. 

Použité chemické sloučeniny musí odolávat teplotám, které mohou přesahovat i 1000 °C. 

Například termit, používaný pro svařování kovů, může při svém hoření dosáhnout teploty 

až 3000 °C. Stejně jako u prášků pro třídu požáru A se používají chemické sloučeniny, 

které vlivem tepla tvoří taveniny solí zatékající do pórů hořící látky. Na povrchu tak vytvářejí 

izolační vrstvu znesnadňující přístup oxidačního prostředku [8]. 

Speciálním hasicím práškem je například TOTALIT M obsahující částice, 

které si udržují svou hasicí schopnost i za teplot, při nichž se běžně používané chemické 

sloučeniny v hasicích prášcích pro třídy požárů A, B, C z místa hoření doslova vypařují. 

Nejčastěji používané chemické sloučeniny jsou tetraboritan disodný Na2B4O7 

a hexafluorohlinitan trisodný Al1F6Na3 (kryolit). 
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4 Složení hasicích prášků 

Výroba hasicích prášků je velmi rozmanitá, prochází vývojem už několik desítek let 

a používá širokou škálu chemických sloučenin.  

Základem pro výrobu hasicího prášku je volba chemických sloučenin a také 

technologie jejich zpracování. 

Nejčastější chemické sloučeniny jsou uvedeny v Tabulce 1. Tyto chemické sloučeniny 

více či méně zlepšují hasicí schopnost hasicích prášků, jejich stabilitu při vystavení vysokým 

teplotám, nevodivost, schopnost setrvávat na hladině kapalin a mnoho dalších žádaných 

vlastností. Poměr jednotlivých chemických látek je vybírán tak, aby bylo docíleno kritérií 

požadovaných výrobcem. Přesné poměry jednotlivých přísad a technologie výroby bývají 

většinou výrobním tajemstvím [14]. 

Tabulka 1:  Chemické sloučeniny používané v hasicích prášcích 

 

4.1 Technologie zpracování hasicích prášků  

Pro zpracování hasicích prášků se mohou používat například tyto základní 

technologie:  

• mísení přísad za sucha  

• roztavení přísad s následným rozemletím taveniny za sucha 

• rozpuštění přísad v rozpouštědlech s následným sušením nebo krystalizací 
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4.2 Přísady hasicích prášků 

Pro zlepšení sypkosti hasicího prášku je možno použít inertních nosičů, například 

mastku, bentonitu nebo silikátů apod., a to ve formě vodovzdorné nebo schopné pohlcovat 

vodu (hydrofilní nebo hydrofobní) [16]. 

Pro zlepšení hasicí schopnosti hasicího prášku je možné použít sírany a fosforečnany 

amonné, které se následkem delšího zahřívání rozpadají a uvolňují plynný amoniak. 

Ten zlepšuje hasicí účinnost vytěsňováním oxidačního prostředku z místa požáru 

a snižováním koncentrace směsi hořlavých plynů a par s oxidačním prostředkem. 

Kromě uvolňování plynného amoniaku vytvářejí sírany a fosforečnany amonné 

taveniny solí, které mohou pokrývat povrch hořícího materiálu a vytvářet jakousi glazuru 

působící jako clona proti oxidačnímu prostředku. 

Pro zlepšení schopnosti setrvávat na hladině kapaliny se používá hydrofobní úprava 

pomocí kyseliny stearové (C17H35COOH) nebo kyseliny křemičité (H2SiO3) [11]. 

4.3 Příklad výroby hasicího prášku 

Chemické přísady hasicích prášků: 

− seskvikarbonát sodný → Na3C2O7H5 

− hydrogenuhličitan sodný → NaHCO3 aktivní složka. Při rozpadu se uvolňuje 

plynný oxid uhličitý (CO2), který má inertizační účinek. 

− stearan vápenatý → (C18H35O2)2Ca hydrofobizační činidlo 

− oxid hlinitý → Al2O3 inertní přísada 

Popis výroby: 

Při výrobě tohoto hasicího prášku je použita technologie pro výrobu za sucha. 

Do mísícího válce se vloží všechny přísady a probíhá mísení, dokud není možné 

pod mikroskopem vyvrátit homogenitu vzniklé směsi. Po dosažení výsledku homogenity 

se v míchání pokračuje ještě 2 hodiny [16]. 
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4.4 Prášky používané v České republice 

Tabulka 2: Prášky používané v ČR 

 

V Tabulce 2 jsou uvedeny hasicí prášky používané v České republice. Složení bývá 

výrobním tajemstvím každého výrobce usilujícího o utajení svého know-how. Aby se mohl 

hasicí prášek přepravovat, musí mít dle platných zákonů a nařízení zpracován bezpečnostní 

list, který obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osob 

a ochrany životního prostředí. V bezpečnostním listu je uveden i seznam chemických látek 

a jejich přibližné procentuální zastoupení v daném hasicím prášku. V Tabulce 3 a 4 

je uvedeno složení některých hasicích prášků. 

Pulvex ABC royal powder 

Tabulka 3: Složení prášku Pulvex ABC royal powder [17] 
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Furex ABC 40 

Tabulka 4: Složení prášku Furex ABC 40 [7] 

 

 



 

5 Mechanismy hašení

Dominantním hasicím efektem

být dále v případě některých druh

efektem izolačním a stěnovým.

Chemický efekt hašení probíh

volným radikálům, které vznikají p

pomyslnou bariéru v řetězci volných radikál

(terminují) a dochází k postupné

je na Obrázku 2, kde bílé koleč

 

Izolační efekt hasících 

Principem tohoto efektu je vytvo

proces hořlavých plynů, a 

s oxidačním prostředkem. To m

Stěnový efekt hasicích prášk

plamenem. Při aplikaci hasicího prášku do místa požáru 

na povrchu hořlavých látek a 

na povrchu hořlavé látky dochází k

a zabraňuje tak dalšímu ohřívání povrchu ho

uvolňovaných hořlavých plynů
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hašení hasicími prášky 

Dominantním hasicím efektem je v případě hasicích prášků chemický efekt

ěkterých druhů požárů (plamenného a bezplamenného) doprovázen 

ěnovým. 

hašení probíhá odebíráním energie pomocí částic hasicího prášku 

m, které vznikají při plamenném hoření. Částice hasicího prášku vytvo

ř ězci volných radikálů, a tím, že jim odeberou

postupné likvidaci požáru. Princip hašení plamenného ho

, kde bílé kolečka znázorňují volné radikály a modrá kolečka č

Obrázek 2:  Princip hašení plamenného hoření 

hasících prášků se zpravidla uplatňuje u bezplamenného ho

vytvoření izolační vrstvy (tzv. glazury), která 

a tím snižuje hořlavou koncentraci směsi ho

může vést až k zastavení procesu hoření [14].

efekt hasicích prášků se zpravidla uplatňuje při hašení

i aplikaci hasicího prášku do místa požáru se část hasicího prášku usazuje 

lavých látek a část je ve vznosu. Usazováním částic hasicího prášku 

lavé látky dochází k vytváření vrstvy, která odráží sálavé teplo z

řívání povrchu hořlavé látky. Díky tomu se snižuje množství 

lavých plynů nebo par a může tak dojít až k zániku plamene

 

chemický efekt. Ten může 

 (plamenného a bezplamenného) doprovázen 

částic hasicího prášku 

ástice hasicího prášku vytvoří 

odeberou energii, je zničí 

hašení plamenného hoření 

čka částice prášku. 

 

u bezplamenného hoření. 

, která ztěžuje oxidační 

ěsi hořlavého plynu 

[14]. 

ři hašení požáru hořícího 

ást hasicího prášku usazuje 

částic hasicího prášku 

odráží sálavé teplo z plamene 

lavé látky. Díky tomu se snižuje množství 

zániku plamene [5] [4]. 
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6 Hasicí schopnost hasicích prášků 

Důležitý parametr hodnotící účinnost konkrétního hasicího prášku nebo přenosného 

hasicího přístroje při likvidaci požáru je hasicí schopnost. Ta vyjadřuje množství konkrétního 

hasicího prášku potřebného k likvidaci požáru a může být ovlivněna použitím výše 

zmíněných chemických příměsí, které vedou například: 

• k rozpadu částic na menší (tzv. dekrepitace), vlivem dosažení dekrepitační teploty 

u částic hasicího prášku 

• ke tvorbě tavenin (tzv. glazury) na povrchu hořících materiálů 

• k uvolňování inertních plynů z částic hasicího prášku 

V praxi se hasicí schopnost stanovuje na základě uhašení zkušebního požáru, 

který je charakteristický pro zvolenou zkušební metodu.  

U práškových přenosných hasicích přístrojů je hasicí schopnost uvedena na etiketě 

a je vyjádřena velikostí zkušebního požáru, který lze daným typem hasicího přístroje uhasit. 

U samotných hasicích prášků může být hasicí schopnost vyjádřena například hodnotou 

REMP (Required Extinguishing Media Portion), která udává potřebnou dodávku hasicího 

prášku k uhašení zkušebního požáru, nebo hodnotou udávající největší uhašený zkušební 

požár při konstantní hmotnosti prášku [13]. 

Aby byl výběr hasicího prášku podle hodnoty hasicí schopnosti správný, 

musí se přihlížet ke zkušební metodě, podle které byla stanovena, protože jednotlivé metody 

se liší v technologickém postupu a typech zkušebních požárů.  
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7 Způsoby hodnocení hasicí schopnosti  

Hodnocení hasicí schopnosti se u popisovaných metod liší v technologickém postupu. 

Základní rozdíl mezi popisovanými metodami je v používaném typu paliva a také v jeho 

fyzikálním skupenství. Další rozdíl je i v získané hodnotě hasicí schopnosti, protože jedna 

z metod stanovuje hasicí schopnost přenosných hasicích přístrojů jako celku, další metody 

stanovují hasicí schopnost samotného hasicího prášku. Metody stanovující hodnotu hasicí 

schopnosti hasicího prášku lze dále rozdělit, protože jedna z nich je vyjádřena velikostí 

největšího uhašeného zkušebního požáru a druhá je vyjádřena číselnou hodnotou REMP. 

V případě přenosných hasicích přístrojů je v současné době v České republice 

pro hodnocení hasicí schopnosti využíváno zkušební metody dle ČSN EN 3-7 aktuálně 

dle změny A1. Posouzení hasicí schopnosti však v případě zmíněné zkušební metody 

nepředstavuje posouzení hasicí schopnosti náplně hasicího přístroje, ale hodnotí přenosný 

hasicí přístroj jako celek.  

Na základě rešerše byly nalezeny dvě zkušební metody pro hodnocení hasicí 

schopnosti samotného práškového hasiva, které se používají pouze ve světě. První z metod 

pochází z Norska a je popsána v NT FIRE 044. Ta stanovuje hodnotu REMP a dělí hasicí 

prášky do tří kategorií vyjadřujících hasicí schopnost práškového hasiva. Druhá z metod 

pochází z Maďarska a je popsána v Popisu k vynálezu k patentu číslo 244810. Tato metoda 

určuje hasicí schopnost hasicího prášku na základě velikosti uhašeného zkušebního požáru 

při konstantní hmotnosti hasicího prášku [13] [16]. 

Všechny výše zmíněné metody jsou podrobně rozebrány v následujících kapitolách. 
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8 Laboratorní zkouška podle ČSN EN 3-7+A1 

Zkouška pro stanovení hasicí schopnosti podle metody uvedené v normě 

ČSN EN 3-7+A1 se používá nejen v České republice, ale i ve většině zemí Evropské unie. 

Spočívá v uhašení předem stanoveného zkušebního objektu pro požáry třídy A nebo B. 

Zkušební objekt se hasí přenosným hasicím přístrojem. Hasicí schopnost hasicího přístroje 

je vyjádřena maximální velikostí uhašeného zkušebního požáru [2]. 

8.1 Stanovení hasicí schopnosti pro třídu požáru A 

Zkouška hasicí schopnosti přenosného hasicího přístroje probíhá podle pravidel 

popsaných v následujících kapitolách a také na níže popsaném zkušebním zařízení, 

které po zapálení tvoří zkušební požár. Před zahájením zkoušky musí být hasicí prášek 

v testovaném hasicím přístroji podroben zhutnění podle přílohy K normy ČSN EN 3-7+A1 

[2]. 

8.1.1 Podstata zkoušky 

Zkouška spočívá v aplikaci hasicího prášku z testovaného přenosného hasicího 

přístroje na zkušební objekt, který je tvořen hranicí z dřevěných trámků o určitém počtu 

(více v kapitole Popis zařízení) postavených na nosné konstrukci z ocelových profilů L. 

Zkoušející aplikuje hasicí prášek přímo z hasicího přístroje na zkušební požár a při tom 

ho obchází podle svého uvážení [2].  

8.1.2 Popis zařízení 

Zkušební zařízení, které se používá pro požáry třídy A je tvořeno dřevěnými hranoly 

(viz. Obrázek 3), které jsou poskládány na kovovém stojanu 250 mm vysokém, 900 mm 

širokém a o délce, odpovídající zkušebnímu objektu. Konstrukce je sestavena z ocelových 

úhelníků tvaru L o rozměrech 50 x 50 mm dle ISO 657 - 1. Zkušební objekt se označuje 

číselným kódem podle Tabulky 5 [2]. 
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Obrázek 3: Zkušební zařízení třídy požáru A [15] 

Tabulka 5: Velikosti zkušebních objektů pro požáry třídy A [2] 

 

Zkušební objekty se dělí na základní (do velikosti 21A) a doplňující (o velikosti 

od 27A do 55A). Základní zkušební objekty jsou v geometrické řadě, v níž každá velikost 

se rovná součtu předchozích dvou. Doplňující zkušební objekty jsou součinem předcházející 

hodnoty s koeficientem 26,1 . Objekty větší než 55A (výška 546 mm, šířka 500 mm a délka 

5500 mm) jsou nepřijatelné. Od velikosti 34A se zkušební objekt skládá z více malých 

objektů, které se vzájemně dotýkají, a tím tvoří jeden celek. U větších zkušebních objektů 

se používá kovových příčníků zajišťujících stabilitu dřevěné hranice. 

Dřevěné trámky se čtvercovým průřezem o straně 39 ± 2 mm musí být nařezány 

z borovice (Pinussilvestris) s hmotnostním podílem vlhkosti 10 % až 15 % a s měrnou 



 

hmotností 0,40 kg.dm-3 až 0,65 kg.

podle Obrázku 4 a 5 ve vzdálenosti

od svislé hrany sudé řady o 30

od sebe vzájemně lišit maximálně

Obrázek 

20 

až 0,65 kg.dm-3. Do konstrukce se trámky skládají ve 14

ve vzdálenosti 60 mm od sebe. Každá lichá řada je navíc vždy odsazena 

o 30 mm (viz. Obrázek 4 a 5). Použité trámky

maximálně o ± 10 mm [2].  

Obrázek 4: Čelní pohled na zkušební zařízení třídy požáru A

skládají ve 14 řadách 

řada je navíc vždy odsazena 

Použité trámky se mohou v délce 

 
ídy požáru A [2] 



21 

 

 
Obrázek 5: Boční pohled na zkušební zařízení třídy požáru A [2] 

8.1.3 Požadavky na zkušební prostory 

Zkoušky hasicí schopnosti práškových hasiv mohou probíhat za těchto předpokladů: 

• místnost, kde není intenzivní proudění vzduchu 

• teplota prostředí je udržitelná v hodnotách 0 °C až 30 °C 

• minimální světlá výška místnosti 8 m 

• minimální koncentrace O2 při průběhu zkoušky ve výšce od 0,8 m do 1,5 m 

musí být nad hranicí 19 % a měřící zařízení je připevněno na těle zkoušejícího 

• zkušební objekt musí být v minimální vzdálenosti 3 m od stěny zkušebny 

• maximální rychlost proudění vzduchu před zapálením, v průběhu zkoušky 

a 3 minuty po ukončení nesmí překročit 0,2 m.s-1. Rychlost proudění vzduchu 

je měřena nad středem stojanu ve výšce 0,2 m pro horizontální proudění 

a ve výšce 1 m nad nejvyšším hranolem zkušebního objektu [2]. 
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8.1.4 Postup zkoušky 

Zkoušku začínáme změřením rychlosti proudění vzduchu nad středem stojanu 

ve výšce 0,2 m a ve výšce 1 m nad nejvyšším hranolem zkušebního objektu. Po naměření 

potřebných hodnot se pod zkušební objekt zasune vana o šířce 600 mm, hloubce 100 mm 

a o délce vždy o 100 mm větší než je zkušební objekt. Zkušební vana je naplněna vodou 

do výšky 30 mm, do které se přidá palivo (heptan), jehož množství zajistí hoření v délce 

2 minut 30 sekund. Roztok vody a heptanu se nechá hořet 2 minuty a poté se vana vytáhne. 

Dalších 6 minut se zkušební požár nechá samovolně rozhořívat. Po uplynutí této doby 

zkoušející uvede v činnost hasicí přístroj a nasměruje proud hasiva na zkušební objekt. Kolem 

zkušebního objektu může chodit libovolně podle svého uvážení, aby docílil co nejlepších 

výsledků. Při hašení může hasicí přístroj kdykoliv zastavit a zase pokračovat nebo hasit celou 

dobu nepřerušovaně. Doba hašení nesmí přesahovat u objektů do velikosti 21A 5 minut, 

u objektů do velikosti 55A 7 minut [2]. 

Zkouška je ukončena v následujících případech: 

- pokud je dosaženo maximálního času (5 min, 7 min) 

- pokud je hasicí přístroj zcela vyprázdněn 

- pokud je zkušební objekt uhašen 

Zkouška se považuje za úspěšnou v případě, že se zkušební požár samovolně 

nerozhoří po 3 minutách od ukončení hašení a po dobu zkoušky není překročena maximální 

rychlost proudění vzduchu [2]. 

8.1.5 Vyhodnocení zkoušky 

Výsledkem zkoušky je konstatování, zda hasicí přístroj daný zkušební požár o určité 

velikosti uhasil nebo ne. Pokud ano, dostane hasicí přístroj kód složený z čísla a písmena, 

kde číslo symbolizuje velikost uhašeného zkušebního požáru a písmeno třídu požáru 

např. 21A. Číslo „21“ vyjadřuje počet trámků v příčné vrstvě s délkou 2,1 m a písmeno „A“ 

vyjadřuje třídu požáru (pevné látky).  

8.2 Stanovení hasicí schopnosti pro třídu požáru B 

Zkouška hasicí schopnosti přenosného hasicího přístroje je prováděna zkušebním 

technikem. Ten postupuje podle pravidel popsaných v následujících kapitolách a hasí 

zkušební požár tvořený válcovou nádobou s předepsaným palivem. Stejně jako u předchozí 
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zkoušky musí být před zahájením hasicí prášek v testovaném hasicím přístroji podroben 

zhutnění. 

8.2.1 Podstata zkoušky 

Zkouška spočívá v aplikaci hasicího prášku ze zkoušeného přenosného hasicího 

přístroje na zkušební objekt, který je tvořen jednou z řady válcových nádob ze svařovaného 

nerezového plechu. V ní je nalita voda a palivo o poměru 1/3 : 2/3. Po iniciaci roztoku 

ve zkušební nádobě a po jeho rozhoření začne zkoušející aplikovat hasicí prášek přímo 

z hasicího přístroje. Při tom zkušební požár obchází a podle svého uvážení provádí hašení [2]. 

8.2.2 Popis zařízení 

Zkušební zařízení pro třídu požáru B je znázorněno na Obrázku 6 a skládá se ze série 

válcových nádob s rozměry uvedenými v Tabulce 6. Zkušební nádoba je válec z nerezové 

oceli, u kterého je dno s pláštěm vzájemně svařené, a jejich tloušťky jsou stejné. 

Dno zkušební nádoby může být navíc vyztuženo ocelovými tyčemi nebo pásy [2].  

 

 
Obrázek 6: Zkušební zařízení pro třídu požáru B 
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Tabulka 6: Popis zařízení pro třídu požáru B [2] 

 

8.2.3 Požadavky na zkušební prostory 

Zkoušky hasicí schopnosti práškových hasiv mohou probíhat za těchto předpokladů: 

• zkoušky se mohou provádět uvnitř i vně budovy  

• teplota v prostoru konání zkoušky musí být mezi 0 °C a 30 °C 

• podmínky zkoušky uvnitř budovy jsou následující: 

− zkušební komora musí být větší nebo rovna pětinásobku průměru zkušební 

nádoby 

− plocha zkušební komory musí být větší nebo rovna velikosti označení 

zkušební nádoby 

− každá ze stran zkušební komory musí být rovna čtyřnásobku průměru 

zkušební nádoby o minimální délce 7,5 m 

− požadavky na okolní prostředí jsou stejné jako u zkoušky pro třídu požáru A 

• podmínka zkoušky vně budovy je pouze jedna, a to, že rychlost proudění vzduchu 

nesmí překročit 3 m.s-1 [2]. 

8.2.4 Postup zkoušky 

Zkušební nádoba se naplní vrstvou vody a heptanu, kde vrstva vody zaujímá 

1/3 a heptan 2/3, a celkový objem těchto látek musí odpovídat Tabulce 6. 

Směs heptanu a vody se poté iniciuje a nechá se rozhořet po dobu 1 minuty. 

Po uplynutí časového intervalu pro rozhoření směsi ve zkušební nádobě uvede zkoušející 

v činnost přenosný hasicí přístroj a nasměruje proud hasiva na zkušební požár. Zkoušející 

se může kolem zkušebního požáru pohybovat podle vlastního uvážení, stejně tak může i podle 
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svého uvážení přerušit hašení a později zase pokračovat. Úkolem zkoušejícího je určit 

okamžik, kdy je hasicí přístroj zcela vyprázdněn nebo kdy je zkušební požár uhašen [2]. 

Zkouška je považována za platnou, pokud je plamen uhašen a ve zkušební nádobě 

zůstala vrstva heptanu o výšce minimálně 5 mm.  

Zkouška je ukončena v následujících případech: 

• přenosný hasicí přístroj byl zcela vyprázdněn 

• vrstva heptanu klesla při hašení pod 5 mm 

• zkušební požár byl přenosným hasicím přístrojem uhašen 

• přenosný hasicí přístroj nesplňoval minimální dobu činnosti uvedené v Tabulce 6. 

8.2.5 Vyhodnocení zkoušky 

Výsledkem je konstatování, zda hasicí přístroj daný zkušební požár o určité velikosti 

uhasil nebo ne. Pokud ano, dostane hasicí přístroj kód složený z čísla a písmena, kde číslo 

symbolizuje velikost uhašeného zkušebního požáru a písmeno třídu požáru např. 233B. 

Číslo „233“ vyjadřuje 233 l roztoku paliva s vodou a písmeno „B“ vyjadřuje třídu 

požáru (hořlavé kapaliny) [2].  
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9 Laboratorní zkouška podle metody NT FIRE 044 

Laboratorní zkoušky podle metody NT FIRE 044 stanovují kvantitativní hodnotu 

hasicí schopnosti práškových hasiv na základě hodnoty REMP, která je získána podílem 

hmotnostní dodávky práškového hasiva (v g.s-1) a hmotnostní dodávky paliva (v g.s-1) [13]. 

Laboratorní zkouška pro stanovení hasicí schopnosti podle metody NT FIRE 044 

se dělí podle třídy požáru na: 

• stanovení hodnoty REMP pro požár třídy A 

• stanovení hodnoty REMP pro požár třídy C 

Jednotlivé laboratorní zkoušky a zkušební tělesa jsou podrobně rozebrána 

v následujících kapitolách. 

9.1 Stanovení hasicí schopnosti pro třídu požáru A 

Hasicí schopnost testovaného hasicího prášku je vyjádřena pomocí matematicky 

stanovené hodnoty REMP. Pro získání všech proměnných potřebných pro výpočet, musí být 

dodržen postup zkoušky na předepsaném zkušebním zařízení. Všechny důležité informace 

jsou uvedeny v následujících kapitolách.  

9.1.1 Podstata zkoušky 

Laboratorní zkouška spočívá v aplikaci prášku skrze průduchovou konstrukci 

do komínového tělesa znázorněného na Obrázku 7, které je tvořeno dřevotřískovými deskami 

a je zapáleno plynovým hořákem. Prášek se přidává dávkovacím mechanismem do proudu 

vzduchu, který ho vhání skrz průduch do hořícího komínového tělesa. Účelem zkoušky 

je stanovení kritické hmotnostní dodávky testovaného hasicího prášku dodávaného do proudu 

vzduchu, kde zmíněná kritická hmotnostní dodávka slouží k výpočtu hodnoty REMP. 

Hodnota REMP vyjadřuje hasicí schopnost zkoušeného hasicího prášku. Kritická hmotnostní 

dodávka je nejmenší množství zkoušeného hasicího prášku dodaného do proudu vzduchu, 

které uhasí zkušební komínové těleso maximálně do 60 s. 

Hasicí schopnost práškového hasiva vyjadřuje hodnota REMP vypočítaná z podílu 

hmotnostní dodávky zkoušeného prášku (v g.s-1) a hmotnosti odhořeného paliva (v g.s-1) [13]. 
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9.1.2 Popis zařízení 

Zkušební zařízení je znázorněno a popsáno na Obrázku 7 a skládá se: 

• z komínového tělesa  

• ze čtvercového hořáku 

• z průchodové konstrukce 

• z dávkovacího mechanismu prášku 

• ze zařízení pro nastavení proudu vzduchu 

• z vážícího systému 

• ze zásobníku plynu 

 

 

Obrázek 7: Testovací zařízené pro metodu dle NT FIRE 044 [6] 

Komínové těleso 

Komínové těleso je sestaveno ze čtyř dřevotřískových desek, které jsou vzájemně 

těsně spojeny. Spojení desek se provádí lepením a klínkováním. Průřez komínového tělesa 

musí být čtvercový o straně 0,2 m. Komínové těleso je vysoké 1 m a je postaveno jedním 

z otevřených konců na nehořlavé průduchové konstrukci (např. z betonu). Mezi průduchovou 

konstrukcí a komínovým tělesem je usazen iniciační hořák na nehořlavé podložce 

(např. z materiálu promatec nebo navilite) [6]. 
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Hořák 

Hořák je vyroben z trubky o světlosti DN 12 mm. Vhodným materiálem je nerezová 

ocel. Trubka je vytvarována do čtverce s oblými hranami a jsou v ní souměrně vyvrtané 

otvory s roztečí 40 mm (viz. Obrázek 7) [6]. 

Průduchová konstrukce 

Průduchová konstrukce je vyrobena z nehořlavého materiálu (např. z betonu) 

se čtvercovým otvorem v místě, kde se usazuje komínové těleso. Tento otvor musí být menší 

než vnitřní průřez komínového tělesa, protože se na průduchovou konstrukci pokládá plynový 

hořák. Ten nesmí zasahovat do vytvořeného otvoru a zároveň by se neměl dotýkat 

komínového tělesa [6]. 

Dávkovací mechanismus prášku 

Pro dávkování prášku do komínového tělesa je využito šnekového dopravníku. 

Zkušební zařízení z NT FIRE 044 využívá šnekového dopravníku typu K-TRON T20 

vyrobeného firmou K-TRON SODER AG ve Švýcarsku. Dávkovač se vždy kalibruje pro 

každý prášek zvlášť [6]. 

Zařízení pro nastavení proudu vzduchu 

Vzduch nutný k udržení procesu hoření a k rozptýlení prášku v komínovém tělese 

je hnaný do komínového tělesa přívodním potrubím o světlosti DN 100 mm, 

které je na výstupu redukováno na světlost DN 90 mm. Jako hnací zařízení se používá 

dmychadlo, které je schopno dodávat po dobu zkoušky vzduch v množství 70 l.s-1 [6]. 

Vážící systém 

Zařízení využívá dvou vah, které jsou na sobě nezávislé. Jedna z vah váží po dobu 

zkoušky komínové těleso a druhá nádobu s práškem. Díky vážení získáme hodnoty úbytku 

paliva a hasicího prášku. Získáním těchto hodnot můžeme stanovit hodnotu REMP [6]. 

Zásobník plynu 

Zásobník plynu by měl být schopný dodávat po celou dobu zkoušky proud plynu 

0,8 g.s-1 s tepelným výkonem 40 kW. Doporučeným plynem je propan. Měření průtoku plynu 

se provádí hmotnostním průtokoměrem [6]. 
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9.1.3 Postup zkoušky 

Zásobník, který je připojen k podavači naplníme 2 kg testovaného hasicího prášku. 

Na regulačním zařízení umístěném na potrubí mezi tlakovou lahví s palivem (propanem) 

a hořákem nastavíme hmotnostní průtok 0,8 g.s-1. Iniciujeme hořák uložený v komínovém 

tělese. Po iniciaci spustíme dmychadlo a nastavíme otáčky na jmenovitou dodávku 

vzduchu 70 l.s-1. 

Od spuštění ventilátoru nám běží čas pro iniciaci komínového tělesa. To je iniciováno 

po dobu 90 s a poté je hořák vypnut, avšak ventilátor je spuštěn po dobu celé zkoušky. 

Pokud komínové těleso po vypnutí hořáku samo neuhasne, sledujeme po dobu 60 s 

volný rozvoj požáru. Komínové těleso nesmí ani po tuto dobu samo uhasnout a zpravidla by 

se měla intenzita hoření zvyšovat. Po uplynutí 60 s volného rozvoje požáru se zapne práškový 

podavač a testovaný hasicí prášek se začne dodávat do komínového tělesa. 

Testovaný prášek je dodáván do komínového tělesa maximálně po dobu 90 s. 

Požár musí být uhašen a po ukončení dodávky prášku nesmí dojít k opětovnému rozhoření 

komínového tělesa. 

Při prvním testu se volí dodávka prášku 2,5 g.s-1, kterou u dalších zkoušek snižujeme 

nebo zvyšujeme, dokud není dosaženo optimální dodávky hasicího prášku vedoucí k uhašení 

zkušebního požáru. Hašení se provádí v časovém intervalu 40 – 60 s. Při nedosažení časového 

intervalu dochází k překročení hmotnostní dodávky testovaného hasicího prášku, a naopak při 

překročení časového intervalu nebyla dosažena potřebná hmotnostní dodávka testovaného 

hasicího prášku. Tyto naměřené hodnoty nesmí být dále použity k porovnávání.  

Po nalezení hmotnostní dodávky prášku, která zaručí uhašení komínového tělesa 

v potřebném časovém intervalu, se provede pět opakování.  Minimálně u tří z nich musí dojít 

k uhašení komínového tělesa v požadovaném časovém intervalu [6]. 

9.1.4 Požadavky na přesnost a správnost měření 

Po každém úspěšném měření musí být provedena kalibrace plnícího zařízení, 

které slouží pro dodávku testovaného hasicího prášku. Rozdíly mezi jednotlivými 

hmotnostními dodávkami zkoušeného hasicího prášku nesmí přesáhnout 10 %, jinak musí být 

provedena nová zkouška. 
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je kvantitativním údajem 

Hodnotu REMP získáme 

) do zkušebního tělesa 

čím nižší je hodnota 

Hmotností úbytku paliva je myšleno 

a po uhašení a odsátí 

( 1 ) 

g.s-1; 
 
mg – hmotnost 

ídu požáru A 

získání dostatečného množství 

alší porovnávání pak probíhá 
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9.2 Stanovení hasicí schopnosti pro třídu požáru C 

Stejně jako u předchozí zkoušky je hasicí schopnost testovaného hasicího prášku 

vyjádřena pomocí matematicky stanovené hodnoty REMP. I v tomto případě je nutné 

pro získání všech potřebných proměnných dodržet zkušební postup na přesně definovaném 

zkušebním zařízení. To je popsané i s postupem zkoušky v následujících kapitolách. 

9.2.1 Podstata zkoušky 

Princip zkoušky spočívá v uhašení iniciovaného proudu paliva (propanu) 

ve zkušebním zařízení komínového tvaru znázorněném na Obrázku 8. Hašení probíhá 

dávkováním testovaného hasicího prášku do komínového tělesa pomocí šnekového 

dopravníku připojeného k pohonné jednotce. 

Cílem zkoušky je nalezení kritické hmotnostní dodávky testovaného hasicího prášku, 

při které dojde k uhašení zkušebního požáru. Pokud zkouška byla vyhodnocena jako úspěšná, 

následuje výpočet hodnoty REMP, která se získá podílem kritické hmotnostní dodávky 

testovaného hasicího prášku a hmotnostního průtoku paliva podle vzorce (2). Na základě této 

hodnoty se hasicí prášky dělí do tří skupin podle účinnosti (Tabulka 8) [13]. 

 
Obrázek 8: Zkušební zařízení podle NT FIRE 044 pro třídu požáru C [13] 
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9.2.2 Popis zařízení 

Zkušební zařízení je popsáno na Obrázku 8 a skládá se z následujících částí: 

• z komínového tělesa 

• z podávacího zařízení 

• ze zásobníku prášku 

• z vážícího systému  

• ze zásobování palivem 

Komínové těleso  

Komínové těleso je vyrobeno z mosazi nebo z korozivzdorné oceli a musí 

být rozebíratelné, aby se po každé zkoušce dalo vyčistit od usazeného hasicího prášku. 

Kolem komínového tělesa se umísťují větrné zábrany tvořící 4 stěny cca 2x3 m, 

omezující vliv vzdušného proudění a průvanu na výsledky měření. Minimálně jedna ze zábran 

by měla být průhledná, aby bylo možné sledovat plamen a průběh zkoušky. Přívod paliva 

ke komínovému tělesu je vybaven ventilem, který zaručí v případě potřeby jeho okamžité 

odpojení [13]. 

Podávací zařízení 

Podávací zařízení prášku je sestaveno ze šnekového podavače s dodávkou hasicího 

prášku 6-200 dm3/h. Šnekový podavač je opláštěný mosazí, případně korozivzdornou ocelí 

a je napojený na hnací jednotku vybavenou regulací otáček [13]. 

Zásobník prášku 

Zásobník testovaného hasicího prášku je ve tvaru násypky vyrobené z materiálu 

nereagujícího s používanými práškovými hasivy. Konstrukční řešení průchodu šnekového 

podavače zásobníkem prášku by mělo být provedeno tak, aby hmotnost dodávaného prášku 

byla konstantní a měnila se pouze s regulací otáček pohonu šnekového dopravníku. 

Zásobník musí pojmout minimálně 10 kg testovaného hasicího prášku a pro průběžné 

vyhodnocování úbytku hmotnosti je usazen na vážící jednotce [13]. 

Vážící systém  

Vážící systém slouží pro stanovení úbytku hmotnosti práškového hasiva v zásobníku 

za jednotku času a měl by poskytovat možnost připojení k počítačové sestavě 

nebo vykreslovacímu peru, které bude graficky zaznamenávat úbytek práškového hasiva 
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za čas. Doporučená rychlost vyhodnocování hmotnosti zásobníku se zkoušeným hasicím 

práškem je 1x za sekundu [13]. 

Zásobování palivem 

Používaným palivem je propan. Dávkovací zařízení musí být schopno dodávat proud 

plynu o hmotnostním průtoku přibližně 0,6 kg.min-1, což odpovídá tepelnému výkonu 

cca 500 kW. Požadovaná přesnost dodávky propanu je v rozmezí ± 2 %. Přívod se vždy musí 

podrobit tlakové zkoušce na případný únik paliva, aby nedocházelo k nežádoucím odchylkám. 

Vedení mezi zásobníkem paliva a zkušebním zařízením je vybaveno ventilem pro okamžité 

odpojení zkušebního zařízení od přívodu paliva. Pro zvýšení bezpečnosti je doporučeno 

přívod paliva vybavit i pojistkou proti zpětnému prošlehnutí plamene do zásobníku s palivem 

[13]. 

9.2.3 Postup zkoušky  

Zásobník prášku, který je připojen k podavači prášku naplníme 10 kg testovaného 

hasicího prášku. Na regulačním zařízení umístěném na potrubí mezi tlakovou lahví 

s propanem a komínovým tělesem nastavíme hmotnostní průtok 5,4 g.s-1, což odpovídá 

tepelnému výkonu přibližně 250 kW. Po iniciaci proudu propanu vnikajícího do komínového 

tělesa se spustí dávkovací zařízení prášku a měření času. Čas potřebný k uhašení zkušebního 

požáru při nastavení hmotnostní dodávky testovaného hasicího prášku musí být v intervalu 

od 15 do 60 sekund. 

Pokud dojde k uhašení plamene v komínovém tělese do 15 sekund, je zvolena vysoká 

hmotnostní dodávka testovaného hasicího prášku. Naopak pokud dojde k uhašení plamene 

v komínovém tělese až po 60 sekundách, je zvolena nízká hmotnostní dodávka testovaného 

hasicího prášku. Ta se nastavuje změnou počtu otáček pohonné jednotky připojené k podavači 

prášku. 

Zpravidla se začíná nejmenší možnou dodávkou práškového hasiva a při každém 

dalším opakování se hmotnostní dodávka zvyšuje až do stanovení kritické hmotnostní 

dodávky hasicího prášku, při které plamen v komínovém tělese uhasne. Po stanovení kritické 

hmotnostní dodávky hasicího prášku se provádí pět zkoušek s danou rychlostí dodávky 

hasicího prášku, přičemž minimálně tří z nich musí být úspěšné a neměly by se lišit o více jak 

10 % [13]. 

Před každým měřením je nutné provést očištění vnitřku komínového tělesa pomocí 

tlakového vzduchu nebo rozebráním a manuálním vyčištěním. 
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9.2.4 Klasifikace podle hodnoty REMP 

Hodnota REMP je stejně jako podle metody NT FIRE 044 pro třídu požáru A 

kvantitativním měřítkem hodnocení hasicí schopnosti hasicích prášků. Zkoušky jsou rozdílné 

v použitém palivu. Proto se při výpočtu hodnoty REMP podle vzorce (2) za hmotnostní 

průtok paliva dosazuje hmotnostní průtok propanu (v g.s-1). Se změnou typu paliva se mění 

i velikost základních hodnot REMP pro porovnávání.  

Výpočet hodnoty REMP: 

g

e

m

m
REMP =

          
( 2 ) 

Kde: 

me - kritická hmotnostní dodávka hasicího prášku v g.s-1; 
 
mg – hmotnostní průtok 

paliva v g.s-1

 
Hasicí schopnost vyjadřující účinnost hasicího prášku podle Tabulky 8 je stanovena 

pomocí hodnoty REMP [13]. 

Tabulka 8:  Klasifikace hasicí účinnosti hasicích prášků podle REMP pro třídu požáru C 
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10 Stanovení hasicí schopnosti podle patentu č. 244810 

Popis vynálezu k patentu číslo 244810 popisuje zkoušku hasicí schopnosti prováděnou 

na zmenšeném modelu zkušebního zařízení podle normy ČSN EN 3-7+A1 pro třídu požáru B 

tvořeného sadou ocelových válcových misek [16]. 

10.1 Postup zkoušky  

Zkouška zpravidla začíná u nejmenší ocelové misky, do níž se nalije vrstva vody 

o výšce 5 mm a na ní vrstva benzínu o výšce 4 mm. Do zásobníku prášku se naplní 1 g 

testovaného hasicího prášku a tryska se namíří nad hladinu kovové misky. Poté se benzín 

v misce iniciuje a nechá se rozhořet po dobu 10 s. Po době určené k rozhořívání se začne 

do zásobníku vhánět dmychadlem vzduch, který vytlačuje testovaný hasicí prášek a probíhá 

proces hašení. 

Výsledkem zkoušky je uhašení nebo neuhašení zkušebního roztoku v misce 

při konstantní hmotnosti testovaného hasicího prášku. Pokud dojde k uhašení, je zkouška 

úspěšná a opakuje se znovu postupně s většími miskami, dokud je množství prášku schopno 

uhasit roztok ve zkušební misce o dané velikosti. Zkouška se opakuje třikrát s největší 

miskou, kterou daný hasicí prášek uhasil, aby byla ověřena správnost výsledku [16]. 

Hasicí schopnost testovaného hasicího prášku je vyjádřena velikostí misky, 

kterou minimálně třikrát uhasil. 

10.2 Popis zařízení 

Zkušební zařízení je vyobrazeno na Obrázku 9 a skládá se: 

• ze sady zkušebních misek 

• z dávkovacího zařízení 

• z dmychadla 

Sada zkušebních misek 

Zkušební zařízení se skládá ze sady kovových misek o průměrech 35 mm, 50 mm, 

70 mm, 90 mm a 110 mm s výškou stěny 10 mm [16]. 

Dávkovací zařízení 

Dávkovací zařízení je složeno ze zásobníku prášku, který pojme minimálně 3 g 

testovaného hasicího prášku, přívodu vzduchu a kovové trysky [16]. 



 

Dmychadlo 

K dávkovacímu hasicímu za

2 dm3/min [16]. 

 

 

Obrázek 
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dávkovacímu hasicímu zařízení je připojeno dmychadlo o výkonu

Obrázek 9: Zkušební zařízení podle patentu č. 2447810 

 

o výkonu přibližně 
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11 Zhodnocení zkušebních metod pro stanovení hasicí schopnosti 

V následujících kapitolách jsou rozebrány jednotlivé metody a negativní faktory, 

které mohou působit na průběh popisovaných zkoušek. Díky těmto negativním faktorům 

by mohlo dojít ke stanovení chybných hodnot hasicí schopnosti testovaných práškových hasiv 

nebo přenosných hasicích přístrojů, a to by vedlo k jejich znehodnocení, protože s rostoucí 

hodnotou hasicí schopnosti zpravidla roste i tržní cena hasicích prášků a přenosných hasicích 

přístrojů a naopak. Hlavním hodnotícím kritériem byla zvolena přesnost a komplexnost 

prováděných zkoušek. 

11.1 Stanovení hasicí schopnosti podle ČSN EN 3-7+A1 

U přenosných hasicích přístrojů se hasicí schopnost stanovuje podle metod popsaných 

v normě ČSN EN 3-7+A1. Cílem zkoušky je uhašení zkušebního požáru zkušebním 

technikem pomocí přenosného hasicího přístroje. Zkoušku doprovází tyto následující chyby, 

které mohou ovlivnit přesnost stanovovaných hodnot hasicí schopnosti u práškových hasiv: 

• vliv lidského faktoru 

• vliv vstupních parametrů použitého paliva pro zkušební požár třídy A 

• velké kroky mezi jednotlivými zkušební objekty z definované řady 

Pokud se zaměříme na lidský faktor, zjistíme, že mezi jednotlivými zkouškami může 

dojít k velkým rozdílům v hašení zkušebního požáru, protože je pouze na zkušebním 

technikovi v jaké části bude provádět hašení a jakým směrem ho bude obcházet. Stejně jako 

si zkušební technik volí trasu kolem zkušebního požáru, tak si i sám volí, kdy zastaví nebo 

spustí hasicí přístroj nebo místo, kam bude směrovat proud hasiva. Jediným omezením je pro 

zkušebního technika pouze podmínka určující maximální čas hašení jednotlivých zkušebních 

požárů. Lidský faktor je neměřitelnou jednotkou a tak se nedá určit, do jaké míry může 

ovlivnit přesnost stanovených výsledků. 

Popisovaná norma udává požadavky na vstupní parametry paliva, které tvoří zkušební 

požár třídy A. Zmíněné požadavky jsou tvořeny intervaly hodnot. Pokud se zaměříme 

na velikost tohoto intervalu, zjistíme, že může dojít ke značným odchylkám mezi 

stanovenými výsledky. Například vstupním požadavkem na palivo je měrná hmotnost dřeva 

0,40 kg.dm-3 až 0,65 kg.dm-3 a vlhkost v rozmezí 10 % až 15 %. Bude-li mít dřevo při první 

zkoušce měrnou hmotnost 0,40 kg.dm-3 a vlhkost 10 % a při druhé zkoušce měrnou hmotnost 

0,65 kg.dm-3 a vlhkost 15 % může dojít ke stanovení rozdílných hodnot hasicí schopnosti. 
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Popisovaná norma navíc neřeší množství prasklin ve dřevěných trámcích, které ovlivňují 

rychlost jejich odhořívání. 

Výsledná stanovená hodnota hasicí schopnosti dále nemusí vyjadřovat reálnou hasicí 

schopnost hasicího prášku, protože se hasicí prášek aplikuje na jeden ze zkušebních požárů 

z geometrické řady popsané v této normě. To znamená, že testovaný hasicí prášek uhasí 

zkušební požár o velikosti 21A, ale další zkušební požár ze stanovené geometrické řady 

o velikosti 27A již neuhasí. Výsledkem tedy je, že testovaný hasicí prášek má hasicí 

schopnost vyjádřenou velikostí největšího uhašeného zkušebního požáru (o velikosti 21A). 

Hasicí schopnost může dosahovat i hodnoty mezi jednotlivými zkušebními požáry 

(např. 23A), ale protože zkušební požár o takové velikosti není popisovanou normou 

stanoven, hrozí riziko, že nebude vyjádřená reálná hasicí schopnost hasicího prášku. 

Tato norma byla posuzována i na komplexnost stanovování hasicí schopnosti 

práškových hasiv u jednotlivých tříd požárů. Podle dostupných informací bylo zjištěno, 

že norma hodnotí hasicí schopnost práškových hasiv pouze u požárů třídy A a B a ostatní 

třídy požárů podle ní nelze hodnotit. 

11.2 Stanovení hasicí schopnosti podle patentu č.  244810 

Pro hasicí prášky se hasicí schopnost stanovuje podle metody popsané v Popisu 

vynálezu k patentu číslo 244810. Cílem zkoušky je uhašení zkušebního požáru. 

I přesto, že je zkouška prováděna na zmenšených modelech pro požár třídy B podle normy 

ČSN EN 3-7+A1, je u ní omezen negativní lidský faktor, protože zkušební technik 

je nahrazen dávkovačem hasicího prášku. Dalším rozdílem mezi touto metodou a metodou 

podle výše popsané normy je rozdíl ve stanovované hodnotě hasicí schopnosti. 

Norma stanovuje hasicí schopnost u přenosných hasicích přístrojů jako celku a tato metoda 

stanovuje hasicí schopnost pro samotný hasicí prášek. 

Chyba ovlivňující přesnost stanovované hodnoty hasicí schopnosti je stejná jako 

u předešlé popisované zkušební metody. To znamená, že i zde se aplikuje testovaný hasicí 

prášek na zkušební požár z určité geometrické řady, a tím nemusí být vyjádřena reálná hasicí 

schopnost testovaného práškového hasiva. Stejně jako u předchozí metody, testovaný hasicí 

prášek uhasí například zkušební misku o velikosti 50 mm, ale další misku v pořadí o velikosti 

70 mm již neuhasí. Výsledkem tedy je, že testovaný hasicí prášek má hasicí schopnost 

vyjádřenou velikostí největší uhašené misky (o velikosti 50 mm). Hasicí schopnost může 

dosahovat hodnoty mezi jednotlivými zkušebními miskami (např. 60 mm), 
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ale protože zkušební miska, která by tuto hodnotu mohla vyjádřit, není v popisované metodě 

stanovena, hrozí riziko, že nebude vyjádřena reálná hasicí schopnost hasicího prášku.  

Tato metoda byla také posuzována na komplexnost stanovování hasicí schopnosti 

práškových hasiv u jednotlivých tříd požárů. Podle dostupných informací bylo zjištěno, 

že metoda hodnotí hasicí schopnost práškových hasiv pouze u požáru třídy B a ostatní třídy 

požárů podle ní nelze hodnotit. 

11.3 Stanovení hasicí schopnosti podle NT FIRE 044 

Hasicí schopnost testovaného hasicího prášku je podle metody popsané 

v NT FIRE 044 vyjádřena hodnotou REMP (Required Extinguishing Media Portion) získané 

na základě podílu hmotnostní dodávky testovaného hasicího prášku (v g.s-1) do zkušebního 

tělesa a hmotnostnímu průtoku paliva nebo hmotnosti dohořelého paliva (v g.s-1). Na základě 

této hodnoty se hasicí prášky dále dělí do tří skupin podle účinnosti (Tabulka 7 a 8). 

Tato metoda obsahuje několik výhod oproti ostatním zmíněným zkouškám.  

Výhody mohou být například: 

• snížení negativního lidského faktoru, protože lidská chyba může ovlivnit výsledek 

zkoušky pouze při nastavování měřících a regulačních přístrojů. Mezi jednotlivými 

zkouškami tak dochází pouze k minimálním rozdílům, které jsou zpravidla způsobeny 

nepřesnostmi těchto přístrojů 

• možnost srovnání výsledků u zkušebního požáru třídy C, protože čistota paliva 

je garantována dodavatelem, a tím při zkoušce mohou vznikat pouze zanedbatelné 

nepřesnosti. Zkoušku neovlivní ani nežádoucí změna otáček, protože úbytek hmotnosti 

testovaného hasicího prášku je po celou dobu zkoušky zaznamenávaný, 

tudíž jakákoliv odchylka mezi jednotlivými zkouškami neovlivní velikost hodnoty 

REMP, která se vypočítává právě z daného hmotnostního úbytku paliva 

• možnost srovnání výsledků u zkušebního požáru třídy A. I když u desek tvořících 

zkušební komínové těleso může být rozdíl v jejich struktuře a vlhkosti, nevzniká 

zde nepřesnost, protože se hodnota REMP vypočítává ze změny jejich hmotnosti 

před a po zkoušce. Vzniklá změna hmotnosti desek tedy přímo ovlivňuje hodnotu 

REMP, a tím i výslednou hasicí schopnost testovaného hasicího prášku 

Metoda podle NT FIRE 044 byla stejně jako předešlé dvě metody posouzena 

na komplexnost stanovování hasicí schopnosti práškových hasiv u jednotlivých tříd požárů. 
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Podle dostupných informací bylo zjištěno, že metoda hodnotí hasicí schopnost práškových 

hasiv pouze u požárů třídy A a C a ostatní třídy požárů podle ní nelze hodnotit. 
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12 Návrh zkušebního zařízení třídy požáru C  

Teoretický popis zkušebního zařízení byl rozebrán v kapitole 9.2. Protože podle 

dostupných informací nebylo zařízení v České republice doposud realizováno, byl na základě 

získaných informací a osobních zkušeností proveden jeho návrh a postupná realizace. 

Navržené zařízení není přesnou kopií existujícího zkušebního zařízení, zejména 

materiálově je přizpůsobeno místním potřebám a požadavkům.  

12.1 Zkušební zařízení 

Zkušební zařízení je vyobrazeno na Obrázku 8 a skládá se: 

• z komínového tělesa 

• z větrné zábrany 

• z podávacího zařízení 

• ze zásobníku prášku 

• z vážícího systému  

• ze zásobování palivem 

Celé komínové těleso včetně násypky a podavače prášku je znázorněno pomocí 3D 

modelu na Obrázku 10.  

 

 Obrázek 10: Model 3D komínového tělesa 
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které jsou na sebe nasunuté, a tento spoj je zajištěn stažením pomocí speciálních pásk

brázku 11. 

Obrázek 11:  Komínové těleso podle NT FIRE 044 
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Kolem komínového tělesa je vhodné umístit ze čtyř stran větrné zábrany, aby proud
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Obrázek 12: Půdorys testovacího zařízení pro NT FIRE 044
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pro změnu počtu otáček. Motorová jednotka musí mít dostatečný výkon k zajištění 

konstantního počtu otáček. 

12.5 Zásobník prášku 

Zásobník hasicího prášku je možné vyrobit ve tvaru komolého kuželu nebo komolého 

jehlanu z materiálu, který nereaguje s testovanými hasicími prášky (například z nerezové 

oceli). Průchod šnekového podavače je konstrukčně řešen tak, aby hmotnost dodávaného 

prášku byla konstantní a měnila se pouze se změnou počtu otáček pohonné jednotky. 

Zásobník prášku se šnekovým dopravníkem včetně motorové jednotky je usazený na vážící 

jednotce pro měření úbytku hasicího prášku. 

12.6 Vážící systém  

Požadavky na vážící systém jsou následující: 

• přesnost vážení 2 - 5% 

• možnost připojení k počítačové sestavě nebo k vykreslovacímu peru, 

které zaznamenává úbytek hmotnosti za čas 

• zobrazení změny hmotnosti 1x za sekundu 

Vhodný vážící systém může být například váha od společnosti KPZ-Váhy, s.r.o. 

modelové řady 2-03E-3 s možností přenosu naměřených dat do počítačové sestavy připojené 

přes port RS 232. Vážící rozsah váhy je 0 – 30 kg s přesností 0,1g. Váha je na Obrázku 13. 

[10] 

 
Obrázek 13: Digitální váha řady 2-03E-3 
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12.7 Zásobování palivem 

Zásobování palivem je znázorněno na Obrázku 11 a je sestaveno: 

− ze zásobníku paliva 

− z hadice 

− z regulačního zařízení 

− ze spojek mezi potrubími a jednotlivými zařízeními 

12.7.1 Zásobník paliva 

Palivem pro zkušební zařízení je propan. Čistota propanu je doporučena přibližně 

99 %, ale může být použito i plynů s laboratorní čistotou 99,5 % nebo 99,95%. 

Tato laboratorní čistota sice zvýší přesnost měření, ale zvýší také cenu. Při provádění zkoušek 

je vhodné používat pouze plyn o jedné čistotě, protože kdyby se u každé zkoušky použil plyn 

s jinou čistotou, mohlo by dojít k nežádoucím odchylkám ve stanovených hodnotách REMP 

[12]. 

12.7.2 Hadice  

Přívodní hadice musí mít dostatečnou tlakovou pevnost a nesmí uvolňovat ze svého 

povrchu znečišťující částice, které mohou působit nepřesnosti v měření. Vhodným typem 

hadice je například pryžová tlaková hadice s textilním opletem a ochranným vnějším obalem 

z pryže proti obrušování. Tyto hadice se používají například u acetylenových svařovacích 

souprav. 

12.7.3 Regulační zařízení 

Regulační zařízení hmotnostního průtoku paliva volíme tak aby byly splněny 

následující podmínky: 

• přesnost regulace 2 - 5 % 

• možnost manuální a elektronické regulace přes počítačovou sestavu 

Vhodným typem regulátoru je i tzv. kombinovaný regulátor, kterým je možné 

hmotnostní průtok nejen regulovat, ale také i měřit [9].    

12.7.4 Spojky 

Spojení mezi hadicemi a jednotlivými zařízeními musí splňovat dostatečnou tlakovou 

pevnost a těsnost a navíc by mělo být jednoduše rozebíratelné. Vhodné jsou například 

kompresní spojky. Ty při prvním nasazení na hadici nalisují kroužek (tzv. zámek), 



46 

 

který pevně obejme hadici a zajistí tak požadovanou tlakovou pevnost a snadné rozebírání 

a spojování. Řez spojkou je na Obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Řez kompresní fittingovou spojkou  
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Závěr: 

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

schopnosti práškových hasiv v České republice a ve světě. V dostupných literárních zdrojích 

byly nalezeny tři možné alternativy hodnocení hasicí schopnosti práškových hasiv a to: 

• metoda dle ČSN EN 3-7+A1 

• metoda dle patentu číslo 244810 

• metoda dle NT FIRE 044 

Některé z uvedených metod se dále dělí podle použitého paliva a to na palivo plynné, 

kapalné a pevné.  

Metoda hodnocení dle ČSN EN 3-7+A1 popsaná v kapitole 8 slouží k hodnocení 

hasicí schopnosti přenosných hasicích přístrojů. Výsledky zkoušek v daném případě 

vypovídají o hasicí schopnosti hasicího přístroje jako celku a hasicí schopnost samotné 

práškové náplně už detailně nehodnotí. Hodnota hasicí schopnosti má pro uživatele 

informativní charakter o „kvalitě“ celého přenosného hasicího přístroje. To znamená, 

že s rostoucí hodnotou hasicí schopnosti by měla růst „kvalita“ hasicího přístroje a ten by pak 

měl v praxi zdolat větší požár. Pokud bychom ale potřebovali znát hasicí účinnost samotné 

práškové náplně, musíme zvolit jinou metodu zkoušky, protože uvedená norma neumožňuje 

získat informaci o vlastní „kvalitě“ práškové náplně přenosného hasicího přístroje. 

Další nevýhodou je omezenost metody pouze na stanovování hasicí schopnosti u požárů 

třídy A a B. 

Metoda hodnocení dle patentu číslo 244810 popsaná v kapitole 10 slouží k hodnocení 

hasicí schopnosti samotných práškových hasiv. Výsledkem této metody je hasicí schopnost 

hasicího prášku vyjádřena největším možným uhašeným zkušebním požárem, který je pro 

tuto metodu definovaný. To znamená, že s rostoucí velikostí uhašeného zkušebního požáru 

roste „kvalita“ zkoušených hasicích prášků a v praxi by pak měly zdolat větší požár. 

Nevýhodou této metody je, že nelze stanovit přesnou číselnou hodnotu hasicí schopnosti, 

protože testovaný hasicí prášek může mít hasicí schopnost odpovídající velikosti mezilehlého 

zkušebního požáru, který už není definován. Další nevýhodou je, že metoda se zaměřuje 

pouze na požáry třídy B a zbylými třídami požárů se již nezabývá.  

Metoda hodnocení dle NT FIRE 044 popsaná v kapitole 9 slouží na rozdíl od předešlé 

metody k detailnímu hodnocení hasicí schopnosti práškových hasiv. Zatímco u předešlé 

metody je hasicí schopnost vyjádřena uhašením největšího definovaného zkušebního požáru, 
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u této metody je hasicí schopnost vyjádřena hodnotou REMP. Ta se získá například u požáru 

třídy C podílem konstantního hmotnostního průtoku paliva s hmotnostním průtokem 

práškového hasiva, který se upravuje dle potřeby. Hodnota REMP udává přesné číselné 

vyjádření hasicí schopnosti, protože její velikost je ovlivněna změnou hmotnostního průtoku 

dodávaného hasicího prášku za sekundu. To znamená, že hasicí schopnost nebude nabývat 

hodnot, které se mohou nacházet mezi jednotlivými zkušebními požáry, jak je tomu 

u předchozích metod. Nevýhodou této metody je orientace pouze na požáry třídy A a C.  

Všechny z popsaných metod mají jeden společný nedostatek v tom, že nestanovují 

hasicí schopnost pro všechny třídy požárů. Studiem dané problematiky bylo také zjištěno, 

že nejsou v tuto chvíli dostupné žádné zkušební postupy pro stanovení hasicí schopnosti 

u požáru třídy D a F. Proto bych se rád touto problematikou nadále v budoucnu zabýval 

a modifikoval některé z popisovaných metod i na stanovování hasicí schopnosti u tříd požárů, 

u kterých jí nyní nestanovují.  

Studiem dané problematiky bylo zjištěno, že průběh zkoušky popsané v NT FIRE 044 

je nejméně ovlivňován negativními vlivy. Proto jsem se rozhodl v kapitole 12 provést návrh 

zkušebního zařízení sloužícího pro stanovování hasicí schopnosti testovaných hasicích prášků 

u třídy požáru C. Stanovené výsledky by mohly být využity například odborníky 

při navrhování zařízení a systémů využívajících prášková hasiva.  

Snahou při zpracování bakalářské práce bylo také poukázat na negativní faktory 

působící na průběh zkoušek hasicí schopnosti hasicích prášků u výše diskutovaných 

zkušebních postupů. Nejvíce negativních faktorů je u metody popisované v normě 

ČSN EN 3-7+A1 a nejméně u metody popsané v NT FIRE 044. 
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