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Konvergovaná bezpečnost v podmínkách požární ochrany
Ing. Martin Bajer
TTC MARCONI s. r. o.
Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
bajer@ttc.cz
Pokud mluvíme o jakémkoliv objektu nebo třeba prostoru, kde se nachází lidé
a vykonávají určitou činnost/aktivitu, budeme také mluvit o druzích bezpečnosti,
které se na tyto objekty, prostory, lidi a činnosti vztahují. V dnešní době je většinou
každý druh bezpečnosti řešen samostatně, bez návaznosti na jiné druhy bezpečnosti
týkající se stejného subjektu (osoby, objektu apod.). Pro každý druh bezpečnosti
existují samostatné nástroje, kterými lze sledovat požadované parametry a zhodnotit
stav vybraného druhu bezpečnosti.
Můžeme říct, že mnoho druhů bezpečnosti na sebe vzájemně navazuje a doplňuje
se, takže můžeme hovořit o určité provázanosti některých druhů bezpečnosti. Tuto
provázanost lze využít v takzvané konvergenci, kde jsou využity tyto základní vazby.
Jednou z nejdůležitějších vazeb je vazba na konkrétní zabezpečovaný subjekt. Tento
subjekt nás může zajímat z pohledu ochrany majetku, ale také to může být objekt
s velkou koncentrací osob a může spadat do oblasti měkkých cílů a v neposlední
řadě se v tomto objektu mohou nacházet osobní či utajované informace, a to nejenom
v tištěné, ale i v elektronické podobě. Můžeme předpokládat, že konvergence
základních druhů bezpečnosti týkajících se tohoto referenčního objektu by nám
mohla v případě narušení bezpečnosti poskytnout informace o možných hrozbách
nejenom pro objekt samotný, ale i pro osoby nacházející se v objektu a pro uložené
informace.
Konvergovaná bezpečnost představuje nový specifický druh bezpečnosti
s širším záběrem, vzniklý sloučením několika slučitelných druhů bezpečnosti
do jednoho celku. Umožňuje vyhodnocovat stav bezpečnostní situace jako jeden
obraz, do něhož se promítají všechny dílčí bezpečnostní situace jednotlivých druhů
bezpečnosti. Hlavní výhodou je tak rychlejší odhalení narušení bezpečnosti, jeho
způsobu, rozsahu a možnost predikce dalšího průběhu incidentu a cílené zajištění
reakce na toto narušení. Konvergovaná bezpečnost v nejběžnější formě obvykle
zahrnuje fyzickou, kybernetickou, informační a provozní bezpečnost.
Současné technické i organizační prostředky používané pro zajištění celkové
(konvergované) bezpečnosti ve firmě nebo organizaci generují stále větší množství
údajů. Sledované prostředí je natolik složité, že jeho chování nelze popsat pomocí
jednoduchých pravidel a přesně specifikovaných signálů. Proto se při zajišťování
bezpečnosti začíná prosazovat směr hledání anomálií v chování systémů nebo
uživatelů na základě analýzy hromadných dat. Takto koncipovaný princip
konvergované bezpečnosti umožňuje z průběhu datových toků a posloupnosti
různých typů událostí poznat, zda se skutečně jedná o známý útok, nebo zda může
Ostrava, 1. - 2. září 2021
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jít o nový typ incidentu s použitím dosud neznámých přístupů a algoritmů. Predikce
bezpečnostních incidentů a jejich sofistikované řešení je jednou ze základních
vlastností dnešních typů bezpečnostních center.
V bezpečnostních centrech nové generace se místo pouhého zobrazování
integrovaných výstupů ze sledovaných technologií a jejich vyhodnocování
zkušenými dispečery používají kompaktní a velmi sofistikované informační systémy
managementu pro konvergovanou bezpečnost CSIM s jednotným ovládáním
a přehledným postupným zobrazováním prioritních událostí. Takovéto systémy
dokáží významně minimalizovat falešné poplachy a zobrazují přehledně pouze
hlavní incidenty podle stanovených priorit.
Takovéto systémy se mohou integrovat i do dohledových center HZS,
kde kromě klasických technologií fyzické bezpečnosti, jako jsou systémy EPS
Takovéto
systémy systémy,
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a kamerové
dokáží korelovat
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technologických
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technologií
fyzickétechnologií
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či kybernetické
bezpečnosti.
informace z technologických systémů budov, provozních technologií či kybernetické bezpečnosti.
Pracoviště dispečera se pak bude skládat z moderní hlasové dispečerské konzole,
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TTC MARCONI využívá v nabízených řešeních vlastního hlasového

TTC MARCONI využívá v nabízených řešeních vlastního hlasového dispečerského systému KONOS,
dispečerského systému KONOS, který je určena pro komplexní řídící úkoly,
který je určena pro komplexní řídící úkoly, plánování, rychlou komunikaci a zpracování telefonních
plánování,
rychlou
komunikaci
a zpracování
také různé
hovorů.
Nabízí také
různé možnosti
speciálních
funkcí, jakotelefonních
je monitoring hovorů.
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technologií
možnosti
speciálních
funkcí,
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a
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technologií
organizace,
organizace, možnosti přehrávání nahrávaných hovorů a různé informační funkcionality. Díky integraci
se zařízeními jiných výrobců, umožňuje KONOS přístup k různým komunikačním sítím přes jediný
terminál.
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Ostrava, 1. pracoviště
- 2. září 2021
Dokumentační
TTC MARCONI je koncipováno tak, aby co nejjednodušším, nejrychlejším a
nejpřesnějším způsobem vytvářelo různé typy dokumentů požadovaných příslušnými předpisy HZS na
počátku, během a bezprostředně po skončení zásahu. SW aplikace dokumentačního pracoviště se
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možnosti přehrávání nahrávaných hovorů a různé informační funkcionality.
Díky integraci se zařízeními jiných výrobců, umožňuje KONOS přístup k různým
komunikačním sítím přes jediný terminál.
Dokumentační pracoviště TTC MARCONI je koncipováno tak,
aby co nejjednodušším, nejrychlejším a nejpřesnějším způsobem vytvářelo různé
typy dokumentů požadovaných příslušnými předpisy HZS na počátku, během
a bezprostředně po skončení zásahu. SW aplikace dokumentačního pracoviště se
člení do několika částí podle požadované činnosti při zpracování požáru. Jedná se
o „Monitoring událostí“, „Denní hlášení“, „Zprávy o zásahu“, „Zprávy o činnosti“,
„Číselníky“ a „Nastavení“. Výše jmenované činnosti je případně možné podle
potřeby doplnit o nové zákazníkem požadované typy.
Za účelem zjišťování a korelování vztahů mezi parametry sledovaných
bezpečnostních a provozních podsystémů, poskytování nástrojů pro podporu
rozhodování v rámci komplexního situačního managementu, provádění různých
statistických výpočtů atd. a zobrazování situace interaktivně v geografickém
informačním systému pak slouží informační systém konvergované bezpečnosti
kategorie CSIM, který je v rámci požadovaných řešení integrován do prostředí
zákazníka a optimalizován dle požadavků a nastavených procesů.

Ostrava, 1. - 2. září 2021
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Plynné produkty hoření tepelného rozkladu polymerních
látek
Ing. Petra Bursíková, Ph.D.
Ing. Milan Růžička
MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
petra.bursikova@tupo.izscr.cz, milan.ruzicka@tupo.izscr.cz
Klíčová slova
Polymerní látky, plasty, hoření, tepelný rozklad, produkty hoření, plynová
chromatografie.
Úvod
Polymery jsou součástí našeho každodenního života. Staly se nenahraditelným
materiálem v řadě odvětví. Používají se pro výrobu rozličných předmětů. Mimo jiné
se z nich vyrábějí konstrukční materiály ve stavebnictví a velké množství najdeme
také v interiérech automobilů. Dělí se na přírodní polymery jako dřevo nebo bavlna
a na syntetické polymery (plasty), které se vyrábí z ropy. Jedná se o hořlavé materiály,
které jsou přítomny ve většině požárů. Jejich zplodiny hoření patří mezi významné
polutanty znečišťující životní prostředí a vykazují toxické vlastnosti pro člověka.
Molekuly polymerů jsou příliš velké na to, aby byly těkavé. Jejich tepelným
zahříváním probíhají chemické a fyzikální procesy. Polymer měkne, deformuje
se, může se i roztavit a nakonec dochází ke štěpení řetězce nebo dalším reakcím
za vzniku těkavých organických látek. Tyto těkavé molekuly unikají z povrchu
polymeru, mísí se se vzduchem a dochází k jejich reakci s kyslíkem, při které se
uvolňuje teplo a následně se polymer vznítí nebo vzplane. Vznik zplodin hoření je
ovlivněn především chemickým složením spalované látky a okolními podmínkami,
jako je teplota a množství kyslíku. Cílem příspěvku bylo popsat složení organických
plynných zplodin, které vznikají hořením vybraných polymerů v atmosféře
obohacené o kyslík nebo pyrolýzou simulovanou tepelným působením na vzorek
v inertní atmosféře dusíku.
Popis experimentů a měření
Plynné zplodiny byly zkoumány u vybraných polymerních materiálů, které
se běžně vyskytují v našem okolí. Byli vybráni zástupci jak přírodních polymerů
jako bavlna a smrkové dřevo, tak i syntetických polymerů, například polyetylen,
polypropylen, polyvinylchlorid, polyuretan, polyester, polyamid a močovinoformaldehydová pryskyřice. Testovaný materiál byl spálen ve vialce v atmosféře
obohacené o kyslík. Při získání pyrolyzních zplodin hoření byl každý polymer
umístěn do komorové pece DLE ČSN 64 0149 a při teplotě 400 °C byl omýván
Ostrava, 1. - 2. září 2021
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dusíkem konstantním průtokem 5 l/min. Bylo vzorkováno ovzduší s plynnými
produkty tepelného rozkladu. Plynné produkty byly následně chemicky analyzovány
metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem mikroextrakcí tuhou
fází pomocí SPME vlákna (Carboxen 85 µm).
Shrnutí výsledků
Zplodiny hoření polymerů obsahují velké množství látek, jejichž výskyt
odpovídá chemickému složení konkrétního materiálu. U přírodních polymerů, jako
je bavlna a smrkové dřevo, byla ve zplodinách potvrzena přítomnost furanu, fenolu,
jejich derivátů a dalších aromatických uhlovodíků. Furan, fenol a jejich deriváty jsou
typické složky vyskytující se při hoření přírodních celulózových materiálů. U plastů
ropného původu byla téměř u většiny plynných produktů hoření zkoumaných
materiálů zjištěna přítomnost aromatických uhlovodíků. Mezi nejběžnější se řadí
benzen, toluen, styren a naftalen.
Z hlediska porovnání podmínek tepelné degradace vybraných materiálů
lze obecně říci, že zatímco při hoření v nadbytku kyslíku vznikají ve větší míře
běžné a univerzální produkty hoření benzen, toluen, styren, benzaldehyd a těkavé
polyaromatické sloučeniny jako například naftalen a jeho methylderiváty, bifenyl,
bifenylen a fenantren. Pyrolýza stejných materiálů v dusíku podporuje spíše tvorbu
pro každý polymer specifických organických plynných zplodin menších molekul
na úkor běžných produktů hoření. Dále byla při studii potvrzena teorie, že celkové
množství organických zplodin hoření je při pyrolýze většiny materiálů cca o 10-20 %
větší než v podmínkách plamenného hoření, protože molekuly polymerů nejsou při
pyrolýze v takové míře rozkládány až na CO, CO2 a další anorganické plyny.
Závěr
Obecně platí, že při požárech jsou obsaženy ve zplodinách hoření jako hlavní
produkty CO2, CO a vodní pára a v mnohem menší míře vznikají další organické
látky. Bylo potvrzeno, že koncentrace kyslíku v okolní atmosféře při tepelné
degradaci polymerního materiálu výrazně ovlivňuje složení zplodin. Posouzení
toxicity v závislosti na množství kyslíku nebylo však zcela jednoznačné. Ve většině
případů platilo, že při dostatečném množství kyslíku docházelo ke vzniku více
toxičtějších plynných zplodin, protože vznikají karcinogenní látky jako benzen, styren
a polyaromatické uhlovodíky. Složení plynných zplodin hoření bylo značně závislé
na spalovaném materiálu a docházelo ke vzniku velkého množství organických látek,
přičemž některé z nich vykazují výrazné toxické vlastnosti.
U reálných požárů jsou ovšem výsledné chromatogramy zplodin hoření značně
rozsáhlé, což je zapříčiněno hořením více materiálů najednou. GC analýzy produktů
hoření různých materiálů mají také velký význam jako pomůcka pro interpretaci
analýz vzorků z požárů. V chromatogramech vzorků z požářišť jsou vždy přítomny
složky produktů hoření jako balastní látky a je třeba je rozlišit a oddělit od hledaných
složek akcelerantů požárů.
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Úvod
Zuhelnatělé zbytky jsou vedlejším produktem pyrolýzy, který díky svým
tepelným a strukturním vlastnostem v procesu pyrolýzy a hoření působí jako
inhibitor. Proto musí být zuhelnatělé zbytky zahrnuty při numerických simulacích
pyrolýzy, která vyžaduje velké množství vstupních parametrů pro to, aby byla
úspěšná. Problémem je však nedostupnost některých tepelných a materiálových
parametrů zuhelnatělých zbytků různých materiálů v literatuře. Jedním z obecně
málo popsaných parametrů je objemová hmotnost zuhelnatělých zbytků.
Tento příspěvek se zabývá vývojem metodiky pro měření objemové hmotnosti
zuhelnatělých zbytků dřevěných materiálů. Takové zbytky jsou velmi křehké
a porézní [1]. Kvůli těmto vlastnostem nelze použít klasické metody (plynová
a rtuťová pyknometrie), protože by vzorek buď poškodily a zanesly by chybu
do měření, nebo by naměřily skeletální hustotu, která se pro náš účel nehodí. Proto
bylo přistoupeno k bezkontaktnímu měření objemu pomocí fotogrammetrie, která
umožňuje zrekonstruovat 3D síť měřeného objektů z jeho fotografií a určit jeho
objem [2].
Experimentální metody
Fotogrammetrie je metoda založená na hledání společných bodů mezi
fotografiemi měřeného objektu pořízenými z různých úhlů. Je využívána především
pro účely kartografie, ale může být využita i pro 3D rekonstrukci menších
a středně velkých objektů [3]. Pro její využití je zapotřebí fotoaparát s vysokým
rozlišením a počítač s výkonným procesorem, velkou pamětí a především vysoce
výkonnou grafickou kartou s architekturou CUDA. Existuje celá řada komerčního
a nekomerčního fotogrammetrického softwaru. Pro účel tohoto příspěvku byl vybrán
program Meshroom od AliceVision1, který je bezplatný open source.
1

https://alicevision.org/
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Vzhledem k vysokému počtu snímků na jeden měřený objekt (60-80) bylo
třeba proces focení měřeného objektu automatizovat. K tomuto účelu byla sestavena
aparatura, která držela fotoaparát v určité pozici vůči měřenému objektu, který byl
umístěn na otočnou podložku. Pro řízení automatizace bylo použito Arduino Uno,
které přepínalo mezi krokovým a servo motorem, kde krokový motor otáčel měřeným
objektem a servo motor mačkal spoušť fotoaparátu. Pro snadnější rekonstrukci
v softwaru bylo zvoleno černé pozadí na snímcích. Obecně je různorodé pozadí
na fotografiích žádoucí, ale pro účely tohoto příspěvku nebylo vhodné.
Experimentální měření
Pro měření objemové hmotnosti byly použity vzorky shořelých dřevěných
destiček z kónické kalorimetrie. Jednalo se o destičky ze smrku a překližky. Každá
shořelá destička byla rozdělena na 7 kousků, protože díky různému stupni prohoření
se objemová hmotnost lišila v různých částech destiček. Konečná hodnota objemové
hmotnosti byla brána jako aritmetický průměr naměřených hodnot jednotlivých
kousků.
Každý vzorek byl nejprve očištěn, zvážen a poté lehce obarven křídovým
sprejem, aby byl patrný na černém pozadí, které na fotografiích eliminovalo případné
stíny. Dále byly na vzorek namalovány dva referenční body pro škálovaní rozměru
sítě. Vzorek byl umístěn do aparatury na otočnou podložku, na které byl postupně
nafocen dokola, pootočen na jinou stranu a nafocen znova. Dohromady byl nafocen
ve třech různých polohách na podložce, což odpovídalo 60 snímkům. Snímky byly
vloženy do programu Meshroom a zpracovány. Výsledkem byla 3D síť, kterou
bylo potřeba naškálovat podle referenčních bodů. Následně byl stanoven objem
a z hmotnosti dopočtena objemová hmotnost.
Závěr
Podařilo se sestavit fotogrammetrickou aparaturu, která umožňuje měření
objemu, respektive objemové hmotnosti zuhelnatělých zbytků dřevěných destiček.
Dále byla vyvinuta metodika zpracování vzorků a jejich následného měření
v aparatuře a následného zpracování ve fotogrammetrickém softwaru. Postupnými
úpravami aparatury se podařilo snížit čas focení měřeného objektu z hodiny
na několik minut.
Díky tomu je možné naměřit objemovou hmotnost zuhelnatělých zbytků
požadovaného materiálu pro účely numerické simulace pyrolýzy.
Poděkování
Práce probíhá s finanční podporou z programu bezpečnostního výzkumu ČR
v letech 2015-2022 (BV III/1 -VS) pro projekt VI20192022120 „Modelování tepelné
degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva.“

Ostrava, 1. - 2. září 2021

8

POŽÁRNÍ OCHRANA 2021

Použitá literatura
[1] CÁBOVÁ, K.; HASALOVÁ, L.; APELTAUER, T.; KUČERA, P.; WALD, F.:
Ověřování modelů v požární bezpečnosti. České vysoké učení technické, 2019.
[2] MARZIALI, S.; DIONISIO, G.: Photogrammetry and macro photography.
The experience of the MUSINT II Project in the 3d digitizing process of small
size archaeological artifacts. Studies in Digital Heritage 1, 2 (2017), 298-309.
[3] GRUEN, A.: Fundamentals of videogrammetry -a review. Human Movement
Science 16, 2 (1997), 155-187. 3-D Analysis of Human Movement - II.

Ostrava, 1. - 2. září 2021

9

POŽÁRNÍ OCHRANA 2021

Nosné konstrukce z textilního betonu za zvýšené teploty
Ing. Richard Fürst1, 2)
doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.1)
Ing. Marek Pokorný, Ph.D.1)
Ing. Tomáš Vlach1)
1)
České vysoké učení technické v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice
2)
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Division 7.3-Fire
Engineering
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, Germany
richard.furst@cvut.cz, richard.fuerst@bam.de
Klíčová slova
Textilní beton, vysokohodnotný beton, textilní výztuž, požární odolnost,
epoxidová pryskyřice.
Úvod
V současné době jsou ve stavebnictví stále více používány kompozitní
materiály s alternativními druhy výztuží jako jsou technické textilie či FRP
výztuže (FRP = Fiber Reinforced Polymer). Materiály, využívající technické
textilie z uhlíku, případně skla či čediče se nazývají textilní betony (TRC = Textile
Reinforced Concrete) [1]. Textilie jsou většinou impregnovány syntetickými
pryskyřicemi, jež zlepšují jejich mechanické vlastnosti za běžné teploty. Nejčastěji
jsou pak tyto výztužné materiály kombinovány s vysokohodnotnými betony (HPC
= High Performance Concrete) a dosahují tak vynikajících mechanických vlastností
za běžné teploty [2]. Tyto konstrukce se v současné době používají zejména pro
nenosné konstrukce [3], nicméně na základě dílčích materiálových experimentů se
laboratoř kompozitních materiálů v rámci UCEEB, ČVUT v Praze zabývá vývojem
nosných prutových konstrukcí z TRC včetně jejich hodnocení za zvýšené teploty.
Popis experimentální činnosti
V rámci provedených experimentů hodnotící TRC se smykovou výztuží
z uhlíkové textilie s epoxidovou pryskyřicí za zvýšené teploty byly vytvořeny dvě
sloupová tělesa, s rozdílným materiálem požární ochrany tak, aby bylo dosaženo
požární odolnosti alespoň R 60, při zatížení 1 000 kN a excentricitě 10 mm.
Geometrie zkušebních těles byla zvolena zejména s ohledem na docílení co nejlepších
mechanických vlastností a možnosti provedení (obr. 1).
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Obr. 1 Geometrie zkušebního tělesa pro požární zkoušky v reálném měřítku
Obr. 1 Geometrie zkušebního tělesa pro požární zkoušky v reálném měřítku
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Zkušební vzorky byly vystaveny teplotám dle ISO 834. Výsledná úprava byla stanovena na
základě vizuálního zhodnocení zkušebních vzorků, kde se jako nejlepší varianta osvědčila
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Zkušební vzorky byly vystaveny teplotám dle ISO 834. Výsledná úprava
byla stanovena na základě vizuálního zhodnocení zkušebních vzorků, kde se jako
nejlepší varianta osvědčila varianta s výztužným pletivem ve středu sádrové omítky
nekotveného do HPC při tloušťce omítky 30 mm.
Závěr a vyhodnocení experimentů v reálném měřítku
Zkoušky požární odolnosti byly realizovány v rámci akreditované požární
zkušebny PAVUS, a.s. Návrh požární ochrany obou zkušebních těles vyhověl
návrhovému kritériu nepřekročení teploty skelného přechodu na vrstvách smykové
výztuže během plánovaných 60 minutách (tab. 2).
Tab. 2 Dosažená teplota zkušebních těles v čase na první vrstvě uhlíkové výztuže [°C]
Typ požární ochrany

Čas [min]
0

15

30

45

60

Promatect-H

11 °C

13 °C

33 °C

63 °C

91 °C

Vermiplaster

14 °C

33 °C

67 °C

89 °C

109 °C

V případě požární ochrany z kalcium-silikátových desek PROMATECT-H
dosáhl sloup výsledné požární odolnosti R 240. V případě zkoušky sloupu
s aplikovanou sádrovou omítkou došlo vlivem výrobní imperfekce k porušení vzorku
během zatěžovací fáze. Z tohoto důvodu nebylo zatížení během požární zkoušky
aplikováno a byl sledován pouze nárůst teplot uvnitř zkušebního tělesa kde podobně
jako v případě deskového obkladu nedošlo k překročení kritické teploty.
Poděkování
Tento práce byla podpořena Grantovou agenturou ČVUT v Praze, projekt
č. SGS21/094/OHK1/2T/11, Aplikace alternativních materiálů v textilním betonu
a jejich hodnocení za běžné teploty a na účinky požáru.
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Úvod

Pyrolýza, hustota, tepelná vodivost, tepelná kapacita.

JedenÚvod
ze stále přetrvávajících problémů, který brání častějšímu využití modelů tep
Jeden ze stále
přetrvávajících
problémů,
který brání
využití
modelů
degradace v modelech
hoření,
je neznalost
vstupních
datčastějšímu
do těchto
modelů.
Jedna ze sku
tepelné degradace v modelech hoření, je neznalost vstupních dat do těchto modelů.
vstupních
parametrů
tepelně
fyzikální
vlastnosti
hořlavých
konkrétně hus
Jedna
ze skupin jsou
vstupních
parametrů
jsou tepelně
fyzikální
vlastnostilátek,
hořlavých
látek,
konkrétně hustota
(objemová
hmotnost),
součinitel
tepelné
vodivosti
a měrnáTyto param
(objemová
hmotnost),
součinitel
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ačkoliv se tak ve valné většině modelů hoření pevných látek uvažuje a to často i ve
zjednodušených modelech rozvoje požáru pomocí předepsané teploty pro vzplanutí
nebo tepelného toku pro vzplanutí pevné látky.
Citlivostní analýza
Tepelná kapacita a součinitel tepelné vodivosti se u většiny látek mění
s teplotou. Pevné látky jsou často nehomogenní. Příkladem takových látek jsou
různé kompozity nebo desky z aglomerovaného dřeva jako je např. OSB nebo MDF.
U aglomerovaných deskových materiálů se hustota výrazně mění s průřezem [1].
Modely pyrolýzy jsou v dnešní době již značně pokročilé. Při jejich využití
ale narážíme na jejich validaci, která je silně ovlivněna právě použitými vstupními
parametry, respektive modelovými představami a úrovni detailu, který pro daný
scénář zvolíme. Do popředí zájmu komunity rozvíjející modely pyrolýzy v oblasti
požární vědy a výzkumu se v poslední době dostává problematika citlivostní analýzy
právě tří výše zmíněných parametrů. Vermesi et al. [2] výpočetně studovala vliv
nehomogenního hustotního profilu v 1D modelu pyrolýzy 18 mm silné MDF desky,
na jejíž povrch působí neustálený tepelný tok. Závěry, kterými potvrzuje obdobné
studie s konstantním tepelným tokem na horní povrch materiálu, ukazuje, že zahrnutí
hustotního profilu do modelu pyrolýzy výrazně mění teplotní profil látky a tím i čas
do vzplanutí a následně rychlost odhořívání látky. Obdobná studie byla provedena
v rámci prezentovaného příspěvku a je dále rozšiřována o vliv závislosti součinitele
tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity na veličiny, charakterizující chování látek
při hoření.
Závěr
Citlivostní analýzy jsou užitečný a účinný nástroj, jak posoudit vliv
jednotlivých parametrů na výstupy pyrolýzního modelu. Tyto studie ale naráží
na tři problémy. To, že je předpověď pyrolýzního modelu s proměnnými parametry
jiná než s parametry konstantními neznamená, že je přesnější. Prvním problémem je
tedy validace modelů se „zpřesněnými“ parametry experimentálními daty, kterých je
značný nedostatek a v mnoha případech jejich kvalita není dostačující pro validaci.
Druhým problémem je pak popis látek, které při rozkladu zanechávají zuhelnatělý
zbytek. V takovém případě nestačí stanovit tepelně fyzikální vlastnosti původního
materiálu, ale také zuhelnatělého zbytku. Při implementaci v pyrolýzním modelu pak
v takovém případě na jeho předpověď hraje také důležitou roli rozkladný model,
který určuje, jak rychle se nespálená látka mění na zuhelnatělý zbytek. Teplotní profil
je pak ovlivněn kombinací tepelně fyzikálních vlastností nespálené látky, které se
mění s teplotou, rychlosti přeměny látky na zuhelnatělý zbytek a jeho vlastnostmi,
které se také mohou měnit s teplotou. Interpretace takových dat je velmi obtížná,
protože se jedná o souhru více faktorů, které lze jen velmi obtížně izolovat. Třetím
problémem je pak, jak získat relevantní vstupní data respektive jejich závislost
na teplotě či poloze. Měření měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti
za zvýšených teplot je možné, ale v praxi naráží na velké množství problémů
a zejména pak v momentě, kdy začne docházet k rozkladu látky. Její složení se tak
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postupně mění. Správný postup měření, interpretace dat a pak samotná aplikace
hodnot do modelové představy pyrolýzního modelu tak, aby jeho vypovídající
hodnota s rostoucí komplexností vstupů skutečně rostla a nevedla pouze ke zvýšení
výpočetní náročnosti modelu a jeho interpretace, musí být předmětem dalšího studia.
Poděkování
Práce probíhá s finanční podporou z programu bezpečnostního výzkumu ČR
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The article deals with the influence of the weathering process of a gasoline
in fire investigation. Most used fire accelerator is gasoline because it is easily
accessible, inexpensive, and easily ignited. During a fire, the remnants of fire
accelerants are exposed to various degradation processes, the action of which may
prevent their identification [1].
Weathering process can be simply explained as a process of faster evaporation
of more volatile compounds. All materials, flammable liquids especially, are liable to
weathering process, in which are the volatile organic compounds (VOC´s) released
[2, 3]. Ventilation and exposure to high temperatures can change the chemical
composition of the residues, which can lead to modification of the analytical signal.
Exposure to high temperatures can cause gasoline to weather to such an extent that
its identification in the fire scene will be completely impossible because amount
of VOC´s are below the limit of quantification (LOQ) [4]. Residues of gasoline
components are often captured and entrapped in porous materials, fittings, and
structures. For this reason, it is necessary to pay attention and take samples from
different places when inspecting the fire site [1].
Evaporation of the most volatile components of gasoline takes place already
at room temperature. The weathering of gasoline is affected not only by the ambient
temperature but also by the time during which it takes place. For various reasons,
depending on the extent of the fire, or poor access to the terrain or the dangers
associated with firefighting, the fire investigator often cannot arrive at the fire site
in the first hours [1, 5]. During this time, residues may be subjected to various
degradation processes that may alter the chemical composition of the liquid.
The longer the analysis is delayed, the more the intensity of the residual gasoline
compounds present decreases [6, 7].

Ostrava, 1. - 2. září 2021

16

POŽÁRNÍ OCHRANA 2021

At temperatures such as those reached under fire conditions, even less volatile
compounds, such as naphthalenes and higher alkylbenzenes, are difficult to detect
due to the weathering process. In the case of gasoline, lighter VOC´s are the most
sensitive to external influences. The significant change is expected between 0 and 6 h
with a marked decrease in signal intensities and ratios (m/z), which means that the
weathering process should start strongly during the first [8].
If a sample of pure gasoline undergoes significant weathering, the four
compounds that form a characteristic group on the chromatograms are most often
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missing
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comparing
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[3, 4]. especially for more volatile flammable liquids such as gasoline [3, 4].

Fig 1. Chromatograms generated from differently weathered gasoline samples [3]

Fig 1. Chromatograms generated from differently weathered gasoline samples [3]

As can be seen from the chromatograms (Fig 1), the most VOC´s are toluene
and C2- alkylbenzenes, which elute first. When we compare a sample of pure gasoline with
As can be seen from the chromatograms (Fig. 1), the most VOC´s are toluene
a weathered sample ventilated in the range of 90% at a 90 °C, we can see a very rapid decrease
and
C2alkylbenzenes, which elute first. When we compare a sample of pure gasoline
in the peaks of these compounds already in the first minutes. These observations suggest that
with
a
weathered
sample ventilated in the range of 90 % at a 90 °C, we can see a very
the temperature at which weathering takes place has one of the great importance for the
rapid
decrease
in
the peaks of these compounds already in the first minutes. These
identification of gasoline components [3].

observations suggest that the temperature at which weathering takes place has one of
Chalmers et al., studied a negative effect of weathering to which samples were intentionally
the great importance for the identification of gasoline components [3].
exposed. They found that the least affected substances were 1,3,5-trimethylbenzene
al., studied a negative effect of weathering to which samples
and 2 -Chalmers
ethyltouleneet[10].
were intentionally exposed. They found that the least affected substances were
1,3,5-trimethylbenzene and 2-ethyltoulene [10].
From a comparison of the results obtained by Birks et al., Willis et al., Jin et al.
and Dhabbah show that the composition of a sample of gasoline which was weathered
to a lesser extent and at low temperature (25 °C) is the same as the composition
of a sample which was weathered to a greater extent at much higher temperatures
(temperatures reached in fire conditions). This fact may lead to a misinterpretation
of the results of the analysis of gasoline as a fire accelerator. The graph in Fig. 2 is
a mathematical simulation that supports this statement [11, 12].
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Chalmers et al., studied a negative effect of weathering to which samples were intentionally
exposed. They found that the least affected substances were 1,3,5-trimethylbenzene
The premise is to demonstrate that after a few hours, the gasoline loses most
and 2 -ofethyltoulene
[10]. and changes significantly after this time.
its signal intensity
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Útok psychicky narušeného občana na Slovensku v roce 2010, který zásadně
upozornil úřady, policejní sbory i veřejnost na vážné nebezpečí nového fenoménu,
kde psychicky narušený jedinec, který je ozbrojen střelnou zbraní, se jí rozhodne
použít na veřejně přístupném místě proti jiným osobám, s cílem co nejvíce jich zranit
a usmrtit, vnesl zamyšlení o přípustnosti zažít možný podobný exces i na území
ČR. Pro připomenutí, popisovaný útok se odehrál dne 30. 8. 2010 na Slovensku
v obci Devínská Nová Ves, kdy 48 letý pachatel Lubomír Harman střílel legálně
drženou zbraní v panelákovém bytě, kde usmrtil 6 osob jedné rodiny. Poté vyšel
na ulici a střílel na kolemjdoucí, případně lidi nacházející se na balkonech či oknech.
Svým jednáním zranil dalších 15 osob a 1 ženu na balkoně usmrtil. Pachatel spáchal
sebevraždu v okamžiku příjezdu zásahové jednotky na místo události. Slovenská
policie postupovala standardně, jak je vycvičena a připravena reagovat v podobných
případech již desítky let, stejně tak by zřejmě postupovala v takovém případě i česká
policie. Na Slovensku, a ani v Česku, se po tomto útoku z taktického hlediska reakce
policie na podobný útok nijak nezměnila.
V ČR k tomuto došlo až v okamžiku mediálně známého útoku v restauraci
Družba v Uherském Brodu o pět let později od popisované střelby na Slovensku
(podrobný popis níže). Tehdejší policejní prezident (pozn. autora: gen. Tuhý) pověřil
tehdejšího ředitele služby pořádkové policie Policejního prezidia, aby změnil
dosavadní systém reakce na ozbrojeného a střílejícího nebezpečného pachatele,
který do té doby fungoval bez zásadních změn přes padesát let (např. barikádová
situace, zajištění perimetru, evakuace osob a zákaz vstupu, vyčkání na zásahovou
jednotku), a takto vytvořil nový systém, který bude fungovat akceschopněji a povede
k včasnějšímu zákroku popř. eliminaci střílejícího pachatele. Tahle situace i akutní
potřeba reakce policie vlastně nahrála možnosti využít přes rok starou metodiku
IZS, která popisovala spolupráci složek IZS na takovém typu zásahu, a urychlit
takto přechod a zavádění nového výcviku, postupů a spolupráce s IZS na místě
činu, soustředěného k eliminaci střelce. Ve skutečnosti stačilo udělat ze všech
hlídek „prvního sledu“ nový systém speciálně vycvičených a vybavených policistů
schopných a přednostně vysílaných hlídek k eliminaci střelce. Stručně řečeno,
vytvořit spojnici (mezičlánek) mezi policisty obvodních (místních) oddělení policie
a zásahovou jednotkou, reagující na oznámení střílející osoby. Od této chvíle se
metodický postup podpořil pokynem policejního prezidenta o plnění úkolů a postupů
policistů. Začal tedy oficiálně fungovat systém nazvaný prvosledové hlídky. Jak již
bylo řečeno, první zmínka totožného názvu vznikla v listopadu roku 2013 v souboru
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typových činností GŘ HZS, kde členové pracovní skupiny pro tvorbu souborů
typových činností GŘ HZS za Policii ČR (ředitel + garant činností zásahových
jednotek z ŘSPP) ve spolupráci s HZS a ZZS vytvořili metodiku s názvem „AMOK
– útok aktivního střelce“, která byla vydána jako typová činnost STČ č. 14/IZS-2013
s účinností od 1.1.2014. Vydání pokynu policejního prezidenta vedlo k okamžitému
zavedení systému prvosledových hlídek v nezbytně provozuschopném stavu.
S komplexním a úplném plošném zavedení se přitom počítalo nejpozději do roku 2020
a s povinností dojezdu prvosledových hlídek na místo události max. v průměrném
čase do 10 min. Ministerstvo vnitra navázalo na vznik prvosledových hlídek policie
a vypracovalo následně po útoku v Uherském Brodě analýzu pěti aspektů, zabývající
se žádoucím posunem pro prvosledové hlídky v budoucích letech. Analýza stanovila
jako žádoucí stav PSH především dojezdový čas na události AMOK nejdéle 15 minut
(což v případě zmíněného pokynu policejního prezidenta bylo splněno), zabezpečit
minimální vybavení v podobě balistické ochrany a dlouhých zbraní a neblokování
prvosledových hlídek úkoly, které jim znemožňují okamžitý služební zákrok1. Dále
analýza navrhla řešení v podobě navýšení služebních míst na celkem 65 územních
odborech na zřízení prvosledových hlídek, což by znamenalo navýšení o přibližně
1300 příslušníků. Navýšení by se netýkalo hlavního města, kde je zřízeno PMJ
a městských ředitelství, kde jsou zřizována oddělení hlídkové služby. Tato navyšování
by muselo být rozloženo do období pěti let a zajistit i materiálně technické
zabezpečení a výcvik (cca 130tis./policista). Prvosledové hlídky nyní svou úlohu plní
v celé republice v počtu přes 217 prvosledových hlídek2. K změně taktiky zákroků
u uvedených situací, byla ve spolupráci s instruktory a Policejním prezidiem ČR
vypracována i výcviková metodická pomůcka se stejnojmenným názvem AMOK.
Následně bylo uskutečněno mnoho cvičení v součinnosti s ostatními složkami IZS.
Od roku 2015 téměř každý rok pořádají jednotlivé kraje cvičení posilující součinnost
všech složek IZS, které jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách
policie. Tato cvičení významným způsobem posilují systém kooperace, rozdělení
úkolů a v neposlední řadě i zvyšují představivost a orientaci příslušníků v situacích
podobného typu. Národní srovnávací cvičení pak probíhá jednou ročně v Koutech
nad Desnou v rámci soutěže Rallye Rejvíz, kde jsou zúčastněny posádky záchranné
zdravotní služby z celého světa. Při události primárního významu s aktivním
útočníkem je úkolem prvosledové hlídky dorazit v co nejkratším dojezdovém času
na místo určení, na místě získat a předat informace nezbytné pro koordinaci nasazení
dalších sil a prostředků policie a základních složek integrovaného záchranného
systému a zneškodnit aktivního útočníka3.

1

2

3

Ministerstvo vnitra České republiky. Analýza pěti aspektů vyplývajících z události v Uherské
Brodu. 2015.
BOCÁN, Josef. Balistické vesty. policie.cz [online]. 2019 [cit. 2020-12-01]. Dostupné z:
https://www.policie.cz/clanek/balisticke-vesty.aspx.
Katalogový soubor typové činnosti. STČ - 14/IZS. Typová činnost složek IZS při společném
zásahu. Amok - útok aktivního střelce.
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Comparative analysis of fire resistant doors testing
according to Serbian standards
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Keywords
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Fire safety in buildings depends on fire barriers, and fire resistant doors
playing a major role in fire and smoke spread prevention between fire compartments.
Fire protection measures are implemented to stop and slow down the spread of fire
and smoke in order to enable everyone inside the building to evacuate in time and to
provide firefighters enough time to localize and extinguish the fire. For that reason
it is necessary to test the fire resistant door and establish a specific value for fire
resistance for each door type. The fire resistance sertificate can be issued only by an
accredited laboratory, specialized in this type of testing. There is only one laboratory
in Serbia accredited for this type of testing and it is located within the IMS Institute
in Belgrade.
In Serbia, fire resistant doors can be tested according to two standards: SRPS
U.J1.160 from 1988, as well as SRPS EN 1634-1 from 2018. The SRPS U.J1.160
standard is still utilized due to the fact that the Serbian rulebook uses it as an
examination standard. On the other hand, Serbia is also in line with the European
standards, and as such - Laboratory for Thermal Engineering and Fire Protection
has been accredited by the European standards. As a result, the fire resistant door
can be tested according to two standards, depends on the needs of the customer.
A new rulebook, which is a complete transition to European norms, is being prepared,
so the SRPS U.J1.160 standard stays in use for a very limited time.
The difference between these two standards for testing the fire resistant doors
is in the number of thermocouples that record the temperature on the unexposed side
of the door. According to the European norms, a larger number of thermocouples is
added to the sample, whereby the temperatures on the frame are also measured, while
the standard SRPS U.J1.160 does not require it. In addition to measuring
the temperature on the unexposed side of the sample where we get the average
temperature, the European standards introduce additional thermocouples that
measure the maximum temperature in places where it is considered that they can reach
a higher temperature than thermocouples set for measuring the average temperature.
Ostrava, 1. - 2. září 2021

22

POŽÁRNÍ OCHRANA 2021

Temperature limits, and equipment for checking the integrity of the sample are
identical in both standards. Regarding the large differences, it can be noticed
that the standard SRPS EN 1634-1 requires the measurement of deformations on
the sample, which must be recorded at certain time intervals throughout the test.
Also, an important difference is that according to the European standard, before
the test starts, the gaps between the frame and the door leaf must be measured,
as well as the force of shutting the door. The SRPS EN 1634-1 standard has a more
detailed description of the test procedure, as well as the precise dimensions of
the used equipment, while with the SRPS U.J1.160 it is not the case.
After finishing the test it is necessary to provide and issue a test report which
defines the fire resistance of the tested sample. The testings, according to the both
standards last until the criteria are violated.
According to the SRPS U.J1.160 standard, the test report defines a value for
fire resistance which can be expressed by one of the following categories: 15, 30, 60,
90, 120 or 180 minutes. After the report is issued, a Certificate of Conformity of the
product is prepared, which confirms the indicated fire resistance.
Standard SRPS EN 1634-1 also has a test report in which the installation
procedure, the composition of the test sample, observations during the test and
the time when the specimen lost its thermal insulation properties or the integrity
property are described in detail. After issuing the report, it is necessary to make
a classification report in which the value of fire resistance is given in accordance with
the time period that the sample lasted without disturbing the properties. Classification
report is made according to the standard SRPS EN 13501-2. Fire resistance can be
expressed according to the following categories: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180,
240 minutes.
Testing fire resistant doors according to the SRPS EN 1634-1 is more complex
than examination accors+ding SRPS U.J1.160. Standard SRPS EN 1634-1 requires
instalation a larger number of thermocouples on unexposed side of the specimen,
which obtains the value of fore resistance.
Bibliography
[1] SRPS U.J1.160 (1988), Fire protection. Fire resistance test of doors and shutters.
[2] SRPS EN 1634-1 (2018), Fire resistance and smoke control tests for door and
shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware
- Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable
windows.
[3] Regulation on the obligatory attestation of elements of standard building
constructions to fire resistance and on the conditions that must be met by
organizations of associated labor authorized for attestation of these products
(1990), (Official Gazette SFRY, no. 24/90).
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Cíle a postupy řešení projektu „Bezpečná jízda zásahové
požární techniky k zásahu“
Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Ing. Izabela Šudrychová
VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice
ladislav.janosik@vsb.cz
Klíčová slova
Bezpečná jízda, zásahový požární automobil, cisternová automobilová stříkačka.
Úvod
Příspěvek ve stručnosti informuje o cílech a postupech řešení projektu
výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Bezpečná jízda zásahové požární techniky
k zásahu“ a identifikačním číslem VH20182021035 na základě smlouvy mezi
mluvními stranami Česká republika - Ministerstvo vnitra a Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava. Projekt byl zadán formou veřejné zakázky ve
výzkumu, vývoji a inovacích. Řešené období projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.
Ve výsledcích projektu budou soustředěny nejnovějších poznatků vědy pro stanovení
základních požadavků na:
-- používání, údržbu a opravy zásahového požárního automobilu, (dále jen ZPA)
s cílem zvýšení jeho životnosti,
-- unifikaci určitých prvků v koncepci a konstrukci ZPA pro první výjezd, zejména
pro cisternovou automobilovou stříkačku,
-- vysoce účinné, efektivní a bezpečné použití ZPA.
Postupy řešení
Výše uvedených cílů bude dosaženo realizací aktivit popsaných ve čtyřech
odborných pracovních souborech (dále jen WP), jejichž charakteristika je uvedena
dále.
WP1 - Analýza nebezpečí a rizik, spojená se splněním zásahové mise ZPA, tvorba
jízdních modelů a měření.
- Identifikace základních nebezpečí a jejich ohodnocení.
- Dynamické modely pohybu vozidel.
- Návrh programu a metodiky zkoušek a experimentální měření vozidla ZPA
při různých jízdních stavech.
- Zpracování výsledků modelů a z nich plynoucích doporučení.
Ostrava, 1. - 2. září 2021
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WP2 - Stanovení brzdné účinnosti
- Laboratorní porovnání frikční účinnosti běžně používaných, komerčně
dostupných brzdových materiálů zásahových vozidel ve zmenšeném měřítku.
- Návrh a realizace testovacích měření frikční účinnosti reálných automobilů
v podmínkách blízkých jejich provozu na testovacím okruhu.
- Online snímání teploty brzdového kotouče a bubnu během provozních zkoušek.
WP3 - Analýza jízdy k zásahu
- Analýza statistiky výjezdové činnosti.
- Analýza reálných záznamů jízd k zásahům z GPS vozidel.
- Analýza reálných záznamů jízd k zásahům z externího sledovacího prostředku.
WP4 - Legislativní a nelegislativní materiály, certifikovaná metodika
- Analýza sytému přípravy řidičů u jednotek, výcvikových a školních zařízení
HZS.
- Unifikace v koncepci a konstrukci ZPA s ohledem na výpomoc mezi kraji
a vytváření odřadů pro mezinárodní výpomoc.
- Zpřesnění povinností souvisejících používáním, údržbou a opravou zásahové
požární techniky.
- Návrh základních TTP pro nově pořizovanou zásahovou požární techniku.
- Aktualizace vybraných zkušebních metod autorizované osoby podle Zákona
č. 22/1997 Sb.
Požadované výsledky projektu
Požadované výsledky projektu, které jsou definované v zadání jsou následující:
- 1x Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg).
- 1x Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných
v rámci kompetence příslušného poskytovatele (Hneleg).
- 1x Metodika (NmetC).
- 1x Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn).
Na základě provedených výzkumů bude zpracován „Návrh základních
TTP pro nově pořizovanou zásahovou požární techniku“. Budou zde definovány
požadavky na konstrukci podvozku vozidla s ohledem na bezpečnost osádky vozidla
a okolí při jízdě ZPA. Zejména požadavky na brzdový systém vozidla, na montáž
nástavby na podvozek, na tuhost a pevnost rámu v krutu a ohybu. S ohledem
na nutnost dynamiky jízdy ZPA budou rovněž definovány požadavky na výkon
motoru, typ převodovky a brzdový systém.
Dalším výsledkem bude zpracovaný „Návrh úpravy systému výcviku řidičů
u jednotek HZS ČR“. Systém přípravy řidiče uvádí formy a metody systematického
výcviku, přípravy a zdokonalování řidiče v závislosti na povaze řízení zásahového
Ostrava, 1. - 2. září 2021
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vozidla. Cílem je zvýšení odborných znalostí a zkušeností řidičů při řízení vozidel,
ať již v rámci organizačního, či operačního řízení. Vzdělávání a výcvik řidičů by měl
snížit rizika dopravních nehod zejména při jízdě ZPA na místo zásahu.
Na základě provedených analýz stávajícího stavu řešení údržby požární
techniky je zpracován nelegislativní materiál „Zpřesnění povinností souvisejících
s používáním, údržbou a opravou zásahové požární techniky“. Změna údržbového
systému by měla umožnit pružnou reakci na skutečnou míru provozního využití
vozidel a zohlednit specifické provozní podmínky prvosledových vozidel. Strategie
údržby by měla být více orientována na kontrolní prohlídky a diagnostiku než
na preventivní výměnu součástí. V návrhu systému údržby bude upraven i systém
kontroly provozuschopnosti vozidel, jehož cílem je především zajistit bezpečný
a efektivní provoz. Provozuschopnost je zajišťována systémem preventivní údržby
a oprav po poruše. K ověření provozuschopnosti se využívají diagnostické prostředky
a v případě potřeby i zkušební jízda.
Na základě získaných poznatků z konstrukce ZPA bude zpracován návrh
„Aktualizace vybraných zkušebních metod autorizované osoby“ podle Zákona
č. 22/1997 Sb. pro ověření zahřívání brzd a brzdových součástí, ověření tuhosti rámu
v krutu a ohybu, a to s ohledem na požadavek bezpečné jízdy vozidla, jeho stabilitu
a přenosu brzdových a hnacích sil. Bude provedeno rovněž ověření umístění těžiště
vozidla, rozložení hmotnosti mezi jednotlivé nápravy, s ohledem na stabilitu vozidla
při vyhýbacím manévru a přejíždění terénních nerovností.
Závěr
Aktualizace vybraných zkušebních metod autorizované osoby podle Zákona
č. 22/1997 Sb. byla v době psaní tohoto příspěvku (červen a červenec 2021) již
zpracována formou certifikované metodiky, předložena ke schválení certifikačnímu
orgánu GŘ HZS ČR a bylo řešeno vypořádání připomínek oponentů.
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Ověřování jízdních vlastností vozidel druhu CAS
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Klíčová slova
Rychlost, podélné zrychlení, příčné zrychlení, brždění, jízda v kruhu.
Úvod
Příspěvek ve stručnosti informuje o náplni, postupech a cílech projektu
studentské grantové soutěže ev. č. SP2021/58 s názvem „Ověřování jízdních
vlastností vozidel druhu CAS“. Tato soutěž je vyhlašována rektorem VŠB-TUO
a využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové
podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti
studentů v doktorských a magisterských studijních programech. Řešený projekt
se zabývá novými možnostmi ověřování jízdních vlastností zásahových požárních
automobilů druhu CAS. Je rozdělen na dvě základní části:
1. Vyhodnocení reálných záznamů z pohledu dynamiky jízdy k zásahům.
2. Vyhodnocení záznamů z testování jízdní dynamiky na cvičném polygonu.
Jízdní charakteristiky jsou sledovány pomocí 2 ks telemetrie Racelogic
Performance Box, která kontinuálně sleduje a zaznamenává základní parametry
jízdy vozidla s frekvencí záznamů 10 Hz s vysokou přesností. Zaznamenaná data
jsou následně zpracovávána ve firemním software VBox Test Suite od společnosti
Racelogic Ltd, Anglie. Výběr požární techniky do testování byl zaměřen primárně
na vozidla na podvozku TATRA 815-2 a SCANIA, která jsou v posledních letech
nejčastěji pořizována pro jednotky HZS ČR. Tato vozidla doplní vozidla MAN TGM
a Renault Midlum. Tímto budou vozidla reprezentovat zastoupení ve dvou skupinách
podle hmotnostní kategorie - těžká (nad 16 t) TATRA a SCANIA a střední (do 16 t)
MAN TGM a Renault Midlum.
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Vyhodnocení reálných záznamů z pohledu dynamiky jízdy k zásahům
Reálné záznamy z jízdy k zásahům byly pořízeny v rámci řešení projektu
„Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu“ (id. č. VH20182021035)
na základě smlouvy mezi mluvními stranami Česká republika - Ministerstvo vnitra
a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. V průběhu let 2018 až 2021
byly obě telemetrie postupně umísťovány na vybraná vozidla druhu CAS, která jsou
dislokovaná na stanicích Ostrava-Fifejdy (M-B Econic), Nový Jičín (TATRA), Zlín
(Renault Midlum), Valašské Meziříčí (Renault Midlum), Znojmo (SCANIA) a Brno
Lidická (MAN TGM).
Z pořízených záznamů se data vyhodnocují s cílem zjistit a následně porovnat
zaznamenané hodnoty podélných zrychlení při rozjezdech a brždění na rovných
úsecích komunikací a příčných (dostředivých) zrychlení při průjezdu zatáčkami.
Vyhodnocování probíhá dvojím postupem. První je s využitím firemního software
VBox Test Suite, který umí ze záznamu projeté dráhy a času vypočíst okamžité
hodnoty zrychlení a za celou jízdu stanovit hodnoty průměrné, maximální, minimální
a směrodatnou odchylku sledovaných parametrů. Druhý způsob spočívá ve vlastním
vyhodnocení zaznamenaných okamžitých hodnot v prostředí MS Excel. Zde jsou
statisticky vyhodnocovány četnosti výskytu hodnot podélných a příčných zrychlení,
zejména se zaměřením na extrémní hodnoty.
Vyhodnocení záznamů z testování jízdní dynamiky na cvičném polygonu
Testování na cvičném polygonu probíhalo formou dvou zkoušek:
- Zkouška brždění suchém/mokrém povrchu s plnými nádržemi na hasivo
při rychlostech 50 a 60 km.h-1.
- Zkouška jízdy v kruhu na suché/mokré dráze o vnitřním poloměru 15 m
a minimální šířce jízdního pruhu 3 m s plnými nádržemi na hasivo a při maximální
rychlosti blížící se mezi klopení.
Mokrým povrchem se rozumí povrch trvale kropený vodou. Každá zkouška se
provádí minimálně šestkrát tak, aby bylo získáno minimálně 5 použitelných záznamů
pro vyloučení chyb z měření. Cílem zkoušek je zjistit podélné a příčné akcelerace
a tyto hodnoty porovnat s předchozími vyhodnocenými záznamy z reálné výjezdové
činnosti sledovaných vozidel.
Závěr
První testování proběhlo dne 10. 6. 2021 na Automotodromu Brno, a.s.,
Ostrovačice. Testovaná vozidla byla TATRA 815-2 4x4 (PS Pozořice) a SCANIA
4x2 (PS Brno-Lidická).
Dne 24. 6. 2021, kolem 19:30 hodin, se obcemi Lužice, Moravská Nová Ves,
Mikulčice a Hrušky na Břeclavsku a Hodonínsku prohnalo ničivé tornádo. Naše
další naplánované experimenty v Brně, Ostravě a Zlíně byly zrušeny z důvodu této
mimořádné události a nasazení hasičů a techniky z celé republiky na likvidaci jejich
následků.
Ostrava, 1. - 2. září 2021
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Odstraňovanie následkov dopravnej nehody ťahača
s cisternou prepravujúcou nebezpečnou látkou pri obci
Rudno
Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D.
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline
Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, Slovensko
jaroslav.kapusniak@minv.sk
Kľúčové slová
Dopravná nehoda, preprava nebezpečnej látky, prečerpávanie nebezpečnej
látky, kyselina chlorovodíková, monitoring ovzdušia, riadiaci štáb.
Úvod
Príspevok sa zaoberá činnosťou zložiek integrovaného záchranného systému
Žilinského kraja pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody cisterny prepravujúcej
nebezpečnú látku.
Dňa 7. mája 2021 od skorých ranných hodín odstraňovali hasiči následky
dopravnej nehody nákladného vozidla, ktorá sa stala v katastri obce Rudno, okres
Turčianske Teplice. Dotknuté územie sa nachádza v blízkosti obcí Rudno a Jasenovo,
a taktiež prírodnej chránenej oblasti I. stupňa vodného zdroja prírodných liečivých
a minerálnych vôd Budiš.
Popis udalosti
Udalosť sa stala na štátnej ceste č. 519 medzi obcami Rudno a Jasenovo
v smere od Rudna (okres Turčianske Teplice), kde došlo k dopravnej nehode cisterny
prevážajúcej s kyselinu chlorovodíkovú (33 %) v množstve 22 ton. poľského
prepravcu. UN - kód prepravovanej látky 1789. Išlo o vybočenie ťahača s cisternou
mimo cestu, pričom samotná cisterna sa oddelila od ťahača a ostala prevrátená mimo
komunikácie.
- udalosť bola nahlásená na krajské operačné stredisko 112 dňa 6. 5. 2021
o 8,26 hod.
- na miesto boli vyslaní 4 príslušníci z hasičskej stanice Turčianske Teplice
na AHZS 1B MB Atego a CAS T 815-7,
- veliteľ zásahu na mieste zistil, že došlo k prevráteniu návesu na pole vedľa cesty
do polohy naboku, pričom došlo k odpojeniu ťahača, ktorý ostal na kolesách vo
vzdialenosti približne 10 m od cisterny, vodič nebol zranený,
- jednotka vytýčila nebezpečné pásmo na mieste zásahu z náveternej južnej strany,
- prieskumom bolo zistené deformovanie prvej a tretej komory cisterny (prázdne),
únik prepravovanej látky nebol zaznamenaný, unikla len prísada do motorovej
nafty (AD blue),
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-

-

-

-

vzhľadom na technické parametre cesty (šírka a fyzický stav cesty a najmä
krajníc) nebolo možné vyzdvihnúť naplnenú cisternu,
z uvedeného dôvodu bola vyžiadaná náhradná cisterna z Poľska, bol uzavretý
jazdný pruh v smere na obec Rudno,
ťahač bol vytiahnutý na cestu a prepravený na strážené parkovisko,
po očistení cesty bol priestor zásahu odovzdaný vodičovi s poučením na priebežné
vykonávanie kontroly tesnosti cisterny (najmä armatúry a zvary),
hliadka Policajného zboru a hasičskej jednotky z HS Turčianske Teplice
vykonávali monitoring priestoru a ovzdušia v hodinových intervaloch až do rána
7. 5. 2021,
dňa 7. 5. 2021 od 7,00 hod. pracovníci prepravovanej spoločnosti pristavili
na miesto havarovanej cisterny ďalšiu cisternu a pripravili zariadenie
na prečerpanie nebezpečnej látky,
počas celého priebehu zásahu bol zabezpečený monitoring ovzdušia pomocou
analyzátora plynov MULTIRAE A, pričom nebol nameraný žiadny únik
nebezpečnej látky, hasiči zasahovali v protichemických oblekoch plynotesných,
krátko po 12:30 hod. dňa 7. 5. 2021 bol zásah ukončený.

O 9,00 hod. dňa 7. 5. 2021 prevzal velenie zásahu riaditeľ KR HaZZ v Žiline,
určil dva zásahové úseky a zriadil riadiaci štáb. Riadiaci štáb mal k dispozícií dopravný
automobil na podvozku Mercedes-Benz Crafter. Po dôkladnom vyhodnotení
informácii boli prijaté rozhodnutia. Prvoradými úlohami bolo nepretržité
analyzovanie ovzdušia miesta zásahu a jeho okolie počas prečerpávania
nebezpečnej látky vyslobodzovania havarovanej cisterny.

Obr. 1 Práce na odstraňovaní následkov dopravnej nehody cisterny prevážajúcej
kyselinu chlorovodíkovú (zdroj; MV SR, KR HaZZ Žilina)
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Tab. 1 Porovnanie zásahov jednotiek KR HaZZ v Žiline za Zásahy
obdobie od r. 2016
Technická
pomoc
Nebezpečné látky
Všetky zá
doRok
30. 6. 2021 (zdroj: KR
HaZZ Žilina)
1269
143
2016
Zásahy
1597
199
2017
Rok
Technická pomoc
Nebezpečné látky
Všetky zásahy
2018
1579
200
2016
1269
143
4048
2019
1695
171
2017
1597
199
4437
2020
1427
440
2018
1579
200
4662
2021
(1. polrok)
567
132
SPOLU
8134
1285
2019
1695
171
4465
2020

1427

440

4314

2021 (1. polrok)

567

132

1707

Tab. č.1. Porovnanie zásahov jednotiek KR HaZZ v Žiline za obdobie od r. 2016 do 30.6.2
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8134
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23633
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Graf 1 Grafické vyjadrenie porovnania zásahov jednotiek KR HaZZ v Žiline
za obdobie od r. 2016 do 30.6.2021 (zdroj: KR HaZZ Žilina)
Záver
Mimoriadna situácia počas udalosti, kde došlo k dopravnej nehode cisterny
prevážajúcej kyselinu chlorovodíkovú bolo vyvinuté veľké úsilie v krátkom čase
a psychického vypätia. Počas obidvoch dní zasahovalo 25 príslušníkov HaZZ,
12 členov DHZO spolu 12 kusov hasičskej a špeciálnej vyslobodzovacej techniky.
K jej zvládnutiu pomohla príkladná spolupráca, osobný a profesionálny prístup
hasičov, členov odťahovej služby, policajného zboru, inšpekcie životného prostredia
a riadiacich pracovníkov, za čo im všetkým patrí úprimné poďakovanie. Ako
problematické sa ukázalo pokrytie signálom GSM a RDST Sitno, čo sťažovalo
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zabezpečovacie a záchranné práce. Činnosť, ktorú zúčastnené zložky poskytli sa
v rozhodujúcich chvíľach ukázala ako neoceniteľná a nenahraditeľná, a aj vďaka im
popísaná udalosť nenaplnila znaky ohrozenia obyvateľov obcí Rudno a Jasenovo,
a v neposlednom rade, kvality prostredia súvisiaceho s podzemnou liečivou vodou.
Použitá literatúra
[1] HaZZ: Správa o zásahu č.50 - 2 710 734 - 2.
[2] Fotografie (zdroj; MV SR, KR HaZZ Žilina)
[3] Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline - štatistika.
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Aktuální poznatky při vytváření nových postupů zásahu
na zařízení/vozidlo s Li-baterií
Ing. Jan Karl
Ing. Ondřej Suchý, Ph.D.
MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
jan.karl@tupo.izscr.cz, ondrej.suchy@tupo.izscr.cz
Klíčová slova
Hasební zásah, elektromobil, Li-baterie.
Úvod
S rozvojem elektromobility a velkého rozvoje využívání Li-baterií všude kolem
nás je nutné, aby se i hasiči patřičně připravili na možnost zásahu při mimořádné
události spojené s Li-bateriemi, které mají specifický způsob hoření a chování při
hašení. Technický ústav požární ochrany se zabývá a shromažďuje možné způsoby
efektivního hašení a provedení ideálního zásahu na zařízení/vozidlo s Li-baterií.
Možné způsoby testujeme a rádi bychom Vám tímto příspěvkem představili
dosavadní poznatky z této oblasti.
Popis experimentů a měření
Ve spolupráci s HZS Středočeského kraje a HZS Škoda Auto Mladá Boleslav
byly v roce 2021 realizovány velkorozměrové zkoušky zaměřené na hašení
Li-baterií používaných pro pohon vozidel. Testovanými vzorky byly zástupci obou
konstrukcí Li-baterií, typové zobrazení baterií viz obr. 1. Jednalo se o 8 ks baterií
složených z cca 900 cylindrických článků (každá baterie) a o 8 ks prizmatických
baterií reprezentovaných vždy 1 modulem o hmotnosti cca 30 kg/modul. Zkoušky
byly realizovány za účelem specifikovat účinný a efektivní způsob hašení. K nalezení
takovéhoto postupu byly zkoušeny různé druhy hasiva v kombinaci s vytipovanými
postupy zásahu. Při zkouškách jsme zkoušeli dvě hasiva, u kterých výrobce deklaroval
využitelnost pro hašení lehkých kovů, jako je lithium. Hasiva byla v podobě smáčedla
o vysokém procentu přimíšení 6 - 7 %. Hasiva byla aplikována třemi rozdílnými
způsoby za využití:
• vysokotlakého zařízení COBRA,
• hasebních hřebů,
• neinvazivního připojení přímo v konstrukci baterie.
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Obr. 1 Typové zobrazení cylindrické (vlevo) a prizmatické (vpravo) baterie

Shrnutí výsledků
Bylo provedeno 16 hasebních zkoušek, které kombinovali druh hasiva
a hasební postup. Všechny hasební zkoušky byly vyhodnoceny jako úspěšné. Baterie
byla uhašena a nedošlo k žádnému zpětnému rozhoření. Byl zjištěn rozdíl při hoření
i následném hašení baterií s rozdílnou konstrukcí. Baterie prizmatická zůstává jako
celek v obalu a baterie cylindrického typu má tendenci se rozpadat na samostatné
hořící články, které z baterie odletují. Hasiva, která byla vyvinuta na efektivní hašení
Li-baterií, prokázala svou účinnost. Rozdíly v jednotlivých zkouškách byly více
zapříčiněny rozdílným hasebním způsobem. Hašení probíhalo ihned po rozhoření
baterie, což mělo simulovat nejhorší průběh hoření Li-baterie, jaký může nastat.
Z tohoto důvodu bylo vždy na posouzení osob provádějící zásah stanovit přípustnou
míru rizika při zásahu.
Závěr

Zkoušky Li-baterií používaných pro pohon vozidel byly vyhodnoceny jako
úspěšné, jelikož všechny baterie byly v krátkém čase efektivně uhašeny a nedošlo
k žádnému zpětnému rozhoření. Použitá hasiva byla vyhovující pro tento typ hašení
a nebyl pozorován vliv hasiva na hasební zásah. Hlavním vlivem byl hasební postup.
Velmi pozitivně bylo hodnoceno neinvazivní připojení přímo v konstrukci baterie,
které bylo velmi jednoduché pro hasební zásah bez většího ohrožení zasahujících
osob. Invazivní vstupy do baterie pomocí hasebního hřebu a vysokotlakého zařízení
COBRA byly účinné. Zařízení COBRA velmi dobře chránilo zasahující osoby a pro
proříznutí do baterie a následné aplikaci hasiva došlo k velmi rychlému ochlazení
a následnému uhašení baterie. Při použití hasebního hřebu, který byl prototypem
pro tyto zkoušky, byla aplikace hřebu velmi jednoduchá za využití vrtacího kladiva,
přesto krátká konstrukce a nutnost připojení závitové koncovky pro připojení proudu
nebyla zcela vhodná. Toto konstrukční řešení prošlo díky těmto testům modernizací
a při následných zkouškách by měla tyto nevyhovující zjištění být odstraněna.
V následujícím období máme v plánu přistoupit ke zkouškám hašení Li-baterií
již zabudovaných do vozidel, abychom ověřili vytipované hasiva i postupy při hašení
celého elektrovozidla.
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Návrh změn v provozních kontrolách zásahových žebříků
pro hasiče
Ing. Jan Karl
Ing. Václav Vystrčil
Ing. Romana Friedrichová, Ph.D.
Ing. Ondřej Suchý, Ph.D.
MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
jan.karl@tupo.izscr.cz, vaclav.vystrčil@tupo.izscr.cz,
romana.friedrichova@tupo.izscr.cz, ondrej.suchy@tupo.izscr.cz
Klíčová slova
Hliníkový zásahový žebřík, provozní kontroly, tepelné namáhání.
Úvod
Technický ústav požární ochrany (TÚPO) byl v letech 2016 - 2020 hlavním
řešitelem projektu s názvem „Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče“.
Tento projekt řešený TÚPO, ČVUT a VŠCHT Praha byl ke konci roku 2020
ukončen a tento příspěvek představuje hlavní výsledky projektu a navrhované změny
v uživatelské zkoušce pro ověřování bezpečnosti zásahových žebříků. Cílem projektu
bylo zvýšení bezpečnosti žebříků používaných HZS ČR s velkým zaměřením na
studium vlivu tepelného namáhání žebříků ve vztahu k parametrům bezpečnosti, jako
je nosnost a pevnost žebříku.
Popis experimentů a měření
V průběhu řešení výzkumného úkolu VI20162020021 „Zvýšení bezpečnosti
zásahových žebříků pro hasiče“ byl, mimo jiné, studován vliv zvýšené
teploty na snížení pevnostních charakteristik žebříku. Laboratorními testy,
ale i velkorozměrovými destrukčními zkouškami, byla stanovena kritická teplota
200 °C. Při vystavení žebříku teplotě nad 200 °C klesají pevnostní parametry
přibližně o jednu třetinu. Této teplotě nesmí být žebřík při provozu vystaven
a v případě, že se některá část zásahového žebříku prohřeje na tuto teplotu, musí být
neprodleně provedena jeho odborná kontrola. Aby bylo možno posoudit, zda teplota
žebříku při provozu nepřekročila kritickou mez, musí být každý díl žebříku vybaven
jednorázovými indikátory teploty. Pro následné ověření bezpečnosti žebříku musí
být u nově nakupovaných žebříků instalovány destičky ze stejného materiálu, jako
je žebřík samotný, které bude možné podrobit laboratornímu testování a ověření
bezpečnostních parametrů (zkouška tvrdosti a tahu).
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Shrnutí výsledků
Na každý díl nastavovacího žebříku se umístí celkem 4 teplotní markery. Místa
polepů se nachází cca 80 cm od obou konců žebříku na vnějších hranách štěřin.
V místě překryvu žebříků se pak polepované místo nachází v blízkosti spojovacích
kapes. Zejména místa, kde jsou žebříky spojeny (nastavovány) se ukázala v průběhu
destrukčních zkoušek jako nejnamáhanější část. Z tohoto důvodu jsou indikátory
umístěny především v této části. Na níže uvedeném obr. 1 jsou ukázána místa polepů
žebříku. Na 4dílném žebříku bude celkem 16 teplotních markerů.

80 cm

80 cm

80 cm

Obrázek 1 – Schéma rozmístění tepelných indikátorů na žebříku. (Zdroj obrázku: web SWS Tauchman)
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Obrázek 2 – Vzhled tepelných indikátorů po vystavení kritické teplotě

Závěr
Výše popsané postupy pro zjištění tepelného namáhání zásahového žebříku a další parametry
zkoušení budou kompletně popsány v Metodice k provádění kontrol provozuschopnosti
požární techniky a věcných prostředků požární ochrany se zaměřením na nastavovací žebřík
pro hasiče. Tato metodika by měla vyjít v platnost od 1. 1. 2022 a bude popisovat veškeré
kontrolní úkony k zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti nastavovacích žebříků pro hasiče.

Obrázek 2 – Vzhled tepelných indikátorů po vystavení kritické teplotě

Obr. 2 Vzhled tepelných indikátorů po vystavení kritické teplotě
Závěr

Výše popsané postupy pro zjištění tepelného namáhání zásahového žebříku a dal
zkoušení budou kompletně popsány v Metodice k provádění 36kontrol provo
požární techniky a věcných prostředků požární ochrany se zaměřením na nastav
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Závěr
Výše popsané postupy pro zjištění tepelného namáhání zásahového žebříku
a další parametry zkoušení budou kompletně popsány v Metodice k provádění
kontrol provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany se
zaměřením na nastavovací žebřík pro hasiče. Tato metodika by měla vyjít v platnost
od 1. 1. 2022 a bude popisovat veškeré kontrolní úkony k zajištění bezpečnosti
a provozuschopnosti nastavovacích žebříků pro hasiče.
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Článok pojednáva o hodnotení termickej odolnosti lignocelulózového
materiálu, používaného v konštrukciách stavieb, pre potreby protipožiarnej
ochrany. Vybraným druhom lignocelulózového materiálu bolo smrekové drevo.
Drevo vďaka jedinečnej kombinácii vlastností, ako je ľahké spracovanie, dobré
fyzikálne a mechanické vlastnosti, bolo a stále aj je jedným z najrozšírenejších
lignocelulózových materiálov využívaných ako stavebný materiál [1]. V súčasnosti
ovplyvňuje výber stavených materiálov veľa faktorov a pre ich testovanie sa využíva
veľké množstvo normalizovaných aj nenormalizovaných skúšobných metód.
Využitie dreva v stavebníctve je často spochybňované práve pre jeho horľavosť [2].
Horľavosť je všeobecný pojem, ktorý opisuje vlastnosti materiálu z hľadiska reakcie
na oheň. Nemôže byť vyjadrená jedinou hodnotou, pretože ju ovplyvňuje niekoľko
parametrov [3]. Skúšky zaoberajúce sa hodnotením materiálov z hľadiska reakcie
na oheň patria do skupiny laboratórnych testovacích metód. Jednou z laboratórnych
testovacích metód, ktoré sa využívajú pri hodnotení termickej odolnosti dreva je aj
skúška zapáliteľnosti. Postup skúšky je určený podľa STN EN ISO 11925-2 [4].
Šírenie plameňa je požiarnotechnickou charakteristikou, ktorá ovplyvňuje
celý proces horenia. Rýchlosť rozvoja požiaru závisí aj od toho, ako rýchlo sa plameň
môže šíriť po povrchu horľavého materiálu. Šírenie plameňa môžeme považovať
za postupujúce zapaľovanie, pri ktorom čelná hrana plameňa pôsobí ako zdroj tepla aj
ako zdroj iniciácie. Na rozdiel od povrchov kvapalných látok, môže byť povrch tuhej
látky v akejkoľvek orientácii, čo môže mať významný vplyv na šírenie plameňa.
Šírenie plameňa je riadené mechanizmom, ktorý prenáša teplo pred zónu horenia
a ten je silne ovplyvnený geometriou povrchu a sklonom [5, 6, 7, 8]. Plameň sa šíri
po povrchu materiálu zvyčajne hneď po zapálení, ale šírenie plameňa je rýchlejšie,
ak sa jedná o vzostupné šírenie plameňa na vertikálne orientovanom povrchu paliva.
Príčinou je zmena fyzickej interakcie medzi plameňom a nespáleným palivom, keď
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sa mení orientácia paliva, t. j. zmena smeru šírenia uvoľňovaných horľavých plynov
(vzostupne) vzhľadom na smer šírenia plameňa [3, 5].

Obr. 1 Šírenie plameňa pri rôznom sklone [9]

Obr. 1 Šírenie plameňa pri rôznom sklone [9]
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Abstract
In order to safely execute the technological process in a building, appropriate
protection measures need to be applied, starting with a proper risk assessment. Fire
risk assessment presents the identification, estimation and management of risks
arising from the occurrence of fire. In practice, there are different approaches and
methodologies for fire risk assessment, depending on the aim and purpose of risk
assessment, as well as quantitative and qualitative indicators of environmental
conditions.
This paper presents a comparative analysis of several methods for fire risk
assessment: matrix method, TRVB method and VKF 2007 method, conducted on an
elementary school case study.
Keywords
Fire risk assessment, TRVB, Euroalarm.
Introduction
Risk is a measure of the probability and consequences of an uncertain future
event. Risk management can be defined as a discipline that identifies, analyzes
and assesses different scenarios of damage occurrence. It is a process based on
the gradual reduction of uncertainty, a cyclical process that includes: 1. risk
identification and definition, 2. risk analysis, 3. risk assessment, 4. selection of risk
management methods and instruments, 5. application of the chosen method and its
assessment and re-examination.
The risk of fire is usually measured by the number of deaths, as well as material
and environmental losses.
Risk management uses statistical data of fires on a large number of buildings.
For example, it is analysed how many fires were in schools in a certain area for
a period of 50 years and what were the consequences, but these data are usually not
very reliable and depend on the way the facility is exploited. In the process of fire risk
assessment, it is necessary to include not only risks arising from the cause of the fire,
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but also risks resulting from the design and construction of the facility, which can be
an obstacle for users to react in time and evacuate safely in case of fire.
Risk assessment in Serbia is conducted according to national norms and
numerical methods, including the well accepted numerical methods, such as TRVB
100, Euroalarm, Gretener, DOW Index, etc. that regulate this area, in case the fire
protection plan and threat assessment cannot be made by applying only Serbian
norms and methods.
Fire safety assessment on the example of elementary school
Elementary school “Kiš Ferenc” is a primary educational institution located
in Orom, Serbia. The building is located on the north side of the parcel, while on
the south side there is an open sports field. The whole parcel is surrounded by a green
belt. The terrain on which the building stands is without natural elevations and
depressions.
The facility is located about 21 km and 22 km from the professional fire and
rescue brigades Subotica and Kanjiža, respectively, expecting help from the fire
brigade after 20-25 minutes from the time the fire is reported. The distance from
the voluntary fire brigade in Orom is 700 m. Required time for preparation, i.e. for
going to the intervention from the moment the fire is reported, is up to 4 minutes
during the day, and 10 minutes at night.
The analysed building is free-standing, which eliminates the risk of fire spread
to neighbouring buildings. The number of persons that can be found in the building
at the same time is about 130 students, 15 teaching staff and 5 other employees.
The whole building is a single fire compartment, with an area of 1545 m2, of which
the ground floor is 1375 m2 and the first floor is 170 m2. The floor level of the highest
storey where people are located is at a height of 4 m, which means that the building
does not belong to the category of high buildings (over 30 m). The highest roof level
is 9.7 m.
The school, as a complex, consists of four functional units, where
the teaching block, the dining room with the boiler room and the gym form a single
fire compartment. Separated from the school building at a distance of 15 m is
a warehouse for solid fuel (wood and coal) of 248 m2. It consists of several rooms
that are fire-inseparable, so that the whole building consists of one fire sector. In total,
all functional units cover an area of 1545 m2.
Discussion
According to the VKF 2007 method, the fire safety of the observed school
is at acceptable level. The application of this method implies that measures for
increase of fire resistance have already been taken into account in the design stage of
the building (selection of non-combustible materials for the supporting structure,
facade, roof structure and division of the building into fire sectors), so the risk
assessment by the VKF 2007 method did not indicate that measures needed to be
taken to reduce the risk of fire.
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The TRVB method concluded that an automatic fire detection and alarm
in the building are needed, which is decided according to subjective opinion.
The introduction of this measure provides an opportunity for the timely evacuation of
children and the beginning of fire extinguishing.
The analysis according to the matrix method is conducted on the basis
of the answers in the checklists, regarding the fire danger for the building and
the equipment, as well as on the basis of the implementation of preventive fire
protection measures. Using the matrix method on a specific elementary school
example, the fire risk rank was calculated as “medium”. This information is relevant
only if an acceptable risk level has previously been defined. In order to reduce
the risk to a lower level, it is necessary to select and implement such recommended
measures in the checklists, which would lead to an increase in the fire safety of
the building. In order to properly assess the risk of fire, it is important that
the identified problems are adequately considered and solved, and this means that
the dangers that lead to fire and the measures that need to be conducted in order to
act preventively, are known.
Conclusion
This paper, to a certain extent, aims at pointing out that there are large and
significant differences between fire risk assessment methods, although regulations
in Serbia accept all numerical methods arbitrarily. This way, although technically
acceptable, the decision to increase or decrease the degree of fire safety can be
influenced by the choice of the risk assessment method. In order for the assessment
to be as objective as possible, it would be far more useful if a unique method of
standardizing fire risk assessment was introduced in Serbia.
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Úvod
Rychlost hoření a čas zapálení jsou podle odborné literatury úměrné objemové
hmotnosti a struktuře textilních materiálů. Výsledky na pracovišti KNT FT TUL
[1, 2] ukazují, že při určitých směsových poměrech různých vlákenných surovin je
tento vztah nelineární a je tedy možné u těchto směsí najít objemovou hmotnost,
při které hoří netkaná textilie pomaleji než v okolních objemových hmotnostech.
Cílem studie bylo ověření těchto výsledků pomocí kvantitativních metod a rozšíření
studie v oblasti termoplastických vláken.
Teorie hoření textilu je v odborné literatuře věnováno mnoho studií. Tyto se
často opírají o z dnešního pohledu nedostačující metody hodnocení. Po roce 1982
[3], kdy se začala používat kónická kalorimetrie jako kvantitativní hodnotící metoda,
vzniklo několik prací věnujících se studiu hoření textilií v závislosti na vstupním
materiálu či konstrukčních parametrech [4-6], ale jejich výsledky nelze aplikovat
na oblast netkaných textilií (NT). Od 90. let minulého století se zájem výzkumu
soustředil směrem k primárním nehořlavým materiálům či povrchovým úpravám
[7-12] a vlivu vlastní struktury NT nebyla již věnována pozornost. Z dostupné
literatury vyplývá, že rychlost hoření textilií případně čas zapálení je v lineárním
vztahu k jejich objemové hmotnosti. Trend nelineární odezvy, objevující se
ve výsledcích této studie, je velice zajímavý z hlediska požární bezpečnosti
technických netkaných textilií a může hrát roli ve vývoji materiálů v mnoha
průmyslových odvětvích, jako je tepelná a zvuková izolace ve stavebnictví,
automobilovém průmyslu i letectví.
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Materiály a metody
V experimentu byly sledovány vpichované netkané textilie z modelové
směsi 1, sestávající z vláken 75 % viskóza (VS), 25 % PANox, parametry vzorků jsou
uvedeny v tabulce 1. Dále byly hodnoceny dva typy termicky pojené netkané textilie:
materiál 2 ve složení 90 % PET a 10 % co-PET vláken, a materiál 3 ve složení 85 %
PET, 5 % viskózy, 10 % co-PET.
Tab. 1 Specifikace a výsledky materiálu 1: 75 % viskóza, 25 % PANox

1_75 % VS/
25%PANox

Materiál

Test dle normy
VW PV 3357

Test dle normy ISO 5660-1

Vzorek

Objemová
hmotnost
[kg.m-3]

Hmotnostní
úbytek [%]

t
[s]

SD

EHC
[MJ.kg-1]

THR
[MJ.m-2]

HRRmax
[kW.m-2]

4

24,5

76,4

34,25

1,25

10,39

1,43

134,06

6

43,5

76,3

80

12

14,20

5,10

138,55

8

40

78,5

50,25

4,75

13,44

2,99

168,27

10

30

75,6

58,5

4,5

13,82

4,38

131,58

11

35

76,4

63

6

13,84

3,45

126,58

12

73

80,8

159

13

14,65

9,68

136,65

Vpichované netkané textilie z materiálu 1 byly vyrobeny ve škále objemových
hmotností, kdy se měnila vlivem výrobní technologie i plošná hmotnost. Z toho
důvodu bylo v další části experimentu pracováno jen s termicky pojenými netkanými
textiliemi, které byly vyrobeny ve škále objemových hmotností se zachovanou
plošnou hmotností a bylo tak možné sledovat vliv pouze jednoho parametru.
Hodnotícími metodami v experimentu byly test malým plamenem provedený
dle normy VW PV3357 za vertikálního uložení vzorku a test na kónickém kalorimetru
dle normy ISO 5660-1 za použití tepelného toku 35 kW.m-2 a 50 kW.m-2.
Výsledky
Z výsledků testu malým plamenem materiálu 1 vyplývá, že reakce na oheň není
v lineární závislosti s objemovou hmotností textilií. Kónická kalorimetrie však tyto
výsledky nepotvrdila, je zde viditelná závislost především na hmotě materiálu, kdy
výsledky EMC, HRR a THR jsou v lineární závislosti na plošné hmotnosti vzorků.
Materiál 2, vyrobený z PET termoplastických vláken, také vykazoval zajímavé
průběhy v případě testu malým plamenem. Pomocí kónické kalorimetrie nebylo
bohužel možné materiál změřit. Dříve, než došlo ke vzplanutí se vlákna roztavila,
a tak nebylo možné sledovat závislost hoření na vlákenné struktuře. Z výše uvedených
důvodů byl vyroben modelový materiál 3, obsahující termoplastická PET vlákna
a 5 % viskózových vláken, která jsou vysoce hořlavá a napomáhají tak včasnému
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vzplanutí. Tento materiál byl prozatím ve třech objemových hmotnostech otestován
na kónickém kalorimetru. Ukázalo se, že při výkonu 35 kW.m-2 materiál hoří až
po částečném roztavení, při zvýšení výkonu na 50 kW.m-2 test probíhal standardně.
Závěr
Příspěvek se zabývá studiem hoření netkaných textilií v závislosti na jejich
materiálovém složení a struktuře. Výsledky na prvním modelovém materiálu
ukazují, že v oblasti kolem 40 kg.m-3 dochází ke změně času hoření, tyto změny
ale lze přisuzovat nejen odlišné objemové, ale i plošné hmotnosti. Dalším výsledkem
je nalezení vhodného modelového materiálu, směsi 95 % PET a 5 % viskózy, který
lze dobře měřit jak testy malým plamenem, tak kónickou kalorimetrií. Ve studii se
dosud nepodařilo ověřit uvedené nelineární závislosti hoření a strukturních parametrů
na termoplastických materiálech, ale byl nalezen vhodný modelový materiál 3,
na kterém bude studie pokračovat.
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Úvod
Hlavním úkolem Oddělení technických prostředků požární ochrany (dále jen
OTPPO) je zkoušení požární techniky a vybraných technických prostředků podle
požadavků norem. OTTPO přijímá zakázky od Oddělení certifikace výrobků a dále
od soukromých subjektů. V posledních dvou letech se zvyšuje poptávka od výrobců
a dodavatelů po ověření technických parametrů a vlastností jejich výrobků. Tyto
výrobky často nejsou stanovenými výrobky, tj. nepodléhají povinné certifikaci,
a v mnohých případech neexistuje ani technická norma, podle které by se technické
a jiné vlastnosti výrobků stanovovaly.
Testování nestandardních hasicích zařízení
Cílem tohoto příspěvku je ukázat postup testování nestandartního hasicího
zařízení na Technickém ústavu požární ochrany, u kterého neměl dodavatel představu
o konkrétních zkouškách a o možnostech využití zařízení pro potřeby HZS ČR.
Na konkrétním příkladu bude prezentováno, jak je možné pracovat s dílčími
články nebo částmi norem a kombinovat je pro potřeby testovaní tak, aby výsledkem
byl reprodukovatelný výstup.
Předmětem testování byla dvě vysokotlaká hasicí zařízení. První, větší z nich
je primárně určené pro stacionární použití, např. umístěné v zásahovém vozidle. Toto
zařízení disponuje 200 litrovou nádrží, příměšovacím zařízením a hašení se provádí
pomocí proudnice, která disponuje třemi režimy. První je vysokotlaký přímý proud,
druhým vysokotlaký roztříštěný proud a třetím nízkotlaký proud s pěnotvornou
hubicí.
Druhé zařízení je vzhledem k jeho velikosti možné přenášet a přiblížit k místu
zásahu. Zařízení nedisponuje nádrží na vodu i pěnidlo a součástí není přiměšovací
zařízení. Hašení se provádí pomocí vysokotlaké proudnice, kterou je možné nastavit
na přímý, nebo roztříštěný proud.
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Zkoušky
Při stanovování zkušebních postupů pro testování zařízení se vycházelo
především z jednotlivých článků norem.
Ověřování technických parametrů
Technickými parametry, které se na zařízeních ověřovaly, byly dostřik, průtok,
hmotnost zařízení a objem nádrže jednoho ze zařízení. Hodnoty objemu nádrže
a hmotnost zařízení byly stanoveny na kalibrovaných vahách. Průtok, se měřil jako
hmotnostní úbytek v závislosti na čase, jelikož atypické zařízení neumožňovalo
napojení průtokoměrů, kterými disponuje OTPPO.
Pro stanovení délky dostřiku byla využita norma ČSN EN 671-1 ed. 2 [1],
přestože z důvodu nestandartního tvaru proudnice nebylo možné splnit všechny
požadavky normy pro umístění proudnice do přesně definované polohy.
Testování hasební účinnosti
Z důvodu reprodukovatelnosti bylo zkoušení hasební účinnosti zařízení
založeno na hasebních zkouškách pro přenosné hasicí přístroje dle normy ČSN EN
3-7 + A1 [2].
Hasební účinnost obou zařízení byla nejprve testována na hašení požárů
třídy B, hořlavých kapalin, jednalo se o hořlavou nepolární kapalinu, směs alifatických
uhlovodíků, známou pod komerčním názvem n-heptan. Velikost zkušebních objektů
pro jednotlivá zařízení byla stanovena po konzultaci s výrobcem zařízení a dle
zkušeností zkušebních techniků.
V průběhu hasebních zkoušek na nepolární kapaliny se ukázaly přednosti
většího vysokotlakého zařízení, pomocí kterého došlo k úplnému uhašení hořlavé
kapaliny a nedocházelo k jeho zpětnému rozhoření.
U druhého menšího zařízení nedošlo k uhašení plamenného hoření a naopak
docházelo k neustálému rozhořívání hořlavé kapaliny. Jeho hasební schopnost pro
hašení hořlavých kapalin je omezená z důvodu nedostatečné tvorby pěny proudnicí
z pěnotvorného roztoku.
Na přání zadavatele zkoušek bylo přistoupeno ke zkouškám hašení zkušebních
objektů pro požáry třídy A, pevných látek. Tyto zkoušky proběhly společně
s porovnáním účinnosti hašení s dvěma různými typy pěnidel.
Výsledky hasební účinnosti jsou zásadně ovlivněny volbou pěnidla, které je
zásadní pro hasební účinnost celého zařízení, a to jak u požárů hořlavých kapalin, tak
u požárů pevných látek jako smáčedlo. V tomto případě bylo pěnidlo dodáno přímo
od výrobce zařízení zadavatelem zkoušky a použito v doporučeném přimísení.
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Závěr
Při standardním testování na OTTPO se provádí ověřování technických a jiných
parametrů podle norem a metodik. Při testovaní nestandartních zařízení zkušební
technici shrnuli a aplikovali své zkušenosti z předchozích zkoušení. Sestavení plánu
zkoušek proběhlo empirickým výběrem aplikovatelných postupů z norem a metodik.
V případě většího hasicího zařízení zkoušky hašení hořlavé kapaliny
proběhly úspěšně. Zařízení bylo schopné uhasit dané zkušební objekty. U menšího
vysokotlakého zařízení se ukázala nevhodnost použití pro hašení požárů třídy B zkušební objekt nebyl uhašen. Oproti tomu zkouška hašení požáru třídy pevných
látek byla úspěšná, zkušební objekty byly uhašeny a nedošlo již k jeho opětovnému
rozhoření.
Použitá literatura
[1] ČSN EN 671-1 ed. 2 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy.
[2] ČSN EN 3-7+A1 Přenosné hasicí přístroje.

Ostrava, 1. - 2. září 2021

50

POŽÁRNÍ OCHRANA 2021

Stanovenie dolnej medze výbušnosti horľavých kvapalín
výpočtovou metódou: Prípadové štúdie
Ing. Eva Mračková, PhD.
Ing. Juraj Múdry
Ing. Marek Hodálik
prof. RNDr. Danica Kačíková, MSc., PhD.
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 1117/24, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
mrackova@tuzvo.sk
Kľúčové slová
Dolná medza výbušnosti, horľavé kvapaliny, náterové látky, lakovňa, sklad,
požiar.
Úvod
Na povrchovú úpravu dreva sa v lakovniach používajú laky, riedidlá
a tužidlá, ktoré patria svojimi vlastnosťami medzi horľavé kvapaliny. V priemysle
nepredstavujú riziko samotné horľavé kvapaliny, ale ich pary, ktoré sa uvoľňujú
a môžu vytvoriť výbušnú atmosféru [1].
Súčasný stav riešenej problematiky
Horľavú kvapalinu môžeme definovať ako kvapalinu, ktorá má priradenú
teplotu vznietenia alebo teplotu vzplanutia [2]. Požiarnotechnické charakteristiky
horľavých kvapalín udávajú vlastnosti horľavých kvapalín, ktoré sa využívajú pre ich
bezpečnú manipuláciu a stanovenie rizika. Horľavé kvapaliny a ich pary predstavujú
nebezpečenstvo ako pre zdravie človeka tak aj pre životné prostredie. Z hľadiska
vzniku výbuchu sa považujú za nebezpečné, ak dosiahnu teplotu o 10°C nižšiu, ako
je ich teplota vzplanutia. Horľavé kvapaliny delíme do štyroch tried nebezpečnosti
na základe ich teploty vzplanutia. [3, 4]. Koncentrácia vyššia než je horná medza
výbušnosti nepredstavuje nebezpečenstvo výbuchu. [5]. Vytváranie náhodných
hybridných zmesí, ktoré môže nastať aj v drevoprevádzke, je stále veľkým problémom
a môže spôsobiť značné straty na životoch a majetku [6]. Pridanie malého množstva
pár horľavých kvapalín do prachovzduchovej alebo podstatne zníži hodnotu dolnej
medze výbušnosti [7]. Pre výpočet dolnej medze výbušnosti hybridnej zmesi sa
používa Le Chatelierov zákon [8].
Cieľ práce
Cieľom štúdie je výpočtové stanovenie dolnej medze výbušnosti náterových
látok. Boli vybrané tri horľavé kvapaliny, ktoré sú v drevospracujúcej prevádzke
zastúpené v najvyššom množstve, a to riedidlo DT 1200/00, tužidlo TH 0790/00
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a lak TU 7425/00. Látky sa používajú v lakovni na povrchovú úpravu okien, dverí
a schodíšť.
Metodika práce a materiál
Stanovenie dolnej medze výbušnosti výpočtovou metódou pre jednotlivé modelové
situácie
1. Modelová situácia
V lakovni zamestnanec prevádzky po ukončení pracovnej doby neuzavrel
nádobu s horľavou látkou (A1 - DT 1200/00, B1 - TH 0790/00, C1 - TU 7425/00).
2. Modelová situácia
V sklade zamestnanec prevádzky po ukončení pracovnej doby neuzavrel
nádobu s horľavou látkou (A2 - DT 1200/00, B2 - TH 0790/00, C2 - TU 7425/00),
ktorá ostala voľne položená v sklade.
3. Modelová situácia
V prevádzke vypukol požiar. Zamestnanci sa evakuovali a v lakovni ostala
voľne položená otvorená nádoba s horľavou látkou A3 - DT 1200/00.
Cieľ 1. a 2. modelovej situácie: Empirické stanovenie koncentrácií pár
horľavých kvapalín v lakovni a v sklade v čase medzi pracovnými smenami a určenie,
či tieto koncentrácie predstavujú nebezpečenstvo výbuchu. Cieľ 3. modelovej
situácie: Určenie, ako sa bude meniť koncentrácia horľavých pár v lakovni počas
prvých 5 minút požiaru ak teplota okolia vzrástla na 103 °C.
4. Výsledky
Na základe výpočtov bolo zistené, že nedbanlivosťou zamestnancov počas
ich neprítomnosti dôjde v prevádzke lakovni a skladu ku vzniku výbušnej atmosféry
v štyroch prípadoch zo šiestich (tab. 1).
Tab. 1 Výsledky z prvej a druhej Modelovej situácie v prevádzke skladu a lakovni
Výpočet
neznámej z
Model situácie

Množstvo
odparenej
kvapaliny [l]

Koncentrácia
horľavých pár
[obj.∙%]

Rozsah
výbušnosti
[obj.∙%]

Vznik
výbušnej
atmosféry

A1

4,07

4,03

1-12,8

A

B1

12,90

12,80

1,9-10,2

N

C1

2,02

2,00

1-10

A

A2

4,07

7,80

1-12,8

A

B2

12,90

24,80

1,9-10,2

N

C2

2,02

3,90

1-10

A

Legenda: A - áno, N - nie.
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V tretej modelovej situácii (A3) pri požiari lakovne, kde teplota okolia vzrástla
na 103 °C sa prepočítaval čas do 5 minút. Dolná medza výbušnosti riedidla dosiahla
za 5 minút požiaru koncentráciu 0,95 obj. % a v KBÚ je výrobcom daná 1 obj. %.
Priestor pri požiari je ovplyvnený rôznymi faktormi, preto považujeme hodnotu
dolnej medze výbušnosti ako nebezpečenstvo vzniku výbušnej atmosféry. Výsledky
sú uvedené v tab. 2.
Tab. 2 Priebeh vzniku koncentrácie v prvých piatich minútach požiaru pri tretej
modelovej situácii
Čas [min]

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Objem
kvapaliny [l]

0,24

0,34

0,41

0,45

0,53

0,58

0,62

0,68

0,71

0,75

Koncentrácia
horľavých pár
[obj.∙%]

0,25

0,43

0,52

0,57

0,67

0,74

0,79

0,86

0,90

0,95

Záver
Z hľadiska výsledkov výpočtov možno konštatovať, že čas medzi pracovnými
smenami v prevádzke nanášania náterových látok je dostatočný, na vytvorenie
koncentrácie pár horľavých kvapalín v rozsahu výbušnosti:
- pre horľavé kvapaliny riedidla DT 1200/00 a laku TU 7425/00 hrozí riziko
výbuchu a preto musia byť prijaté opatrenia na zníženie výskytu výbušnej
atmosféry v prevádzke.
- hodnoty koncentrácie pár tužidla TH 0790/00 sú vyššie ako horná medza
výbušnosti, táto zmes pre nedostatok oxidačného prostriedku sa považuje
za nevýbušnú.
- v prípade vzniku požiaru v prevádzke, koncentrácia horľavých pár riedidla DT
1200/00 dosiahla polovičnú hodnotu dolnej medze výbušnosti v čase 1,5 min
(zvýšene riziko vzniku výbuchu) a v čase 5 min dosiahla koncentrácie pár horľavej
kvapaliny 0,95 obj.∙% (DMV = 1 obj.∙%). Vznikla výbušná koncentrácia.
Pre zaistenie bezpečnosti prevádzky s nanášaním náterových látok s trvalou
prítomnosťou horľavých kvapalín je navrhnuté odsávanie pár horľavých kvapalín
a prívod čerstvého vzduchu a konštrukčná ochrana pred výbuchom.
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Úvod
Simulace hoření jsou dnes již běžně používány v požárním inženýrství,
ale také v průmyslu například při studiu spalovacích motorů, pecí a mnoha dalších
oblastech. V požárním inženýrství tyto simulace poskytují detailní informace
o rozvržení teplot a rychlostech proudění spalin i vzduchu v doméně, a mohou tak
nastínit možné scénáře požárů. Simulace hoření jsou jedněmi z nejkomplexnějších
problematik, které CFD řeší, kromě základních bilancí hmoty, hybnosti a energie, jež
popisují např. proudění kapalin v trubce, je zapotřebí zahrnout do simulace vhodné
modely pro popis chemické reakce, turbulence a jejich vzájemné interakce, dále
také model pro radiaci a transportní rovnice pro každou přítomnou látku. Simulace
obsahující tyto modely je schopna popsat hoření v plynné fázi. V případě simulace
hoření kapalných nebo dokonce pevných paliv se simulace ještě dále komplikuje
implementací modelů odpařování či pyrolýzy.
Výběr vhodného modelu pro popis chemické reakce, tedy model spalování
plynného paliva, je jedním z klíčových bodů při nastavení simulace. Model hoření
určuje zdrojové členy transportních rovnic, z nichž je vypočítáváno uvolněné teplo při
hoření. Množství uvolněného tepla je jedním ze základních parametrů využívaných
v požárním inženýrství pro posouzení velikosti požáru a jeho vlivu na okolí. Tento
příspěvek se zabývá srovnáním modelů hoření v programech Ansys Fluent a Fire
Dynamics Simulator (FDS).
Ansys Fluent
Ansys Fluent je komerční robustní CFD program vytvořený za účelem řešení
obecných problémů proudění tekutin, jako je např. obtékání křídla letadla či chlazení
elektromotoru. V oblasti spalování je možné provádět simulace využívané v průmyslu
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jako jsou například děje ve spalovací turbíně. Pro účely požárního inženýrství je
možné Fluent využít např. pro modelování požáru v místnosti. Vzhledem k tomu,
že je ve Fluentu možné simulovat tak rozdílné problémy, je zde k dispozici velké
množství modelů pro popis dané problematiky. K popisu hoření je tak možné vybírat
využít devět různých modelů.
První skupina modelů hoření, označená Species Transport, se vyznačuje tím,
že řeší pro každý druh látky (palivo, O2, N2, CO2, H2O atd.) transportní rovnici,
a dokáže tak postihnout komplexní reakční mechanismy (tvorba CO, NOX) ovšem
na úkor zvýšení výpočetní náročnosti. Jednotlivé modely z této skupiny se liší
způsobem výpočtu rychlosti reakce. Jednoduchý model Eddy Dissipation (EDM)
je postaven na myšlence nekonečně rychlé reakce („mixed is burned“), a rychlost
reakce tedy závisí pouze na intenzitě promíchávání paliva a kyslíku. Na tento model
navazuje Eddy Dissipation Concept (EDC) [1], který je schopen simulovat složité
reakční mechanismy. Naopak model Finite Rate/No TCI počítá s konečnou rychlostí
reakce přes Arrheniovu rovnici a nebere v potaz interakce s turbulencí.
Další skupiny modelů hoření jsou rozděleny podle typu plamene. V případě,
že je palivo s kyslíkem promícháno dříve, než dochází k hoření, je používán Premixed
model. Pokud naopak dochází k promíchání až v reakční zóně, je vhodný model
Non-premixed [2]. V požárním inženýrství se setkáváme právě s tímto druhým typem
plamenů. Výhodou Non-premixed modelu je redukce řešených transportních rovnic
jednotlivých látek na jednu rovnici pomocí proměnné označované jako mixture
fraction. Při předpokladu „mixed is burned“ jsou z této proměnné dopočítávány
vlastnosti systému. [3]
FDS
Fire Dynamics Simulator je zdarma přístupný CFD program vyvinutý
Národním institutem standardů a technologie (National Institute of Standards and
Technology, NIST), který se zaměřuje na popis vývoje požáru s důrazem na transport
tepla a kouře. Tento program byl primárně vytvořen pro účely požárního inženýrství,
a proto jsou zde modely hoření i turbulence uzpůsobeny této aplikaci.
FDS používá turbulentní model LES a vlastní model hoření, který je v případě
difuzních plamenů velmi podobný modelu EDC [1]. Tento model postihuje míru
promíchání paliva a kyslíku na základě představy, že každá výpočetní buňka je
považována za turbulentní vsádkový reaktor. Jakmile dojde ke smíchání paliva
akyslíku v jedné buňce, dochází k reakci, která může být definovaná jako nekonečně
rychlá, nebo je počítána podle Arrheniovy rovnice. Pro urychlení výpočtu a snížení
počtu transportních rovnic jednotlivých látek je v FDS zaveden koncept Lumped
Species, při kterém jsou reagující látky sjednoceny do skupin vzduch (O2, N2), palivo
a produkty (H2O, CO2, CO, saze). [4]
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Závěr
Výběr modelu hoření je klíčovým krokem při modelování požárů. Z mnoha
dostupných softwarů jsou srovnávány dva rozdílné programy. FDS byl vyvinut přímo
jako nástroj pro požární inženýrství a je v něj připraven jeden hlavní model hoření
v kombinaci s LES turbulentním modelem. V komerčním Fluentu je naopak výběr
modelů hoření a turbulence široký. Pro účely požárního inženýrství se tento výběr
zmenšuje, ale přesto může být složité vybrat vhodný model pro požárně-inženýrskou
aplikaci v záplavě ostatních modelů a nastavení, které jsou mnohdy určeny pro
simulace jiných procesů. Na druhou stranu jsou ve Fluentu k dispozici pokročilé
modely, které by mohly v některých aspektech překonat obecný model hoření z FDS.
Použitá literatura
[1] MAGNUSSEN, B.F.; HJERTAGER B.H.: On Mathematical Modeling of
Turbulent Combustion with Special Emphasis on Soot Formation and Combustion.
In Proceedings of the Sixteenth Symposium (International) on Combustion,
719-729. Combustion Institute, Pittsburgh, Pennsylvania, 1977.
[2] YEOH, G.H.; YUEN, K.K.: Computational Fluid dynamics in Firere
engineering: theory, modelling and practice; Butterworth-Heinemann, 2009.
[3] ANSYS Fluent Theory Guide, ANSYS, 2021.
[4] Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide, NIST, 2021.
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Úvod
Návrh především velkých staveb za pomocí požárně inženýrského přístupu
se pravděpodobně stane běžnou součástí projekční praxe. Pro zjištění chování
požáru je možné využít softwaru, který rozvoj požáru modeluje pomocí různých
přístupů (zónové a CFD modely). Pokročilé hodnocení je dnes používáno především
v případě, kdy nelze postupovat podle norem ČSN 73 08xx, či je pracovištěm
prevence HZS požadováno například detailnější posouzení únikových cest. Použití
pokročilých modelů se netýká pouze výstavby. Jsou používány také pro znaleckou
činnost při zjišťování příčin vzniku požáru a jeho šíření. Nejpokročilejším způsobem
modelování je užití CFD modelů.
Příspěvek se úzce orientuje na sdílení tepla sáláním. Posouzení sálání tepla
(neboli tepelné radiace) je podstatné v oblasti požární bezpečnosti staveb zejména
při řešení odstupových vzdáleností v okolí posuzovaného objektu či posouzení
únikových cest [1, 2]. Z praktického hlediska je nutné zvolit nejvíce vhodnou
kombinaci vstupních parametrů tak, aby výsledné hodnoty byly co nejpřesnější
a zároveň výpočetní čas nebyl příliš dlouhý. Příspěvek popisuje rozdíly v nastavení
simulace tvořené v programu FDS [3-6] a porovnává výsledné hodnoty s analytickým
stanovením odstupových vzdáleností.
Metody
Parametrická analýza byla provedena na jednoduché výchozí situaci.
V rámci výpočetního prostoru byla definována MESH o rozměrech 3×3×2 m.
Pro porovnání výsledků byl vytvořen prostor s obvodovou inertní stěnou
a izotermickou plochou o teplotě 902,34 °C představující okenní otvor. Toto
nastavení odpovídá 45. minutě požáru dle ISO 834 (analogicky výpočtovému
požárnímu zatížení pv = 45 kg∙m-2). Jedná se o typické výpočtové požární zatížení pro
bytové objekty [7]. Prostor byl dále uzavřen ze spodní strany inertní plochou. Horní
a zbylé boční strany byly ponechány jako otevřené. Výpočetní prostor je znázorněn
na obr. 1. Jedná se o základní model, který uvažuje pouze se sálavou plochou bez
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vlivu okolních konstrukcí. Vzhledem k izotermickému charakteru sálavé plochy
okna byla nastavena délka simulace na 15 sekund - po 5. sekundě již nedochází
k nárůstu hustoty tepelného toku v okolí sálavé plochy, proto je zvolených 15 sekund
na straně bezpečnosti. Hlavním cílem bylo shrnutí rozdílů výsledných hodnot a délky
výpočetního času vlivem změny nastavení odlišných vstupních parametrů.

1 Ukázka simulovaného
prostoru
včetně umístění
měřících
zařízení
(DEVC) zařízení
Obr.obr.
1 Ukázka
simulovaného
prostoru
včetně
umístění
měřících
levé částí
pouze Radiative
Flux
Gas, v pravé části všechna
(DEVC), (v levé částí (vpouze
Radiative
HeatHeat
Flux
Gas,
v pravé části všechna zařízení řešící tepelnou radiaci)
zařízení řešící tepelnou radiaci)

Změny výsledných hodnot byly zjišťovány v závislostech na parametrech uvedených v tab.1
výsledných
hodnot
zjišťovány
v závislostech
parametrech
Pouze Změny
pro simulace,
ve kterých
bylo byly
žádoucí
použití měřícího
zařízení, na
které
lze umístit
uvedených
v
tab.
1
Pouze
pro
simulace,
ve
kterých
bylo
žádoucí
použití
kamkoliv do prostoru bylo použito zařízení Radiative Heat Flux Gas. Nutností osazeníměřícího
zařízení
zařízení,
které lze
umístit
kamkoliv povrch)
do prostoru
použito zkreslení
zařízení výsledných
Radiative
na pevný povrch
(osazeno
na adiabatický
docházíbylo
k částečnému
Heat
Flux
Gas.této
Nutností
osazeníPro
zařízení
pevný
povrch
(osazeno
adiabatický
hodnot
vlivem
pevné plochy.
ostatnína
změny
byly
použity
všechny na
zařízení
měřící
povrch)
k částečnému
hodnot
tétopro
pevné
plochy.
tepelnoudochází
radiaci. Teplotní
profilyzkreslení
a průběhyvýsledných
tepelných toků
bylyvlivem
stanoveny
různý
počet
Pro
ostatní
bylynapoužity
všechny
zařízení měřící
pevných
úhlůzměny
v závislosti
volbě velikosti
výpočetních
buněk. tepelnou radiaci. Teplotní

profily
a průběhy tepelných toků byly stanoveny pro různý počet pevných úhlů
Veškeré výsledky byly porovnávány s analytickým stanovením hustoty tepelného toku
vpomocí
závislosti
na volbě velikosti výpočetních buněk.
Stefan-Bolzmannova zákona [1, 8].
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Veškeré výsledky byly porovnávány s analytickým stanovením hustoty
tepelného toku pomocí Stefan-Bolzmannova zákona [1, 8].
Tab. 1 Změny parametrů simulace včetně procentuální odchylky oproti kritické
hustotě tepelného toku 18,5 kW.m-2 ve vzdálenosti stanovené analytickým výpočtem
(v kolmé vzdálenosti na střed sálavé plochy)
Změna

Rozsah

Velikost
výpočetních
buněk

10, 25
a 50 mm

Poměr šířky
buňky ku výšce

1:1 - 1:4

Přírůstek
časového kroku*

Počet
Velikost pevných
buněk radiačních
úhlů

Příkaz

%

100

11 - 20 %

25 mm
50 mm

100

(od poměru
1:1)

1-3

25 mm
50 mm

100

TIME_STEP_
INCREMENT

7 - 12 %

1-5

25 mm
50 mm

100

ANGLE_
INCREMENT

7 - 12 %

Počet
prostorových
radiačních úhlů

100 - 2500

10 mm
25 mm
50 mm

NUMBER_
RADIATION_
ANGLES

2 - 22 %

Změna
absorpčního
koeficientu
v závislosti
na násobku
vzdálenosti
k měřícímu
zařízení

0,1 - 1,25 m

25 mm

100

PATH_
LENGHT

~0 - 20 %

0 - 100 %

50 mm

100

HUMIDITY

7 - 17 %

Přírůstek úhlů

Vzdušná vlhkost

~0 - 8 %

Dále byla řešena kombinace změny přírůstku časového kroku a přírůstku úhlů
ve zmíněných rozsazích.
*

Závěr
Výsledky se v závislosti na zvolených vstupech v porovnání s kritickou
hustotou tepelného toku 18,5 kW.m-2 [1] odlišují až o 22 %, což odpovídá 4 kW.m-2.
Významný vliv má velikost výpočetních buněk, volba měřícího zařízení a vlhkost
prostředí. Důležitým příkazem je PATH_LENGHT, který zohledňuje změnu
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absorpčního koeficientu v závislosti na násobku vzdálenosti k měřícímu zařízení.
Analytickým řešením je možné stanovit vzdálenost maximální požárně nebezpečného
prostoru a tento výsledek zadat jako vstupní parametr simulace.
Pro výsledné vykreslení je zásadní volba počtu pevných úhlů. Při nižším počtu
dochází k hvězdicovitému vykreslení izokřivek hustoty tepelného toku. Navýšením
dochází k vyhlazení této křivky. Změna výpočetní sítě znamená zásadní vliv
na délku simulace, která se liší v řádu jednotek až desítek hodin. Úpravou NUMBER_
RADIATION_ANGLES ovšem vzroste v řešeném rozmezí výpočetní čas více než
třikrát. Shodně vzrůstá výpočetní čas v případě změny výchozího nastavení TIME_
STEP_INCREMENT a ANGLE_INCREMENT na hodnoty 1.
Poděkování
Tento práce byla podpořena Grantovou agenturou ČVUT v Praze, projekt
č. SGS21/094/OHK1/2T/11.
Použitá literatura
[1] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty ed. 2. Praha:
ÚNMZ, 2020.
[2] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (2016) + O1
(2020). Praha: ÚNMZ.
[3] NIST - NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY.
FDS and Smokeview [online]. B.m.: U.S. Department od Commerce. Dostupné
z: https://www.nist.gov/services-resources/software/fds-and-smokeview.
[4] MCGRATTAN, K.; HOSTIKKA, S.; FLOYD, J.; MCDERMOTT, R.;
VANELLA, M.: Fire Dynamics Simulator - User’s Guide [online]. 6th edition.
B.m.: National Institute of Standards and Technology, 2021. Dostupné z: https://
pages.nist.gov/fds-smv/manuals.html.
[5] MCGRATTAN, K.; HOSTIKKA, S.; FLOYD, J.; MCDERMOTT, R.;
VANELLA, M.: Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide Volume
1: Mathematical Model [online]. 6th edition. B.m.: National Institute of
Standards and Technology, 2021. Dostupné z: https://pages.nist.gov/fds-smv/
manuals.html.
[6] MCGRATTAN, K.; HOSTIKKA, S.; FLOYD, J.; MCDERMOTT, R.;
VANELLA, M.: Fire Dynamics Simulator -Technical Reference Guide
Volume 2: Verification [online]. 6th edition. B.m.: National Institute of Standards
and Technology, 2021. Dostupné z: https://pages.nist.gov/fds-smv/manuals.
html.
[7] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování + Z1
(2013) + Z2 (2020). Praha: ÚNMZ.
[8] ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení
- Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. B.m.: Český normalizační
institut. 2004.
Ostrava, 1. - 2. září 2021

61

POŽÁRNÍ OCHRANA 2021

Modernizace výcvikových schopností Střední odborné školy
požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany
Ing. Jiří Rogowski
Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
Pionýrů 2068, 738 02 Frýdek-Místek
jiri.rogowski@sospofm.cz
Klíčová slova
Výcvik, simulátory, laboratoře, učebny.
Abstrakt
Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární
ochrany (dále škola) je od roku 1967 nositelem vzdělanosti v požární ochraně v naší
republice. Při otevření projektu Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace
Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany“,
reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761, který je spolufinancován Evropskou unií
se dalo očekávat, že modernizace posune výcvikové možnosti naší školy dál. Tento
příspěvek Vás seznámí s možnostmi výuky a výcviku na našem modernizovaném
areálu Pavlíkova v oblastech požární ochrany, integrovaného záchranného systému
a krizového řízení. Je třeba zmínit, že modernizace potřebovalo mnohé úsilí, aby se
dostala na úroveň potřebnou pro moderní společnost a je výzvou i pro samotné hlavní
uživatele, jak zefektivnit výuku a výcvik v níže uvedených částech.

Obr. 1 Areál Pavlíkova SOŠ PO a VOŠ PO, (Ing. Marek Hütter)
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Modernizace byla rozdělena na několik etap. Výraznými etapami byly stavební
a technologie simulátorů. V rámci stavební etapy bylo nutné část staveb demolovat
a na vzniklých místech postavit nové či rekonstruovat stávající prostory a připravit je
pro nové simulační technologie školy. V rámci stavební části vznikla například nová
výcviková hala o ploše cca 1 000 m2, která poskytuje mnoho výcvikových možností.
Ve technologiích se modernizace dotkla oblasti taktické, operační a strategické
úrovně. Tedy se upgradovaly možnosti simulátoru pro operační řízení, rozšířili se
možnosti simulátoru taktické a takticko-strategické úrovně při užití virtuální reality
programu XVR a nový simulátor pro krizové řízení. Vznikly nové laboratoře prevence
a nebezpečných látek pro podporu kurzů a studia na škole. Nedílnou součástí se
simulátor komunikačních technologií, které se užívají hlavně v rámci jednotek PO
v České republice a polygon zdravotnické přípravy pro přípravu v oblasti první
pomoci.
Navíc uvedené simulátory mohou vzájemně kooperovat, a tak ucelit rozsah
výcviku do kompletních návazností v rámci všech úrovní koordinace složek IZS
tedy taktické, operační a strategické úrovně. Proběhlá modernizace otevřela nové
možnosti vývoje ve výcvikové oblasti nejen v požární ochraně. Umožňuje zkušeným
lektorům školy zefektivnit předání zkušeností a znalostí do dovednosti účastníků
kurzů. Je nutné si uvědomit - v duchu základních pedagogických zásad, že teoretické
vědomosti si člověk, ať už je dospělý nebo dítě, osvojí nejlépe praktickým ověřením
toho, co je napsáno, a v tomto jsou výše popsané modernizované objekty a simulátory
vynikajícím edukativním nástrojem.
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Abstrakt
Předmětem příspěvku je přiblížit informace o chování tlakových láhví s LPG
pro domácí potřebu přepravovaných v osobním automobilu při nehodě a rizicích s tím
spojených jak pro vozidlo a jeho posádku, tak i pro zasahující složky IZS. Příspěvek
je založen na experimentálním ověření navržených scénářů nehody. Problematika
byla řešena v rámci řešení projektu SGS 2020/159.
Úvod
Projekt byl zaměřen na problematiku chování tlakových láhví s propanbutanem přepravovaných v uzavřeném osobním automobilu při požáru / dopravní
nehodě vozidla v úzké vazbě na tlakové nádoby s hořlavými plyny, které jsou
vystaveny účinkům požáru. Hlavním cílem projektu bylo zaměření na projevy těchto
plynů před a v průběhu jejich úniku z tlakových nádob.
Jsou-li hořlavé zkapalněné plyny v tlakových nádobách vystaveny požáru,
respektive zvýšené teplotě, dochází z důvodu jejich zahřívání k nárůstu tlaku uvnitř
nádoby. Dojde-li k porušení stěny tlakové lahve, uniklý plyn se uvolní pod tlakem do
okolního prostředí a je zpravidla iniciován přítomným požárem. Po iniciaci uniklého
plynu dojde k jeho zahoření, a to v celém nebo omezeném objemu. Projevem daného
děje je uvolnění značného množství energie, která se šíří do okolí v podobě tlakové
vlny a tepelného sálání. Ta má destruktivní účinky jak na vozidlo, tak i bezprostřední
okolí. Rovněž se z epicentra výbuchu mohou šířit fragmenty z pláště tlakové nádoby,
resp. z vozidla. V rámci projektu byly rovněž zkoumán rozlet fragmentů tlakových
nádob a vozidla do okolí s cílem posoudit možné ohrožení zasahujících složek IZS.
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Postup řešení projektu
Cílem experimentálního měření bylo zaznamenání dějů, které doprovází
destrukci tlakových láhví ze zkapalněným propan - butanem vystavených teplotnímu
namáhání uvnitř osobního automobilu (OA), resp. iniciaci uniklého plynu
automobilu
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iniciacivozidla
unikléhos jeho
plynunáslednou
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1. scénář - osobní automobil Hyundai, v tomto experimentu bylo provedeno iniciací.
Byly navrženy
dva
scénáře. lahví v zavazadlovém prostoru osobního automobilu a simulováno
umístění
1. scénářtlakových
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2.a–scénář
- porovnání
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Umístění tlakových lahví (1x 2 kg P‐B a 1x 10 kg P‐B zimní směs) v obou osobních automobilech bylo

totožné.P-B a 1x 10 kg P-B zimní směs) v obou osobních automobilech bylo totožné.

Výbuch lahve v OA

Výbuchlahve
lahve vv OA			
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Vyhodnocení experimentu
Výbuch

Situace po výbuchu

Situace po
Situace
po výbuchu
výbuchu

Vyhodnocení
experimentu
Z vyhodnocení
experimentů vyplynuly dvě základní varianty chování tlakových láhví při požáru
vozidla Ostrava,
a průběh1. jejich
destrukce.
V jednom případě došlo k trhlinám na obou tlakových láhvích
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Z vyhodnocení experimentů
vyplynuly dvě základní varianty chování tlakových láhví při
požáru
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Vyhodnocení experimentu
Z vyhodnocení experimentů vyplynuly dvě základní varianty chování
tlakových láhví při požáru vozidla a průběh jejich destrukce. V jednom případě došlo
k trhlinám na obou tlakových láhvích bez jejich fragmentace a s menším dopadem
na fragmentaci vozidla. Ve druhém případě došlo k úplné destrukci obou tlakových
láhví ve vozidle (jejich úplnému roztržení) s významným dopadem na destrukci
vozidla, kdy došlo k odtržení střechy a zadních dveří vozidla a k jejich odletu
do vzdálenosti několika desítek metrů. V navazujícím výzkumu bude věnována
pozornost příčinám takto rozdílného chování tlakových láhví při požáru vozidel.
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Výbuch s následným požárem objektu v areálu bývalého
dolu Ludvík v Ostravě Radvanicích
Ing. Ondřej Sanža Šafránek
Ing. Radek Poloprutský
MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
ondrej.s.safranek@tupo.izscr.cz, radek.poloprutsky@tupo.izscr.cz
Klíčová slova
Výbuch, požár, vyšetřování, vznik.
Úvod
Příspěvek popisuje požár, ke kterému došlo dne 23. dubna 2021 v kotelně
umístěné v prvním podzemním podlaží technologické haly v areálu bývalého dolu
Ludvík v Ostravě Radvanicích. Hala bývalé kompresorovny dolu Ludvík sloužila
v současné době mj. k provádění experimentálních činností a zavádění a rozvoji
separačních technik, jako např. extrakce a termická desorpce v rámci využití
konopí k léčebným účelům. Příspěvek okrajově informuje o způsobu likvidace
požáru, popisuje technologický proces a prováděné činnosti a detailněji seznamuje
s postupem vyšetřování příčiny výbuchu a vzniku následného požáru.
Základní data k požáru
K předmětnému požáru došlo dne 23. 4. 2021 v 10:57 hodin. Při příjezdu
na místo zásahu byly jednotky informovány, že všichni zaměstnanci firmy jsou
venku, že hoří v kotelně v 1. podzemním podlaží a uvnitř budovy se nachází
2 - 3 tisíce litrů lehkého topného oleje a stejné množství acetonu. Na místo bylo
postupně vysláno devět jednotek. Hasební zásah probíhal vnitřkem budovy za použití
pěny. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za hodinu a půl, další hodinu a půl jim zabralo
dohašování. Zásah se obešel bez zranění.
Popis objektu
K samotné hale nebyla dochována žádná projektová dokumentace. Jedná se
o průmyslovou stavbu, která bývala součástí dolu Ludvík, který byl otevřen v roce
1898, od roku 1961 nazýván Důl Fučík 3. Podle historických map a fotografií je však
zřejmé, že samotná hala byla vystavena až po roce 1949. Odhaduje se rok 1960-1970.
Hala je rozdělená na tři konstrukčně oddělené prostory, z toho jeden z nich
tvoří podsklepení haly. První z nich slouží jako technologická část, nachází se
u vstupu s nakloněnou rovinou. Druhá jako výrobní, nachází se u nákladní rampy.
Podsklepená část slouží jako skladovací prostory. Součástí haly jsou i dva mostové
jeřáby, které zajišťují mobilitu těžkých břemen po celé hale.
Ostrava, 1. - 2. září 2021
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Provozovaná činnost před vznikem požáru
V technologické hale v Radvanicích docházelo k extrakci/maceraci sorpčních
médií nebo suchého rostlinného materiálu technického konopí organickým
extrahovadlem a následným zakoncentrováním.
Extrakce se provádí za účelem výroby macerátů/extraktů, které jsou dále
použity výhradně pro účely další výroby zdravotně prospěšných přípravků, mýdla,
mastí, atd….
Ohledání místa požáru
V rámci statického ohledání místa požáru došlo k seznámení příslušníků HZS,
TÚPO a PČR s technologií provozu, činností prováděnou toho dne a rozmístěním
hořlavých kapalin v objektu. Na základě svědeckých výpovědí a vyhodnocením
příznaků byla určena ohniska požáru a stanoveny možné verze vzniku požáru.
V rámci dynamického ohledání byly na místě zajištěny a odebrány věcné a chemické
stopy, které byly podrobeny laboratornímu zkoumání.
Vyhodnocení poznatků a stanovení příčiny výbuchu
Na základě vyhodnocení poznatků získaných na místě požáru, laboratorních
zkoumání a provedených expertiz byla stanovena jednoznačná příčina vzniku
výbuchu a následného požáru.
Závěr
Příspěvek má za cíl prezentovat příčinu výbuchu a následného požáru.
Popisuje postup prováděných činností a úkonů, a to jak na místě požáru, tak i při
následném laboratorním zkoumání odebraných vzorků. Vyhodnocuje jednotlivá
zjištění a objasňuje mechanismus vzniku výbuchu, následného požáru a jeho šíření
v objektu.
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Stanovení počtu rozkladných reakcí při modelování hoření
pevných látek
Ing. Vojtěch Šálek1
Ing. Lucie Hasalová, Ph.D.2
Ing. Jiří Ira, Ph.D.1
doc. Dr. Ing. Milan Jahoda1
1
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
2
MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
salekv@vscht.cz
Klíčová slova
Pyrolýza, vstupní parametry, rozkladné schéma, optimalizace.
Úvod
K popisu chování materiálů, které podléhají tepelnému rozkladu, tzv. pyrolýze,
je nutné znát jejich tepelné vlastnosti a kinetiku tepelného rozkladu. Kinetické
parametry tepelného rozkladu se určují nepřímo z dat simultánní termické analýzy
(STA) [1, 2] pomocí metod matematické optimalizace [3]. Základním předpokladem
pro provedení matematické optimalizace je stanovení tzv. rozkladného schématu
tvořeného nízkým počtem fiktivních rozkladných reakcí, které aproximují velký
počet chemických reakcí probíhajících při skutečném tepelném rozkladu. Příspěvek
slouží ke shrnutí celého procesu k získání kinetických parametrů pevných materiálů
od potřebných experimentálních dat, jejich zpracování a stanovení rozkladného
schématu po získání počátečních odhadů pro matematickou optimalizaci.
Teoretická část
Tepelný rozklad komplexních materiálů, jako je například dřevo nebo některé
plasty, zahrnuje desítky až stovky úplně nebo částečně se překrývajících reakcí. Takto
složitý tepelný rozklad není možné modelovat a je proto aproximován vhodným
nízkým počtem fiktivních reakcí - rozkladným schématem, které kvantitativně
i kvalitativně nahradí skutečně probíhající reakce. Počet zvolených fiktivních reakcí
nelze pro daný materiál určit univerzálně a je vždy ovlivněn předem stanovenými
kritérii, které si v předstihu stanoví uživatel a kterým musí rozkladné schéma vyhovět.
Splnění kritérií se ověřuje na základě porovnání tvaru a polohy experimentální MLR
křivky (první derivace termogravimetrické křivky, která popisuje rychlost úbytku
hmotnosti) s MLR křivkou vypočtenou modelem. Běžným kritériem bývá výška
a poloha maxima rozkladného píku, šířka rozkladného píku a poloha inflexních bodů.
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Počet fiktivních reakcí a jejich polohu na MLR křivce lze stanovit pomocí
tzv. K-K metody [4], která poskytuje polohu maxim a inflexních bodů křivky
na základě hodnot druhé a třetí derivace vyhlazené termogravimetrické křivky.
Je velká pravděpodobnost, že nalezená maxima budou odpovídat maximům
jednotlivých dílčích reakcí v rozkladném schématu.
Rychlost jednotlivých reakcí v rozkladném schématu je určena trojicí
kinetických parametrů (aktivační energie E, předexponenciální faktor A a řád reakce
n). Kinetické parametry se pro dané rozkladné schéma získávají pomocí matematické
kterápočátečního
vyžaduje při odhadu,
inicializaci
výpočtu zadání
počátečního
odhadu,
inicializaci optimalizace,
výpočtu zadání
respektive
intervalu,
ve kterých
jsou parametr
respektive intervalu, ve kterých jsou parametry hledány. Čím menší je tento interval,
hledány. Čím
menší je tento interval, tím méně se projeví kompenzační efekty mez
tím méně se projeví kompenzační efekty mezi jednotlivými parametry a narůstá tak
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a narůstá
na naleznutí
šance
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Závěr
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schématu je jedním z předpokladů pro získání kompletní sady vstupních parametrů
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Organizace jednotek Freiwillige Feuerwehr v příhraniční
oblasti Karlovarského kraje
Ing. Martin Tomášek, MBA
VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
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Klíčová slova
Jednotka Freiwillige Feuerwehr, mobilní požární technika, požární ochrana,
příhraniční oblast.
Úvod
Organizace jednotek Freiwillige Feuerwehr (FFW) v příhraniční oblasti
Karlovarského kraje (KVK) je zcela odlišná od systému požární ochrany (PO),
na který jsme zvyklí na území České republiky (ČR). V mnoha případech se
jedná o zásadní rozdíly a to nejen v oblasti plošného pokrytí, taktice zdolávání
mimořádných událostí (MU), ale také ve vybavení mobilní požární techniky (MPT)
věcnými prostředky požární ochrany (VPPO) nebo samotném fungování systému
PO ve Spolkové republice Německo (SRN). Pro úspěšné zdolávání MU v příhraniční
oblasti KVK je nutné, výše uvedené skutečnosti pochopit a do určité míry tolerovat.
Systém PO ve Svobodném státě Bavorsko a Sasko
V SRN je systém PO zcela odlišný než v ČR. Každý Svobodný stát má vlastní
právní předpis, kterým se řídí systém PO. Svobodný stát Bavorsko má BayFwG [1]
a Svobodný stát Sasko má SächsBRKG [2]. Díky tomu je zde např. odlišné zabezpečení
PO profesionálními hasičskými sbory Berufsfeuerwehr (BF). Ve Svobodném státě
Bavorsko se jedná o města nad 120 000 obyvatel a ve Svobodném státě Sasko se
jedná o města and 60 000 obyvatel. Některá města s menším počtem obyvatel mají
také zřízené BF, ačkoliv k tomu nemají zákonnou povinnost (Svobodný stát Sasko
- Hoyerswerda 38 000 obyvatel, Bautzen 41 000 obyvatel). Svobodné státy nemají
na činnost jednotek BF a FFW přímý vliv, ale odpovídají za tvorbu a schvalování
právních předpisů v oblasti PO, zřizování a provozování zemských hasičských
škol nebo pořizování MPT a VPPO. V každém okresním městě je poté zřízeno
tzv. okresní hasičské sdružení (Kreisfeuerwehrverband), které zajišťuje komplexní
chod PO (financování FFW, pravidelnou odbornou přípravu a kurzy k prodloužení
odborné způsobilosti, řešení a ochranu před MU atd.). Každá obec je povinna zřídit
a zabezpečit hasičský sbor. Pokud toho není schopná, musí spolupracovat s dalšími
obcemi, kdy mohou mít jednu společnou hasičskou stanici, ale musí zabezpečit
dojezdové časy. Čas příjezdu jednotky FFW od vyhlášení poplachu na místo MU
Ostrava, 1. - 2. září 2021
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nesmí být delší než 12 minut. Jednotky FFW nemají žádným právním předpisem
stanovenou dobu výjezdu od vyhlášení poplachu. V příhraniční oblasti KVK jsou
pouze jednotky FFW.
Plošné pokrytí jednotek FFW v příhraniční oblasti KVK
Každé město nebo obec musí mít zpracován tzv. plán požární ochrany
Feuerwehrbedarfsplan. Tento plán vychází z analýzy rizik pro dané území.
Pro Svobodný stát Bavorsko se je jedná o metodiku uvedenou v [3]. V podmínkách
ČR by se jednalo o rozmístění jednotek PO na území v závislosti na stupni nebezpečí
katastrálního území obce a požadavku na dobu dojezdu jednotek PO na místo zásahu
s potřebným množstvím sil a prostředků. Rozlišují se tři stupně (Stufe), které se
od sebe liší dobou dojezdu MPT. Stufe I - 12 minut, Stufe II - 15 minut a Stufe
III - 25 minut. Do 12 minut (Stufe I) musí být na místě MU minimálně jeden kus
MPT. Do 15 minut (Stufe II) dva kusy MPT a také např. výšková technika. Do
25 minut (Stufe III) speciální MPT. Každý z výše uvedených stupňů má dále dalších
5 kategorií (1 - 5) dle analýzy rizik pro dané území, s požadavkem na další MPT.
Tzn. nejmenší množství MPT je při Stufe I - 1 a největší množství MPT je při Stufe
III - 5. Tomu také odpovídá rozmístění MPT v jednotlivých obcích, městech a okresním
městě každého Zemského okresu. Jednotky FFW ve městech mají shodné základní
druhy MPT a dále disponují výškovou technikou, rozlišují se pouze předurčeností
pro provádění záchranných prací při MU a tedy i speciální MPT. Jednotky FFW
v menších městech jsou již bez předurčenosti a mají pouze základní MPT. Jednotky
FFW v obcích mají poté pouze jeden kus MPT se základním vybavením VPPO, často
bez nádrže na vodu.
Akceschopnost jednotek FFW
Akceschopnost jednotek FFW je chápána obdobně jako u jednotek PO v ČR.
Jednotky FFW musí splňovat:
- Početní stav hasičů v jednotce FFW s osvědčením o odborné způsobilosti.
- Čas příjezdu jednotky FFW od vyhlášení poplachu na místo MU.
- MPT a VPPO musí splňovat podmínky pro použití za účelem provedení zásahu.
Povolávání jednotek FFW do příhraniční oblasti KVK
Jednotky FFW jsou na území KVK povolávány KOPIS HZS KVK přes
Integrierte Leitstelle (ILS). V příhraniční oblasti KVK se jedná o ILS Hochfranken
Hof, ILS Nordoberpfalz Weiden, ILS Südwestsachsen Zwickau a ILS Plauen a to
dle dislokace konkrétní jednotky FFW. KOPIS HZS KVK si s jednotlivými ILS,
při požadavku na jednotku FFW, kromě telefonického spojení posílají emailem také
tzv. „Meldung formular“.
V současné době je v systému příhraniční spolupráce začleněno 20 měst a obcí
ze Svobodného státu Sasko, 7 měst a obcí ze Svobodného státu Bavorsko a 12 měst
a obcí ze strany KVK.

Ostrava, 1. - 2. září 2021

73

POŽÁRNÍ OCHRANA 2021

MPT jednotek FFW
Jednotky FFW, které zasahují v rámci příhraniční spolupráce na území KVK,
mají ve svém vozovém parku několik druhů MPT. Nejmenší obce, které mají zřízenou
jednotku FFW, disponují dopravním automobilem Tragkraftspritzenfahrzeuge
(TSF), který má základní VPPO, požární stříkačku, ale nemá nádrž na vodu [4].
Větší obce disponují cisternovou automobilovou stříkačkou Löschfahrzeug (LF),
která má standardní vybavení VPPO pro daný region a charakter území [5]. Jedná
se o nejrozšířenější typ MPT u jednotek FFW v příhraniční oblasti KVK. Větší
obce a města disponují cisternovou automobilovou stříkačkou Hilfeleistungs
Löschgruppenfahrzeug (HLF) [6]. Podle plošného pokrytí je poté v jednotlivých
Zemských okresech v příhraniční oblasti KVK další speciální MPT. Jedná se
zejména o automobilový žebřík Drehleiter (DLAK), kombinovaný hasicí automobil
nebo velkoobjemovou cisternu Tanklöschfahrzeug (TLF), technický automobil
Gerätewagen (GW) nebo velitelský automobil Einsatzleitwagen (ELW). Na základě
uzavřených mezinárodních smluv a dohod, které se týkají vzájemné spolupráce
na úseku PO, zasahuje výše uvedená MPT v příhraniční oblasti KVK.
Základní rozdělení a technicko taktická data MPT, kterou disponují jednotky
FFW, jsou uvedena v typových listech (Feuerwehrfahrzeugkonzeption) [7].
Závěr
Stávající organizace jednotek FFW zajišťuje pomoc občanům příhraničního
území bez ohledu na státní hranice s využitím nejblíže dostupných center pomoci.
Při vzájemné koordinaci a součinnosti záchranných složek z obou států, je poté MU
mnohem efektivněji a rychleji vyřešena.
Použitá literatura
[1] Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) vom 23. Dezember 1981, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2020.
[2] Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
(SächsBRKG) vom 24. Juni 2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni
2019.
[3] Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern [online]. [cit. 2021-07-13]. Dostupné z:
<https://www.feuerwehr-lernbar.bayern/lexikon/f/feuerwehrbedarfsplanung-inbayern/>.
[4] DIN 14530-16 Löschfahrzeuge - 2019 - 11: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF.
[5] DIN 14530-5 Löschfahrzeuge - 2019 - 11: Löschgruppenfahrzeug LF.
[6] DIN 14530-27 Löschfahrzeuge - 2019 - 11: Hilfeleistungs Löschgruppenfahrzeug
HLF.
[7] Feuerwehrfahrzeug-Typenliste der gängigsten genormten Fahrzeuge [online].
[cit. 2021-07-12]. Dostupné z:<https://www.din.de/resource/blob/799602/
fbfa9b4e4ab07cb314e8226264f590fe/feuerwehrfahrzeug-typenliste-24-fassung2021-05-data.pdf>.
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Vybrané aspekty ovlivňující měření termovizní kamerou
v podmínkách požáru
Ing. Václav Vystrčil
Ing. Lucie Hasalová, Ph.D.
MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
vaclav.vystrcil@tupo.izscr.cz
Klíčová slova
Požár, velkorozměrová zkouška, termovizní měření, termokamera.
Úvod
Při požárních zkouškách, ale i při zásahové činnosti jednotek požární ochrany
je termovizní kamera velmi často používaným zařízením. Možnosti uplatnění jsou
velmi široké. Díky možnosti měřit teplotu různých povrchů bezkontaktně, umožňuje
získat řadu informací i bez nutnosti přímého kontaktu s měřeným objektem
z bezpečné vzdálenosti. Dále umožňuje pozorovat kompletní termovizní snímek,
tedy teplotu povrchu v mnoha bodech. Jako jiná měřidla má však řadu omezení a při
volbě nesprávného postupu měření mohou být naměřené hodnoty silně odlišné od
těch reálných. Zároveň je nutné brát v potaz nutnost stanovení vybraných veličin,
které termovizní kamera používá pro výpočet konečné hodnoty teploty, případně si
být vědom chyby, kterou se při měření a interpretaci výsledků dopouštíme.
Teorie měření termovizní kamerou.
První část příspěvku velmi stručně shrne princip měření termovizní kamerou.
Vysvětlí hlavně parametry, které mohou při požáru výrazně měnit své hodnoty
a tím ovlivnit měření. Především se budeme zabývat emisivitou a jejími změnami
v průběhu požáru, dále propustností prostředí a velikostí chyby kterou může jeho
změna (např. vývin kouře, vznik vodní páry apod.) při měření způsobit.
Konkrétní případy využití termovizní kamery při požárních zkouškách
V této části příspěvku budou prezentovány konkrétní aplikace termovizní
kamery při velkorozměrových zkouškách. Zároveň budou diskutovány nepřesnosti,
které byly zjištěny při vyhodnocování zkoušek. Dále budou rozebrány postupy, které
byly při měření aplikovány, aby chyba měření byla minimalizována. Prezentovány
budou např. zkoušky prohřívání karoserie CAS, testování efektivity hašení ve FOK
kontejnerech nebo měření teploty povrchu kapoty v průběhu požárních zkoušek.
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Závěr
V závěru příspěvku budou ještě jednou diskutovány ty nejdůležitější parametry
ovlivňující termovizní měření, především s důrazem na to, jaké chyby mohou
vzniknout nesprávným nebo neúplným stanovením parametrů měřením v jakých
případech je toto možné při zásahové činnosti zanedbat a v jakých již to není možné.
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Plán konferencí FBI a SPBI, z.s.
12. - 14. říjen 2021 Fire Safety
Požární bezpečnost jaderných elektráren - mezinárodní seminář, který se koná
vždy 2 roky v České republice a 2 roky na Slovensku. Sdružení požárního
a bezpečnostního inženýrství, z.s. ho spolupořádá s Fakultou bezpečnostního
inženýrství a Slovenskou společností propagace vědy a techniky. Seminář je
zaměřený na problematiku požární bezpečnosti jaderných elektráren.
26. - 27. říjen 2021 Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního
inženýrství a MV-Generálním ředitelstvím HZS ČR. V programu konference
jsou zastoupeny tématické obory: krizový management, ochrana obyvatelstva,
ochrana kritické infrastuktury, nebezpečné látky. Cílem konference je vyvolat
diskusi mezi odborníky o zapojení moderních technologií do systémů ochrany
obyvatelstva.
24. - 25. listopad 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního
inženýrství, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Výzkumným ústavem
bezpečnosti práce, v.v.i. Hlavní témata konference se týkají nových výzev
v řízení bezpečnosti práce a procesů.
prosinec 2021 Koncepce ochrany obyvatelstva - strategické cíle a priority
2021
Národní konference pořádaná ve spolupráci s MV-Generálním ředitelstvím HZS
ČR v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Konference
je pojímána jako sympozium odborníků z nejrůznějších odvětví oblasti ochrany
obyvatelstva. Jednání je rozděleno do 4 tématických bloků, probíhá formou
diskusních stolů, kdy každý je zaměřen na jeden ze strategických cílů Koncepce
ochrany obyvatelstva do roku 2020, s výhledem do roku 2030.
duben 2022 Požární bezpečnost stavebních objektů
Národní konference pořádaná ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního
inženýrství. Jednání konference je zaměřeno do oblastí týkající se požární
bezpečnosti staveb, legislativních postupů při výstavbě, problematiky požárně
bezpečnostních zařízení a logických návazností bezpečnostních a protipožárních
systémů.
7. - 8. září 2022 Požární ochrana
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního
inženýrství, Českou asociací hasičských důstojníků, z.s. a MV-Generálním
ředitelstvím HZS ČR. Jednání konference je rozděleno do sekcí: Požární
ochrana, Technologie pro bezpečnost, Protivýbuchová prevence, Věda a výzkum
v požární ochraně, Zkušebnictví v požární ochraně.
Uvedené termíny se mohou změnit vzhledem k vládním opatřením související
s pandemií COVID-19. Aktuální informace ke konferencím najdete
na www.spbi.cz.
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