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Zařízení pro odvod kouře a tepla
Ing. Martin Bebčák
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního
inženýrství
Klíčová slova:
zařízení pro nucený odvod kouře a tepla, zařízení pro přirozený odvod
kouře a tepla, odvětrací klapka, požární ventilátor, požár, kouřová sekce
Abstrakt:
Obsahem příspěvku je popis, deklarace vlastností a výčet metod
užívaných pro navrhování a projektování a zařízení pro odvod kouře a tepla
v ČR. Dále je taktéž proveden rozbor dimenzování tohoto zařízení v návaznosti
na tepelnou analýzu při požáru.
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla využívá fyzikálního principu
vztlaku horkých plynů, vznikajících při požáru a vytváření komínového efektu.
Vzduch o vyšší teplotě stoupá vzhůru na základě jeho nižší hustoty.
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla je obvykle řešeno
prostřednictvím:
• odvětracích klapek (světlíky pro odvod kouře a tepla);
o bodové odvětrací klapky;
o odvětrací klapky integrovány do pásových obloukových světlíků;
• žaluziových klapek pro odvod kouře a tepla;
• otevíravých oken pro odvod kouře a tepla;
• výklopných segmentů v sedlových, pyramidových, shedových a jiných
světlících;
Takto navržené zařízení musí splňovat požadavky harmonizované normy
ČSN EN 12 101-2: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – část 2:
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Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
(duben 2004).
Deklarace vlastností, které musí splňovat zařízení pro přirozený
odvod kouře a tepla:
• volná aerodynamická plocha odvětrací klapky – geometrická plocha
odvětrací klapky vynásobená příslušným výtokovým součinitelem;
• spolehlivost otevíravých cyklů - klasifikace Re 50, Re 1000 (označení 50 a
1000 znamená počet otevření do účinné aerodynamické polohy);
• otevírání při zatížení - SL 0, SL 1000 (označení 0 a 1000 představuje
tlakové působení např. sněhu na klapu v Pascalech);
• činnost při nízké okolní teplotě – T /-25/, T /00/ (označení –25, 00
představuje °C pod nulou při níž se odvětrací klapky zkouší otevírat);
• zatížení větrem – WL /1500/, WL /3000/ (označení 1500, 3000 představuje
tlakové působení větru v Pascalech) ;
• odolnost vůči teplu – B300 a B 600 (označení 300 a 600 představuje teplotu
ve °C, při které je odvětrací klapka zkoušena).
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla je možno rozdělit dle teploty
plynů, kterým je zařízení vystaveno na:
• T ≤ 300 °C, které dosáhnou do 5 minut, nebo
• 300 °C < T ≤ 600 °C, které dosáhnou do 5 minut, nebo
• T > 600 °C, které dosáhnou v době delší než 10 minut s přírůstkem teploty
0,9 až 1,1 K.s-1
Teplotní deklarace odvětracích klapek pro odvod kouře a tepla je ve smyslu
ČSN EN 12 101-2 … B300, popř. B600.
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla využívá fyzikálního principu
vytváření podtlaku v místnosti (kouřové sekci) prouděním odsávaného
vzduchu, který je odsáván aktivním zařízením – požárním ventilátorem.
Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je obvykle řešeno
prostřednictvím:
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• Axiálních požárních ventilátorů pro odvod kouře a tepla;
• Radiální požárních ventilátorů pro odvod kouře a tepla;
• Potrubních ventilátorů pro odvod kouře a tepla
• A nezbytného příslušenství (potrubních tras, regulačních klapek atd.);
Takto navržené zařízení musí splňovat požadavky harmonizované normy
ČSN EN 12 101-3: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – část 3:
Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (květen
2003).
Deklarace vlastností, které musí splňovat zařízení pro nucený odvod
kouře a tepla:
• klasifikace z hlediska časové teplotní křivky – F300, F400, F842, kdy
ventilátor má pracovat při teplotě uvedené u písmena F po minimální
požadovanou dobu 120 min;
• klasifikace z hlediska časové teplotní křivky –F 200, F 600 pro ventilátory
s klasifikací F200 a F600 je minimální požadovaná doba činnosti ventilátoru
při teplotě 200 a 600°C 60 minut;
• objemový průtok a tlak – objemový průtok ventilátorem se nemá po
příslušnou dobu zkoušky měnit o více než 10% a statický tlak o více než
20%;
• zatížení větrem – ventilátor, je-li vybaven klapkami popř. žaluziemi, se musí
otevřít nejdéle za 30 sekund proti tlaku větru 200 Pa;
• zatížení sněhem – klasifikace SL 0 – SL 1000, kdy se musí ventilátor otevřít
do účinné aerodynamické polohy nejdéle do 30 sekund po aktivaci (hodnota
u SL znamená tlak např. sněhu v Pa);
• provoz při nízké teplotě – ventilátor s nezávisle ovládaným regulačním
zařízením musí vyhovovat z hlediska T /-25/, T /00/;
• spolehlivost - ventilátor s nezávisle ovládaným regulačním zařízením musí
vyhovovat klasifikaci Re 50, Re 1000 ;
• výkonová data ventilátoru – dodavatel ventilátoru musí udávat seznam
aerodynamických a akustických vlastností v souladu s ISO 5801 s ohledem
na pracovní teploty požárního ventilátoru;
Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla se dělí dle teploty plynů, kterým
je zařízení vystaveno na:
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• T ≤ 200 °C, které dosáhnou za 5 až 10 minut; nebo
• 200 °C < T ≤ 300 °C, které dosáhnou za 5 až 10 minut; nebo
• 300 °C < T ≤ 400 °C, které dosáhnou za 5 až 10 minut; nebo
• 400 °C < T ≤ 600 °C, které dosáhnou za 5 až 10 minut; nebo
• T > 600 °C, reprezentační teplota je 842 °C
Požární ventilátory se deklarují viz následující tabulka (převzato z ČSN EN 12 101-3):

Tabulka 1 - Teplotní deklarace požárních ventilátorů
Požární klasifikace jednotlivých komponentů a konstrukčních prvků
zařízení pro odvod kouře a tepla (přirozeného i nuceného) je řešena
v připravované EN: prEN 13 501-4: Požární klasifikace výrobků pro
stavebnictví a konstrukčních prvků – část 4: Klasifikace s použitím údajů ze
zkoušek požární odolnosti komponentů zařízení na odvod kouře
Výčet metod užívaných k dimenzování zařízení pro odvod kouře a tepla
• Postup pro dimenzování zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla dle DIN
18 232 – část 2 (červen 2003);
• Postup pro dimenzování zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla dle NF S
61-938 – NF S 61-940;
• Postup pro dimenzování zařízení pro nucený odvod kouře a tepla dle DIN 18
232 – část 5;
• Postup pro dimenzování zařízení pro nucený a přirozený odvod kouře a tepla
dle CR 12101 – 5;
• Postup pro dimenzování zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla dle
Aktual Bulletinu č. 20;
• ČAP CEA 4020 – projektování a montáž zařízení pro přirozený odvod kouře
a tepla;
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• VdS 2098 – Zařízení na odtah kouře a tepla. Směrnice pro konstrukci a
instalaci. Svaz pojistitelů věcných škod. Květen 1990;
Dimenzování požárně bezpečnostních zařízení na základě tepelné a teplotní
analýzy
Z analýzy jednotlivých konvenčních metod dimenzování ZOKT
používaných nejen v České republice, ale i v ostatních státech EU (Německo,
Rakousko, Slovensko, Francie atd.) vyplývá, že rozhodujícím činitelem pro
správné dimenzování PBZ – ZOKT je volba vhodného zatřídění posuzovaného
požárního úseku do skupiny dimenzování, což závisí na očekávané době vývoje
požáru a rychlosti šíření požáru. Domnívám se, že tento postup je zavádějící a
plně nepostihuje problematiku vývoje tepla a kouře při požáru. Dle mého názoru
při navrhování požárně bezpečnostních zařízení je zapotřebí tato zařízení
navrhovat na určité účinky požáru, přičemž je nutno brát v úvahu zejména:
• volbu vhodného návrhového požárního scénáře
• stanovení odpovídajícího návrhového požáru
• výpočet vývoje tepla
• výpočet vývoje zplodin hoření (kouře)
Návrhový požár představuje pravděpodobný rozvoj a průběh požáru
v požárním úseku. Pro návrh ZOKT je zpravidla rozhodující etapa rozvoje
požáru, přičemž podíl tepla sdílený prouděním plynů je přibližně 60-80%
celkového uvolněného tepla při požáru. Při výběru vhodného modelu požáru
doporučuji vycházet z ČSN EN 1991-1-2/ 2004. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
– část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru,
který se jeví jako nejvhodnější pro charakterizování průběhu požáru pro
dimenzování odvodů kouře a tepla, případně dalších požárně bezpečnostních
zařízení.
Členění požárního úseku do kouřových sekcí
Základní jednotkou, pro kterou se ZOKT navrhuje, je tzv. kouřová sekce.
Každý požární úsek zahrnuje jednu nebo více kouřových sekcí. Vlastní kouřová
sekce vytváří kumulační prostor pro zachycení kouře a tepla vznikajícího při
požáru a brání jeho rozšíření v požárním úseku. Zpravidla se jedná o kouřové
zástěny, ať už stabilní či mobilní, na které je stanoven požadavek z hlediska
požární odolnosti E 15 D1.
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Plochy kouřových sekcí nemají být větší než 2000 m2.

Obrázek 1 - Kumulační prostor pro zachycení kouře
Při členění požárního úseku do kouřových sekcí doporučuji dodržovat
celou řadu zásad, přičemž je možno říci, že zodpovědný projektant členěním
požárního úseku do kouřových sekcí zároveň řeší předpokládanou lokalizovanou
plochu požáru. ZOKT by tedy mělo být navrhováno tak, že pro daný
navrhovaný požární scénář a návrhový požár nedojde pravděpodobně k rozšíření
požáru mimo navrhovanou kouřovou sekci.
V neposlední řadě je nutno při členění požárního úseku do kouřových
sekcí přihlížet k instalaci SHZ – vodního sprinklerového typu, které v případě
aktivace výrazně ovlivní teplotní poměry v požárním úseku a tím ovlivní
proudění plynů a zplodin hoření.
Množství uvolněného tepla
Jako podklad pro řešení požárního odvětrání z hlediska fyzikálních
principů je volba vhodného návrhového scénáře požáru a návrhového požáru.
Pro tepelnou analýzu je možno využít:
• nominální teplotní křivky
• přirozené modely požáru
Nominální teplotní křivky
Nominální teplotní křivky vyjadřují teploty plynů, jako funkce času.
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Normová teplotní křivka je dána vztahem:
Θ g = 20 + 345 log(8t + 1)

Θg ….

Rovnice 1

teplota plynů v požárním úseku [°C]

t…….čas [min]
Uhlovodíková teplotní křivka je dána vztahem:
Θ g = 1080[1 − 0,325e −0,167 t − 0,675e −2,5t ] + 20

Rovnice 2

Θ g ... teplota plynů v požárním úseku [°C]
t ... čas [min]

Teplotní křivky

1200,00

T (°C)
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Obrázek 2 - Normová a uhlovodíková teplotní křivka
Přirozené modely požáru
Zjednodušené modely jsou založeny
parametrech s omezenou oblastí použití.
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na

specifických

fyzikální

• Požáry prostoru požárního úseku, teploty plynů je vhodné stanovit na
základě fyzikálních parametrů, které uvažují alespoň s hustotou požárního
zatížení a podmínkami odvětrání;
• Lokální požáry jsou požáry, kde celkové vzplanutí požárního úseku je
nepravděpodobné a uvažuje se uvolněné teplo lokálního požáru;
Zdokonalené modely požáru jsou:
• Jednozónový model, který předpokládá rovnoměrné, časově závislé
rozdělení tepla v požárním úseku;
• Dvouzónový model, který předpokládá horní vrstvu s časově závislou
tloušťkou a s časově závislou rovnoměrnou teplotou a dolní vrstvu
s časově závislou rovnoměrnou a nižší teplotou;
• Výpočtové dynamické modely kapalin a plynů, které udávají vývoj
teploty v úseku a to zcela časově a prostorově závislým způsobem;
Lokální požáry a rychlost uvolňování tepla
Jako nejvhodnější model pro dimenzování PBZ, zejména ZOKT se jeví
modely „Lokální požáry“, poněvadž celkové vzplanutí celého požárního úseku
se jeví v posuzovaných objektech jako nepravděpodobné.
Nutno však konstatovat, že výpočtový model lokálního požáru je omezen
platností použití a to:
• Průměr požáru pro výpočet je omezen D≤10 m (S = 78,5 m2)
• Rychlostí uvolňování tepla z požáru je omezen Q≤50 MW.
Výše uvedené limitování modelů „Lokálních požárů“ je možno identicky
porovnat s projekčními zásadami pro navrhování sprinklerových zařízení dle
ČSN EN 12 845, kde jsou rovněž limitovány tzv. účinné plochy pro výpočet
množství dodávané vody a funkční počet sprinklerových hlavic.
Jako další limitní podmínkou pro využití „Lokálních požárů“ pro tepelnou
analýzu při dimenzování ZOKT je nutno položit podmínku výpočtového času t
[min].
Tento čas doporučuji stanovit na základě požadavku, zda ZOKT slouží
pouze pro evakuaci osob, případně pro zásah jednotky hasičského záchranného
sboru. V případě obou požadavků je volen čas t [min] delší.
t ≤ tVR

Rovnice 3

tVR …… [min] doba volného rozvoje požáru, který se skládá z doby
zpozorování, ohlášení
požáru, dojezdu jednotky HZS a bojového
rozvinutí. (tVR = 5÷15 min).
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Rychlost uvolňování tepla lze definovat vztahem, který matematicky
vyjadřuje rovnici parabolické křivky:
 t
Q = 10 .
 tα
6





2

Rovnice 4

kde,
Q …… rychlost uvolňování tepla [W]
t ……. čas [s]
tα ……doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1
MW. Tento
parametr tα a maximální rychlost uvolňování tepla
RHRf jsou uvedeny
v tabulce 11 pro jednotlivé druhy provozu.
RHRf je parametr, který
vyjadřuje maximální rychlost uvolňování
2
tepla z 1 m požáru řízeného
palivem.
Maximální rychlost uvolňování tepla RHR1
Provoz
Rychlost rozvoje
tα [s]
požáru
Byty
střední
300
Nemocnice
Střední
300
Hotely (pokoje)
Střední
300
Knihovny
velká
150
Kanceláře
Střední
300
Školní třídy
Střední
300
Nákupní centrum
Velká
150
Divadla, kina
velká
150
Doprava (prostory pro
Malá
600
veřejnost)
tabulka 2- Rychlost rozvoje požáru a RHR pro různé provozy

RHRf
[kW/m2]
250
250
250
500
250
250
250
500
250

Při tepelné analýze „Lokálních požárů“ rozlišujeme dva základní případy
lokálních požárů:
a) Plamen nezasahuje strop
b) Plamen zasahuje strop
Lokální požáry, kdy plamen nezasahuje strop
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Výpočet délky plamene Lf [m] závisí na rychlosti uvolňování tepla Q [W]
z požáru a průměru požáru D [m].

L f = −1,02.D + 0,0148Q

 4. A fi
D = 
 π






2
5

Rovnice 5

1
2

Rovnice 6

kde,
Afi …… plocha požáru [m2]
Pokud plamen nezasahuje strop požárního úseku (Lf < H), je teplota Θz
v oblaku hořících plynů kolem svislé osy dána vztahem:
Θ Z = 20 + 0,25Qc

2/3

( z − z 0 ) −5 / 3 ≤ 900

Rovnice 7
Rovnice 8

Z 0 = −1,02 D + 0,00524.Q 2 / 5

kde,
D …… průměr požáru [m]
Q …… rychlost uvolňování tepla [W]
Qc ….. konvenční část rychlosti uvolňování tepla, kde Qc = 0,8.Q
z …… výška [m] podél osy plamene, pro kterou teplotu uvažujeme
z0 ….. virtuální počátek osy
H …… vzdálenost [m] mezi zdrojem požáru a stropem
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Obrázek 3 - Lokální požár - plamen nedosahuje ke stropu
Stanovení délky plamene i teploty oblaku plynů jsou hodnoty, které lze
využít při projektování ZOKT a SHZ, zejména při stanovení požadované
reakční otevírací teploty ZOKT a hlavic sprinklerového zařízení. Rovněž
z těchto hodnot je možné stanovit předpokládaný reakční čas těchto požárně
bezpečnostních zařízení.

Lokální požár, kdy plamen dosahuje ke stropu
Schématické zobrazení lokálního požáru, kdy plamen dosahuje ke stropu
posuzovaného požárního úseku (Lf≥H).
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Obrázek 4 - Lokální požár - plamen dosahuje ke stropu
kde,
H …… vzdálenost [m] mezi stropem a zdrojem požáru
r …… vodorovná vzdálenost [m] mezi svislou osou požáru a
bodem stropu (např.
umístění PBZ, pro který se počítá tepelný tok)
Lh …. Vodorovná délka plamene [m]
Pokud je splněna podmínka, že délka plamene - Lf [m] je rovna či větší
než H [m] - výška požárního úseku, tak se stanoví tepelný tok dopadající na
jednotku povrchové plochy stropní konstrukce, tedy i na požárně bezpečnostní
zařízení, jako celkový tepelný tok na jednotku povrchu h [W.m-2] v intervalu:
h* = 100 000

jestliže y ≤ 0,3

h* = 136 300 až 121 000y

jestliže 0,3 ≤ y ≤ 1,0

h* = 15 000y-3,7

jestliže y ≥ 1,0

kde,
12

Rovnice 9

parametr y =

r + H + z′
Lh + H + z ′

Rovnice 10

Vodorovná délka plamene Lh [m] je dána vztahem:
Rovnice 11

Lh = [2,9.H (Q * H ) 0,33 ] − H

kde,
Q*h …… je bezrozměrný součinitel rychlosti uvolňování tepla
vztažený na výšku H
Q*H =

Q
(1,11.10 6 .H 2 / 5 )

Rovnice 12

z´…… je svislá poloha virtuálního zdroje tepla [m]
z ′ = 2,4 D(Q * D

2/5

z ′ = 2,4 D(1 − Q * D

− Q*D
2/5

2/3

Rovnice 13

) přiQ * D p 1,0

Rovnice 14

) přiQ * D ≥ 1,0

Q*D …… součinitel uvolňování tepla vztažený na průměr D
lokálního průřezu
Q*D =

Q
(1,11.10 6 .D 2 / 5 )

Rovnice 15

Čistý teplený tok hnet dopadající na jednotku povrchové plochy
stropu vystavené účinkům požáru je dán vztahem:

[

h * net = h − α c (Θ m − 20) − Φε m ε f σ (Θ m + 273) − (293)
4

4

]

Rovnice 16

h* …… tepelný tok na jednotku plochy povrchu [Wm-2]
αc …… součinitel přestupu tepla prouděním [Wm-2K-1]
Θm ……teplota povrchu prvku [°C]
Φ …… polohový faktor
εm …… povrchová emisivita prvku
εf …… emisivita požáru
σ …… Stephan-Boltzmannova konstanta [5,67.10-8 Wm-2K-4]
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Při variantě lokálního požáru, když plamen nedosahuje stropní konstrukce
je stanoven celkový tepelný tok v intervalu 100-15 kW/m2, přičemž
maximálnímu tepelnému toku 100 kW.m-2 odpovídá limitní teplota Θz = 900°C.
Aplikace tepelné analýzy do návrhu zařízení pro odvod kouře a
tepla
Na základě výše uvedeného postupu návrhu požáru lze výsledky z tohoto
výpočtu aplikovat na následující postup návrhu zařízení pro odvod kouře a tepla:
• Výpočet hmotnostního toku horkých plynů vstupujících do kouřové
vrstvy – Mf.
• Výpočet nárůstu teploty kouřové vrstvy – θl
• Výpočet objemového průtoku z kouřové vrstvy - VT
• Stanovení výšky kouřové vrstvy - dl
• Stanovení potřebné aerodynamické volné plochy – Avtot.cv
• Stanovení minimálního počtu odsávacích míst (určení kritického
hmotnostního toku Mcrit)
Stanovení hmotnostního toku:
M f = C e PY

3

2

Rovnice 17

(kg / s )

Mf …… hmotnostní průtok zplodin hoření (kg/s)
Ce …… součinitel (-)
P ……. obvod požáru (m)
Y ……. Výška přisávání čerstvého vzduchu
Určení nárůstu teploty kouřové vrstvy:
Θ=

Qf

Rovnice 18

M f .c

Qf …… výkon požáru (kW)
θ ……. Teplota plynů (°C)
c ……. Měrná tepelná kapacita vzduchu (kJ/kg.K)
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Určení objemového průtoku:
Vt =

M f TL

Rovnice 19

ρ 0 T0

Tl …… teplota plynů (K)
ρ0 …… hustota vzduchu okolí (kg/m3)
T0 ……. Teplota okolí (K)
Stanovení minimální výšky kouřové vrstvy
 M f TL 
d l =  0,5 
 γΘ Wl 

2

3

Rovnice 20

dl …… výška kouřové vrstvy (m)
Tl …… teplota plynů (K)
γ ……. faktor překážek ve vertikálním směru
Wl……. šířka kouřové sekce (m)
Stanovení volné aerodynamické plochy odvětracích klapek
Avtot Cv =

Rovnice 21

M f TL
 2
M f TlT0 

2 ρ 0 gdl ΘT0 −
( AiCi )2 

2

0,5

Avtot …… geometricky volná plocha (m2)
Cv ……… výtokový součinitel (-)
g ………..gravitační zrychlení (m/s2)
Ai………. geometrická plocha otvorů pro přívod vzduchu (m2)
Ci ……… výtokový součinitel přívodních otvorů (-)
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Stanovení minimálního počtu odvodních otvorů
Stanovení kritického tok plynů
2,05.ρ 0 ( gT0 Θ ) d n Dv
=
Tl
0,5

M crit

N≥

Mf
M crit

2

0,5

Rovnice 22

Rovnice 23

dn …… výška kouřové vrstvy (m)
Dv ……charakteristický rozměr odváděcího místa (m)
N ……..počet odváděcích míst (-)
Praktické možnosti využití tepelné analýzy lokálních požárů
Výše uvedený analytický přístup při řešení požární bezpečnosti staveb je
založen na výpočtu rychlosti uvolňování tepla ve fázi rozvoje požáru (lokálního)
Q [kW] a na základě tohoto výpočtu bude možné v kontinuálním časovém úseku
např. t = 150-900 sekund stanovit dobu zakouření posuzovaného prostoru.
Při tomto postupu je nutno do výpočtu zavést např. předpokládanou dobu
evakuace, případně dobu zahájení zásahu jednotek hasičského záchranného
sboru - tvr.
Použitá literatura
[1] ČSN EN 12 101 – 2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – část 2:
Technické
podmínky pro odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a
tepla
[2] ČSN EN 12 101 – 3 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – část 3:
Technické
podmínky pro odtahová zařízení pro nucený odvod kouře a
tepla
[3] DIN 18 232 – část 2. Německá norma. Ochrana před kouřem a teplem. Část
2: Kouřovody. Dimenzování, požadavky a montáž. Červen 2003.
[4] NF S 61-938 – NF S 61-940 – Francouzské normy (Požární bezpečnostní
systémy, Ruční ovládací zařízení, Centrální ruční ovládací zařízení, Ovládací
zařízení se signalizací, Ovládací adaptér)
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ČSN 730802 a ČSN 730804. Vydáno Ministerstvem vnitra ČR, Hasičským
záchranným sborem ČR.
[9] ČAP CEA 4020 – projektování a montáž zařízení pro přirozený odvod kouře
a tepla
[10] Bebčák M.: Vybavování objektu zařízením pro odvod kouře a tepla.
Diplomová práce.
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Historie, současnost a výhled Katedry požární ochrany
a ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního
inženýrství VŠB - TU Ostrava
Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Ing. Ladislav Jánošík

Historie
Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva působí od 1. srpna 2002
jako jedna ze dvou kateder ustavených při vzniku Fakulty bezpečnostního
inženýrství na základě usnesení Akademického senátu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava přijatého dne 25. června 2002 o zřízení Fakulty
bezpečnostního inženýrství.
Základem současné katedry byl v roce 1968 otevřený studijní obor
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, který byl v té době
organizačně začleněn na Hornicko-geologické fakultě VŠB Ostrava. Se
zvyšováním technologické a technické úrovně průmyslu a stále širším
používáním řady nebezpečných látek se stupňovaly i požadavky na absolventy
tohoto studijního oboru což vedlo v dalším kroku ke zřízení Institutu
bezpečnostního inženýrství HGF, který byl až do vzniku FBI garantujícím
pracovištěm studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost.
Personální zajištění
Na konci roku 2004 tvořilo katedru 030 celkem 20 pracovníků na stálý
pracovní úvazek. Tento počet sestává z:
• 2 profesorů
• 5 docentů
• 11 odborných asistentů (z toho 3 s vědeckou hodností CSc., Ph.D;
všichni ostatní OA jsou externími doktorandy)
• 1 sekretářka a 1TH pracovnice
Oproti předchozím létům došlo v minulém roce k navýšení o 5 stálých
pracovníků. V současnosti je vypsáno výběrové řízení s dalším výhledem na 4
nové pracovníky pro nový školní rok 2005/2006. V průběhu roku 2004 došlo i
k prostorovému rozšíření katedry o nové místnosti a k dalšímu materiálovému
vybavení kanceláří, především nových pracovníků včetně kancelářské a
výpočetní techniky.
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Struktura katedry
Vedoucí katedry:

Ing. Isabela Bradáčová, CSc.

Zástupce ved. katedry:

Ing. Petr Kučera

Tajemník:

Ing. Ladislav Jánošík

Sekretářka:

Lenka Rymlová

TH pracovnice:

Božena Musialková

Profesoři:

prof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c.

Docenti:

doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
doc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

Odborní asistenti:

Ing. Petr Bebčák
Ing. Petr Bitala
Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Ing. Jana Drgáčová
Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
Ing. Ladislav Jánošík
Ing. Dana Kovačová
Ing. Jaroslav Kovařík
Ing. Petr Kučera
Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Ing. Pavel Šenovský
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Pedagogická činnost
Pedagogická činnost je zaměřena zejména na následující oblasti:
- požární bezpečnost, pasivní a aktivní systémy požární ochrany
- havarijní plánování
- krizové řízení, logistika při krizových stavech
- civilní nouzové plánování
- ochrana obyvatelstva
- informační systémy pro bezpečnostní inženýrství
- bezpečnost informačních systémů
- technické prostředky pro bezpečnost a požární ochranu
- simulace reálných dějů (virtuální realita)
- soudní inženýrství (znalecké činnosti)
- zkušebnictví
- praktická výuka a výcvik
Pedagogická činnost probíhá ve studijních programech:
- bakalářském
- magisterském navazujícím
- magisterském
- doktorském.
Formy studia jsou:
- prezenční
- kombinované
- celoživotní vzdělávání a vzdělávání seniorů – Univerzita 3. věku.
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Studijní obory
Forma studia

Bakalářské
Magisterské
navazující
Magisterské
Doktorské

Název oboru
Garant oboru
3908R006 - Technika požární ochrany doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček
a bezpečnosti průmyslu
3908R003 - Havarijní plánování
doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
a krizové řízení
3908T006/30 - Technika požární
doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček
ochrany a bezpečnosti průmyslu
3908T006 - Technika požární ochrany doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček
a bezpečnosti průmyslu
3908V004 - Požární ochrana
doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček
a bezpečnost průmyslu

Počty předmětů vyučované na vlastních oborech katedry 030
Počty předmětů
Forma studia

Bakalářské
Magisterské
navazující
Magisterské
Doktorské

Název oboru
Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu
Havarijní plánování
a krizové řízení
Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu
Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu
Požární ochrana
a bezpečnost průmyslu

Prezenční

Kombinované

4

34

22

26

---

19

56

43

9

9

Počty předmětů vyučované pro jiné obory na FBI
Počty předmětů
Forma studia

Název oboru

Bakalářské
Magisterské

Prezenční

Kombinované

Technická bezpečnost osob
a majetku
Bezpečnost práce a procesů

1
2

10
8

Bezpečnostní inženýrství

10

---
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Počty studentů v prezenčním studium na oborech katedry 030
Školní rok 2003 2004

2004 2005

2005 2006

2006 2007

2007 2008

2008 2009

202

492

500

520

520

520

Bakaláři TPOaBP

0

0

80

152

222

222

Bakaláři HPKŘ

17

42

78

97

108

108

Magistři
navazující TPOaBP

0

0

0

15

30

80

Magistři TPOaBP

183

191

126

88

58

0

Celkem

402

725

784

872

938

930

Obor

Magistři - TPOaBP

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Magistři navazující - TPOaBP
Bakaláři - HPKŘ
Bakaláři - TPOaBP

9

8

00
/2
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20
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20

06
20
22

/2

00
/2

/2
05
20

00

7

6
00

00
/2
04
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03

/2

00

5

4

1. ročník - společné studium
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počet studentů

1. ročník společné studium

Počty studentů v kombinovaném studiu na oborech katedry 030
Školní rok

2003 2004

2004 2005

2005 2006

2006 2007

2007 2008

2008 2009

1. ročník společné studium

138

431

530

530

530

530

Bakaláři TPOaBP

133

77

120

141

156

138

Bakaláři HPKŘ

23

53

87

99

92

77

Magistři
navazující TPOaBP

79

91

72

67

74

75

Magistři TPOaBP

161

88

69

52

28

14

Celkem

534

740

878

889

880

834

23
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00
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5
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počet studentů

Obor

Vývoj počtu studentů na všech oborech FBI
Školní rok 1997
Forma studia

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2009

Prezenční –
bakaláři

0

0

0

0

0

38

219

505

800

1228

Prezenční –
magistři

313

293

285

339

343

450

521

329

260

213

Kombinované –
bakaláři

86

86

134

137

180

242

341

409

550

786

Kombinované –
magistři

107

173

173

157

183

219

240

189

170

148

Celkem

506

552

592

633

706

949

1321

1432

1780

2375

vznik FBI

2500

p o č e t s tu d e n tů

2000

Kombinované - Mgr.
Kombinované - Bc.
Prezenční - Mgr.
Prezenční - Bc.

1500
1000
500
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2009
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Pedagogické aktivity pro jiné univerzity
Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Science,
Program pro mobility Sokrates
externí vyučující: doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Technická univerzita ve Zvolenu, Drevárská
ochrany

fakulta,

Katedra

požiarnej

externí vyučující: Prof. Ing. Karol Balog, Ph.D
doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Žilinská univerzita Žilina, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra
požiarneho inžinierstva
externí vyučující: doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Vědeckovýzkumná činnost
Vědeckovýzkumné zaměření katedry v roce 2004 navazovalo na výsledky
dosažené v předcházejících letech, zejména v orientaci na analýzu rizik,
bezpečnost průmyslu a požární ochranu. Intenzivně byly řešeny zejména
následující vědeckovýzkumné činnosti:
- ochrana před terorismem
- ochrana před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami,
- prevence havárií, bezpečnostní management,
- požární prevence technologických procesů a bezpečnost staveb
- stanovování technicko-bezpečnostních parametrů hořlavých látek.
- ochrana kritické infrastruktury.
Projekty podporované z národních zdrojů:
Zdroj

Číslo
projektu

Řešitel/Spoluřešitel

Doba
řešení

SÚJB

JB10/03

S Dudáček Aleš,
doc., Dr.,Ing.

2003-2005 Ochrana před radioaktivními,
chemickými a biologickými
látkami
2003- 2005 Vizuální systém pro získávání
a zpracování metrických 3D
informací v reálném čase.
2004
Výstavba na povodňových
územích

GA ČR 105/03/0719 Ř Šenovský Michail,
doc., Dr., Ing.
CEZ

J17/98
27120 0005

S Bradáčová Isabela,
Ing., CSc.
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Název projektu

CEZ

J17/98
27350 0006

S Bradáčová Isabela,
Ing., CSc.
S Netopilová Miroslava,
doc., Ing., CSc.

2004

Rozvoj systémů zajištění
komplexní bezpečnosti
v průmyslové a občanské sféře

Doba
řešení

Název projektu

Fond rozvoje vysokých škol:
Zdroj

Číslo
projektu

Řešitel/Spoluřešitel

FRVŠ
2004

030/1103/FR Ř Bradáčová Isabela,
0304011
Ing., CSc.

2004

Inovace studijních oborů
Fakulty bezpečnostního
inženýrství v předmětu
Požární bezpečnost staveb

FRVŠ
2005

---

2005

Inovace studijních oborů
Fakulty bezpečnostního
inženýrství v předmětech
katedry 030

-

schváleno
5 projektů

Mezinárodní projekty podporované ze zahraničních zdrojů:
Zdroj

Číslo
projektu
G1RT-CT2001-05038

EU

Řešitel/Spoluřešitel
S

EU

17/TCGPCC Ř
/CIOP-PIB
S

EU

9/TCNMS/
CIOPPIB/04

Ř
S

Doba
Název projektu
řešení
Dudáček Aleš,
2001-2004 Ochrana před radioaktivními,
doc., Dr.,Ing.
chemickými a biologickými
látkami
2003-2004 Topic Centre on Good Practice Dudáček Aleš,
Candidate Countries (TCGPCC),
doc., Dr.,Ing.
Task 3: Construction sector
Bradáčová Isabela,
Ing., CSc.
2003-2004 Topic Centre New Member States
Dudáček Aleš,
(TCNMA),
Task 2:
doc., Dr.,Ing.
Construction sector
Bradáčová Isabela,
Ing., CSc.

Spolupráce s nevládním sektorem a průmyslem:
Zdroj
ČEZ a.s.
MV
centrum a.
s.
České
dráhy a.s.

Číslo HS
Řešitel
HS030403 Šenovský Michail,
doc., Dr., Ing.
HS030404 Kvarčák Miloš,
doc., Dr., Ing.

Název projektu
Nástřiky HVB II, sekundární část 4.RB
Vypracování znaleckého posudku PO budovy
CITY EMPIRIA Praha

HS030405 Kvarčák Miloš,
doc., Dr., Ing.

Bezpečnost v tunelech - projekt
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Válcovny HS030406 Kvarčák Miloš,
plechu a. s.
doc., Dr., Ing.

Aktualizace dokumentace zdolávání požáru

Znalecké posudky pro potřeby státních orgánů a firem:
Bradáčová Isabela, Ing., CSc.
- Studie k regeneraci panelových domů stavební soustavy V OS a T 02, 03
B, část Požární bezpečnost, TZÚS, Praha s.p., pobočka Ostrava
- Elektrárna Dětmarovice. Část Posouzení požární odolnosti střešního
pláště kotelny, mezistrojovny a strojovny. Zodpovědný řešitel TZÚS,
Praha s.p., pobočka Ostrava
- Lektorský posudek publikace: prof. Ing. František Wald, CSc. a kolektiv:
Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Ostrava 2004.
Šenovský Michail, doc., Dr., Ing.
-

Kontrola stárnutí protipožárních nátěrových hmot (laboratorní testy),
ČEZ a.s. JE Dukovany

Členství v komisích:
Bebčák Petr, Ing.
- člen TNK č. 27 Požární bezpečnost staveb
- člen TNK č.132 Požárně bezpečnostní zařízení
Bradáčová Isabela, Ing., CSc.
- člen TNK č. 27 Požární bezpečnost staveb,
- člen SC2 Subkomise pro požární zkušebnictví
- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Praha - zkušební
komisař pro udělování autorizací
Dudáček Aleš, doc., Dr., Ing.
- člen expertní skupiny pro posuzování zaměření a realizace výsledků vědy
a výzkumu ve prospěch HZS ČR
- člen odborné pracovní skupiny rady města Ostrava pro řešení
problematiky výstupu důlních plynů na povrch
- člen vědecké rady Fakulty speciálného inžinierstva Žilinskej univerzity v
Žilině
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Lošák Jiří, doc., Ing.,CSc.
- členem Hodnotící komise Ministerstva vnitra pro výzkumnou činnost
podporovanou z institucionálních prostředků.
Netopilová Miroslava, doc., Ing., CSc.
- člen TNK č. 120 Tepelně izolační výrobky a materiály
Šenovský Michail, doc., Dr., Ing.
- člen certifikační rady Technický ústav PO
- Certifikační orgán ACM DTO - certifikace personálu pro Dům techniky
Ostrava
- Stálý výbor pro vzdělávání, výzkum a odbornou přípravu v oblasti BOZP
při Radě vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Ministerstva
práce a sociálních věcí
- Komise GŘ HZS ČR pro zpracování metodických listů bojového řádu,
MVČR
Publikační činnost katedry 030 v roce 2004
Bebčák P.: Požárně bezpečnostní zařízení, SPBI Ostrava: 2004, druhé rozšířené
vydání, ISBN 80-86634-34-5.
Bebčák P., Bebčák M.: Vybavování objektu požárně bezpečnostním zařízením 1,
časopis Mistr 2/2004.
Bebčák P., Bebčák M.: Vybavování objektu požárně bezpečnostním zařízením 2,
časopis Mistr 3/2004.
Bebčák P., Bebčák M.: Vybavování objektu požárně bezpečnostním zařízením 3,
Mistr 4/2004.
Bebčák P.: Využití autonomních hlásičů v občanské výstavbě. Požární
bezpečnost stavebních objektů – Konference VŠB – TU Ostrava, str. 7-13. ISBN
80-8006634-35-3, 2004.
Ploc, J., Štěpán, P., Bebčák, P. a kolektiv autorů z ČKA, ČKAIT a ČSSI.
Praktická příručka Plánování území a projektování staveb, 2004.
Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Učební texty, 3. doplněné vydání,
Ostrava, SPBI, 2004, 66 s., ISBN 80-86634-42-6.
Bradáčová ,I. , Kučera, P.: Příspěvek FBI VŠB-TU Ostrava k programu GOOD
PRACTICE. In Sborník přednášek mezinárodní konference Bezpečnost a
ochrana zdraví při práci 2004. VŠB-TU Ostrava,FBI a SPBI, Ostrava ,červen
2004, s.26-32. ISBN: 978-80-86634-36.
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Bradáčová, I.: Lektorský posudek díla Wald a kolektiv: Výpočet požární
odolnosti stavebních konstrukcí, Ostrava 2004.
Hegar, J., Kovařík, J. : Dokumentace plánu ukrytí školy, objektu a obce. SPBI
Ostrava 2004. Sborník přednášek „Stavby a zařízení CO 2004“, ISBN –8086634-28-0.
Kučera, P., Konečný, P.: Analýza spolehlivosti ocelového nosníku vystaveného
účinkům požáru metodou SBRA. Mezinárodní konference Modelování
v mechanice 2004, VŠB-TU, FAST, Ostrava, 2004, s. 102-109, ISBN 80-2480546-4.
Kučera, P., Konečný, P.: Posudek spolehlivosti ocelového nosníku vystaveného
účinkům požáru metodou SBRA. 6. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2004, FAST, VUT, Brno, 2004, ISBN 80-214-2560-1..
Kučera, P., Konečný, P.: Spolehlivost ocelového prvku vystaveného účinkům
požáru. 1. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou - Ochrana
pred požiarmi a záchranné služby. Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina,
2004.
Kvarčák, M.: OCELOVÉ HAVARIJNÍ JÍMKY V PODMÍNKÁCH POŽÁRU.
In Sborník přednášek mezinárodní konference: Požární ochrana 2004, Ostrava,
SPBI a VŠB-TUO, s. 161-167, 2004, ISBN 80-86634-39-6.
Kadlec, Z., Kvarčák, M.: THE HEAT PARAMETERS OF THE FIRES AND
THEIR ASSESS. In Sborník přednášek 5th International Scientific Conference:
WOOD & FIRE SAFETY, ŠTRBSKÉ PLESO SR, TECHNICAL UNIVERSITY
OF Zvolen, s.87-91, 2004, ISBN 80-228-1319-2.
Netopilová, M.: Materiály. Skriptum VŠB – TUO, FBI , Ostrava, VŠB - TUO,
SPBI, 2004, 125 s., ISBN 80-86634-27-2.
Netopilová, M.: Possibility of the Development of Timber Buildings in the
Czech Republic. In Wood and Fire Safety, 5th International Scientific
Conference (18.-22.4.2004).
Netopilová, M., Jelínková,R., Dudáček,A., Šenovský, M.:Nové směry rozvoje
stavebnictví - projekt PeBBu s účastí Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB
– TUO. In Mezinár. konfer. požární ochrana 2004, VŠB – TUO, SPBI, Ostrava
2004, s. 227 – 229, ISBN 80 86634-39-6.
Netopilová, M.: Komíny – přejímání evropské normalizace do českých
technických norem. In Mezinár. konfer. požární ochrana 2004, VŠB – TUO,
SPBI, Ostrava 2004, s. 227 – 229, ISBN 80 86634-39-6.
Netopilová, M.: Požární bezpečnost střešních plášťů stavebních objektů. Čas.
Konstrukce, ročník 3., č. 1/2004, s. V-VIII, ISSN 1213-8762.
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Netopilová, M.: Possibility of the Development of Timber Buildings in the
Czech Republic. In Wood and Fire Safety, 5th International Scientific
Conference, TU Zvolen, 2004, ISBN 80-228-1319-2.
Smetana M., Kratochvílová D., Ivanko P., Štrublík M., Bouřa V.: „Školení
pracovníků krizových štábů a bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností“
– tištěný studijní materiál a školení, 9.-17.2.2004.
Smetana M., Kratochvílova D. „Odborná příprava pracovníků krizových štábů v
rámci MSK“ – sborník konference „Civilní ochrana 2004“, Ostrava 18.19.2.2004.
Smetana M. „Jsou současné podniky v bezpečí?“ - sborník konference
„INŻYNIERIA PRODUKCJI 2004”, Bielsko-Biała 27.-29.11.2004.
Šenovský, M.; Šenovský, V.: Krizový plán jako nástroj zvýšení bezpečnosti
objektu zvláštního významu. In: Sborník přednášek z konference Požární
ochrana 2004. VŠB – TUO, FBI Ostrava 2004. ISBN: 80-86634-39-6
Šenovský, M.: Ochrana obyvatel v budovách. In: Sborník přednášek
z konference Červený kohout 2004. Dům techniky České Budějovice 2004.
ISBN: 80-02-01628-9
Šenovský, M.: Havarijní plánování a krizové řízení. In: Sborník z I. mezinárodní
konference Bezpečnostpráce a požární ochrana. Komora BOZP a PO. Praha
2004.
Šenovský, M.: Ochrana obyvatel = Inteligentní budovy? In: Sborník přednášek
z konference Ochrana obyvatel 2004. VŠB – TUO, FBI Ostrava 2004. p. 97 –
103. ISBN: 80-86634-28-0.
Šenovský, M.: Legislativa požární ochrany. VŠB – TUO, FBI. Skriptum – 4.
aktualizované vydání. Ostrava 2004. ISBN: 80-86634-33-7
Šenovský, M.; Adamec, V.: Základy krizového managementu. pp. 104. SPBI
Ostrava. 2004. 2. upravené vydání. ISBN: 80-86634-44-2
Šenovský, M.: IQ building. In: 5th International Scientific Conference Wood &
Fire Safety. Tatry 2004. ISBN:80-228-1319-2
Šenovský, M. Hanuška, Z.; Adamec, V.: Management záchranných prací I.
2003, přepracované vydání 2004. 80-86634-23-X
Šenovský, M.; Balog, K.; Hanuška, Z.; Šenovský, P.: Nebezpečné látky II. pp.
125. SPBI Ostrava 2004. ISBN: 80-86634-47-7
Šenovský, P.: Bezpečnostní informatika I. SPBI: Ostrava 2004, 50 str., ISBN 8086634-29-9
Šenovský, P.: Bezpečné hashovací funkce. Available from WWW
http://homen.vsb.cz/~sen76/inform/hash.7z, Ostrava, 2004, 3. rozšířené vydání;
pp 23.
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Šenovský, P.: Klasické vs inteligentní modely pro řízení bezpečnostních
systémů. In: Sborník přednášek Požární ochrana 2004. str. 419-425, SPBI,
Ostrava 2004, ISBN: 80-86634-39-6
Šenovský, P.: Databáze nebezpečných látek. In: Sborník přednášek Bezpečnost
práce 2004. str. 155-165, SPBI, Ostrava 2004, ISBN: 80-86634-36-4
Šenovský, P.: Databáze nebezpečné látky 2004 - Příručka uživatele. SPBI,
Ostrava 2004, 52 str., ISBN: 80-86634-48-5
Počet publikovaných prací
Druh publikace

Počet

Příspěvky ve sbornících národních konferencí
Příspěvky
ve
sbornících
mezinárodních
konferencí
Články v časopisech
Knihy
Skripta

15
5
4
5
6

Záměry rozvoje katedry v oblasti pedagogické
- průběžná aktualizace studijních plánů v souladu s celosvětovými trendy
na poli vědy a techniky
- rozšiřování nabídky volitelných a povinně volitelných předmětů s cílem
zvýšit možnosti individuálního výběru
- posilování netradiční formy výuky a využívání moderních výukových
prostředků (e-learning, distanční formy učebních pomůcek)
- systematické zvyšování kvalifikační úrovně členů katedry
- zvyšování odborné péče o doktorandy
- inovace studijních pomůcek
Záměry rozvoje katedry v oblasti vědeckovýzkumné
- pravidelná prezentace členů katedry a jejich výsledků na poli
vědeckovýzkumném
- vyšší zapojení do výzkumných projektů na základě požadavků praxe
- rozšiřovat spolupráci se zahraničními institucemi, včetně možnosti
studijních pobytů doktorandů a studentů
- charakteristiky studijních oborů směřovat do požadavků na profil
absolventa v souladu s požadavky praxe a společenské poptávky
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Chování materiálů v ohni jako ukazatel ohniska požáru
Doc. Ing.Václav Kupilík, CSc., Stavební fakulta ČVUT, Praha,
e-mail: vaclav.kupilik@volny.cz
Klíčová slova:
Přenos tepla, příznaky vzniku požáru, uhelnatění dřeva, zbarvení žárem,
praskání skla, kouřové skvrny, teplotní inverze.
Abstrakt:
Článek se zabývá možností vzniku požáru na základě analýzy příznaků
zjištěných po jeho likvidaci, ať už v exteriéru, nebo v interiéru. Jedná se
především o příznaky na dřevě, kovu a sklu, ale i možnost vyloučení falešných
ukazatelů požáru.
1. Úvod
Hledání místa vzniku požáru se podobá řešení skládačky z jednotlivých
dílů, avšak na rozdíl od skládačky nemusíme mít k dispozici všechny potřebné
díly a nezbývá nic jiného, než správně zhodnotit známá fakta a logicky doplnit
chybějící údaje. Po správné zhodnocení známých příznaků požáru je možno
určit sled událostí, které vznikly na místě požáru před dosažením současného
stavu.
Téměř všechny požáru bez výjimek začínají jiskrou nebo malým
plamenem a postupně se rozrůstají jak do výšky, tak do stran okolního prostoru
(obr.1). Oheň se zvětšuje úměrně s oxidací, jeho intenzita a rychlost je ovlivněna
druhem hořlavé látky, možností oxidace a uvolněním řetězové reakce. Jeho
šíření lze přirovnat k pyramidě postavené vrcholem dolů, avšak příčina požáru
spočívá v počátečním zdroji zapálení.
Model tvaru V je výslednicí těchto faktorů:
a) přenosu tepla konvekcí - horký vzduch a plyny vznikající při spalování jsou
lehčí než okolní vzduch;
b) přenosu tepla kondukcí - pokud hořlavá látka má jednotnou souvislou
strukturu;
c) přenosu tepla radiací;
d) rozkladným působením žáru na hořlavou látku;
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e) samotným ohněm, který při bodu vznícení poskytuje podmínky pro
pyrolitické vypařování.
2. Průzkum v exteriéru a interiéru
Prvním krokem při určování zdroje požáru je vizuální přezkoumání všech
povrchů na budově zasažené požárem. Příznaky požáru v exteriéru kolem
vertikálních otvorů se mění v závislosti na trvání a intenzitě ohně a na síle a
rychlosti větru z vnější strany konstrukce.
Pokud se na vnějším vertikálním povrchu objeví model tvaru V jako
rovnostranný trojúhelník (obr.2), pronikání ohně nebylo ani zabráněno, ani
odchýleno. Jestliže je tento model mnohem širší, než je světlost otvoru, pak
pronikal otvorem plamen nízké intenzity a velkého rozsahu (obr.3), přičemž
ukazatelem doby pronikání plamene je hloubka zuhelnatění rámu horní části
otvoru (viz graf na obr.4). Je-li model tvaru V stejné šířky jako otvor a vzniká
pouze v omezené vzdálenosti na horním okraji otvoru, svědčí to o větší intenzitě
plamene (obr.5). Také v tomto případě je hloubka zuhelnatění ukazatelem doby
pronikání plamene.
K určení místa vzniku požáru často napomáhá rozsah škod způsobených
ohněm, avšak tento ukazatel může být zkreslen mnoha okolnostmi,
např.nuceným větráním, větrem způsobujícím tlak či sání, skladováním vysoce
hořlavého paliva atd. Přitom je třeba posuzovat nejen škody přímo způsobené
ohněm, ale i druhotné škody, např.rozbitá okna, polámané keře v okolí objektu.
Průzkum interiéru by měl vycházet od míst s nejmenšími škodami po místa
největších škod, přičemž směr šíření ohně lze určit často pomocí míry
zuhelnatění dřeva. Nejvíce zuhelnatělé části se musí posoudit ve vztahu k
okolním konstrukcím. Vertikální dřevěné konstrukce, umístěné v blízkosti
zdroje požáru, budou prohořelé do menší hloubky než horizontální konstrukce
stejného typu, umístěné nad ohniskem požáru. Kromě dřeva ke stanovení směru
šíření ohně mohou sloužit tyto příznaky:
- žárovka se deformuje směrem ke zdroji k požáru, čímž vytvoří kónický tvar s
vrcholem orientovaným k ohnisku požáru;
- bude-li jedna tabule skla mírně zakřivená a druhá zdeformovaná vlivem tečení,
o
o
popřípadě tavení (měknutí skla 650 až 750 C, tečení skla kolem 900 C, tavení
o
skla nad 1200 C), zdroj požáru bude blíže tabule vystavené vyšší teplotě;
- hladké kovové plochy jsou zbarveny žárem v závislosti na jeho intenzitě, a to:
žlutě

o

kolem 230 C,
o

nachově hnědě kolem 290 C,
modře

o

kolem 315 C,
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o

světle červeně kolem 480 C,
o

tmavě fialově kolem 600 C,
o

žlutě

kolem 980 C,

bíle

kolem 1200 C,

zářivě bíle

kolem 1315 C,

o

o

přičemž je možné podle barvy kovových předmětů odhadnout maximální a
minimální žár;
- ve stropě se největší poruchy vyskytnou nad místem vzniku požáru, neboť tato
oblast byla rozehřátá nejdelší dobu. Přitom je třeba mít na zřeteli, že místo
vzniku se může vyskytovat v jakékoliv úrovni nad podlahou, z čehož vyplývá,
že zdroj požáru bude v místě, pod nímž se nejeví známky ohně.
3. Příznaky vzniku požáru vlivem změn materiálu
Sklo
Vlasové trhliny mohou svědčit o tom, že se sklo nacházelo v blízkosti
vzniku požáru a že v tomto místě došlo se rychle zvyšovala teplota. Velké
kouřové skvrny na skle ukazují na přítomnost značného množství
uhlovodíkových produktů, které shořely v blízkosti skla. Světlý odstín
kouřových skvrn charakterizuje malé množství součástí těchto produktů. Skvrny
se mohou objevit na skle i v místech vzdálenějších od ohniska požáru vlivem
dlouhého a pomalého hoření hmot na bázi uhlovodíků.
Praskání skla je dokladem prudkého ochlazení, obvykle způsobeného
hašením vodou. Zároveň naznačuje, že sklo bylo neporušené až do doby
likvidace požáru. Rozbité segmenty skla poblíž okna v interiéru mohou svědčit o
přítomnosti ohně na vnitřní straně okenních tabulí, neboť se žárem prohnou
směrem dovnitř a následně rozbijí. V úvahu však přichází také možnost rozbití
skla mechanickým úderem do okenní tabule zvenku. Proto je zapotřebí
přesvědčit se o pravdivosti příčiny jednak prozkoumáním stop po ohni na skle,
jednak podle výpovědi účastníků při požáru.
Střepy v exteriéru mohou vzniknout rozbitím skla při explozi plynu, pádu
konstrukce nebo prudkém náporu ohně. Přitom lze dále zjistit:
- je-li sklo ve větší vzdálenosti od objektu, musela na ně z interiéru působit
značná síla;
- jestliže jsou střepy malé a nebylo sklo rozbito následkem prudkého šoku, byla
příčinou destrukce pravděpodobně exploze;
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- pokud jsou střepy větší, rozbití většinou nastalo působením pomalu
expandujícího plynu.
Dřevo
Měkké dřevo hoří rychleji než dřevo tvrdé, a bývá tedy více zuhelnatělé.
Starší dřevo je vysušenější, proto hoří rychleji a zuhelnatí do větší hloubky než
dřevo nové. Bude-li natřeno hořlavým nátěrem nebo opatřeno hořlavou hmotou,
hoří rychleji a vykazuje hlubší zuhelnatění. Jestliže je dřevo vystaveno
pronikajícímu plameni nebo se nachází v místě proudícího vzduchu, zuhelnatí
do větší hloubky ve srovnání s dřevěnými materiály umístěnými jinde.
Vyhlazené dřevo s velkými puchýři svědčí o předchozím působení prudkého
žáru. Dřevo, jehož povrch je po vypálení tmavý, svědčí o tom, že v těchto
místech působil delší dobu stálý žár.
Ostrá linie ohraničení bývá způsobena prudkým ohněm rozptýlené
intenzity. Tento rozptýlený oheň nedovoluje prohoření a pyrolýzu dřeva. Proto
bývá zuhelnatěna jen malá plocha vystavená žáru a zbývající části zůstávají
nepoškozené.
Kovy
Horký kovový předmět může dřevěnou podlahu propálit. Je-li kov
zbarvený v závislosti na teplotě v blízkosti podlahy, avšak nikoli v blízkosti
stropu, dokazuje to, že oheň v dolní části byl intenzivnější a rychle se rozptýlil.
Vysokou teplotu při požáru lze též určit podle teploty tání nejpoužívanějších
kovů ve stavebnictví:
o

olovo

328 C,

hliník

660 C,

mosaz

930 C,

o

o

měď

1085o C,

litina

1300 C,

o

o

ocel (1% uhlíku) 1350 C.
4. Nejčastější falešné ukazatelé místa vzniku požáru
Někdy může být hodnocení ohniska požáru zkresleno těmito faktory:
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a) nucené a nepřirozené větrání - všechny otvory dovolující proudění vzduchu
pouze zvýší rychlost vzněcování paliva, proud vzduchu posune plameny
dopředu a zvýší šíření intenzity ohně;
b) při stříkání hadicí zvláště větších průměrů vzniká proudění vzduchu, čímž
nastává případ a);
c) silný vítr ovlivňuje směr, intenzitu u hloubku zuhelnatění, a může být tedy
nesprávným ukazatelem zdroje požáru;
d) materiály s nižším bodem vznícení v okolí místa požáru budou hořet rychleji
a vyvolávají teplotu vznícení materiálů, které je obklopují;
e) padající hořící trosky mohou být příčinou vznícení jiných materiálů;
f) jestliže je elektrické vedení nadměrně přetíženo, silně se zahřeje; prochází-li
hořlavým materiálem, může způsobit jeho vznícení; jsou-li tyto materiály
vystaveny volnému ohni, může výsledné zuhelnatění poskytnout mylné
důkazy;
g) teplotní inverze - vznikne-li požár při otevřeném okně, pronikáním vzduchu
do interiéru se bude zrychlovat proudění plynů vyvíjených spalováním a
zahříváním vzduchu za okenním otvorem. Za oknem vzduch stoupá vzhůru,
dále se šíří pod stropní konstrukcí a klesá na druhé straně místnosti. Tím se
studený vzduch při podlaze na proudění horkých plynů nepodílí (obr.6).
Tento proces bude pokračovat až do dosažení rovnovážného stavu za
normálních podmínek požáru. Proto se během počátečního stádia požáru
mohou hmoty se snadnou vznětlivostí, které se nacházejí na opačné straně
místnosti, sekundárně vznítit. Bude-li v této chvíli požár uhašen, vyplyne z
toho falešný příznak místa vzniku požáru, kdy pyrolýza a vznícení hmot na
opačné straně způsobí větší škody na stropě v tomto místě než nad
skutečným ohniskem požáru. Tento jev bývá také označován jako teplotní
inverze;
h) podmínky zpětného tahu - prudké zavádění kyslíku a s tím spojené vznícení
velmi hořlavých plynů může způsobit vznícení materiálu ve vrchních částech
konstrukce zejména během vertikální ventilace, jestliže byly tyto materiály
těmito plyny zahřáté na teplotu vznícení. Výsledné zuhelnatění pak poskytuje
mylné představy o zdroji požáru. Ke zpětnému tahu nebo ke kouřové explozi
může dojít také při horizontální ventilaci, kdy kyslík v místnosti byl vyčerpán
a oheň po nějakou dobu doutnal. Při zpětném tahu je nebezpečí tvorby
hořících úlomků, které mohou přispět k mylné informaci o místě vzniku
požáru.
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5. Závěr
Uvedené faktory mohou pomoci příslušníkům PO při vyšetřování zdroje
požáru, způsobu jeho šíření, popřípadě doby jeho trvání. Toto posuzování se
neobejde bez dlouholeté zkušenosti, postřehu a znalosti chování jednotlivých
materiálů v ohni.
Literatura:
[1] Jelínek,F.: Konstrukce obvodového pláště budov z plochého skla, SNTL
Praha, 1982
[2] Kupilík, V.: Protipožární bezpečnost stavebních objektů, Učební texty
ČVUT, Praha, 1990
[3] Kupilík,V.: KPS 80 - Požární bezpečnost staveb, Učební texty ČVUT,
Praha, 1998, str.105, ISBN 80 - 01 - 01868 - 7
Obrázky:
Obr.1 Šíření ohně u stěny z vodorovné plochy: a) velikosti cihly, b) velikosti
dvou cihel;
P - plamen, O - kouřový oblak (oblast v okolí plamene), K - žár
přenášený kondukcí, R- žár přenášený radiací, V - model tvaru V
vytvořený pyrolýzou při vznícení hořlavé látky

37

Obr.2. Pronikání ohně není zabráněno ani není odchýleno

Obr.3. Nízká intenzita velkého rozsahu plamene
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Obr.4. Rychlost odhořívání nechráněného dřeva zahřívaného konstantní
teplotou 800oC:
I - vznícení dřeva a pozvolné odhořívání dřevní hmoty; II snížení rychlosti odhořívání vlivem vznikající izolační vrstvy
zuhelnatělého dřeva; III - zvýšení rychlosti odhořívání vlivem
odpadávání zuhelnatělých částic
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Obr.5. Působení ohně velké intenzity na konstrukci

Obr.6. Princip teplotní inverze
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Možnost použití zařízení samočinné vodní clony na stavbě
dle norem požární bezpečnosti
Ing. Jaroslav Kutáč
V případě provedení samočinného zařízení vodní clony se jedná o
nahrazení požárně dělící konstrukce, nebo její části, samočinným požárně
bezpečnostním zařízením.
V nevýrobních objektech mohou být dle čl. 8.1.5 ČSN 73 0802 požární
stěny, obvodové stěny a požární uzávěry v těchto stěnách nahrazeny
samočinným požárně bezpečnostním zařízením, prokáže-li se experimentálně
nebo výpočtem jejich ekvivalentní účinnost z hlediska požadavků na požární
odolnost.
Požárně bezpečnostních zařízení může být užito jako náhrady u:
o Prostupů technického a technologického zařízení požárně dělícími
konstrukcemi, nebo
o Části těchto požárně dělících konstrukcí, které nelze z provozních důvodů
požárně uzavřít, přičemž výška chráněného otvoru musí být do 4 m a
plocha otvoru do 25 m2.
Ve výrobních objektech je použití požárně bezpečnostních zařízení jako
náhrady požárních stěn, obvodových stěn a požárních uzávěrů v těchto stěnách
v souladu s čl. 9.1.8 ČSN 73 0804.
Ve výrobních objektech je dovoleno použití požárně bezpečnostních
zařízení jako náhrady pouze mezi dvěma požárními úseky 1. až 6. skupiny
výrob a provozů. Navíc je dle ČSN 73 0804 v případě výrobních objektů plocha
otvorů do 25 m2 mezní ve vztahu dvou sousedních požárních úseků, tzn. je-li
několik menších otvorů mezi dvěma sousedními požárními úseky, plocha těchto
otvorů se sčítá a nesmí překročit 25 m2.
V obou případech může být požárně bezpečnostních zařízení použito také
u otvorů s plochou větší než 25 m2, ale musí být navíc splněny tyto požadavky:
o Oba sousední požární úseky, které jsou těmito zařízeními odděleny, mají
na celé půdorysné ploše instalováno samočinné stabilní hasící zařízení,
kromě prostorů bez požárního rizika,
o Jedná se o požární úseky s výškovou polohou hp do 12 m,
o U požárních úseků je posouzena tvorba a pohyb zplodin hoření a je
prokázáno, že unikající osoby a požární jednotky v době zahájení zásahu
nebudou ohroženy zplodinami hoření.
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V případě výrobních objektů se musí navíc jednat pouze o požární úseky
1. až 5. skupiny výrob a provozů.
Ve výrobních objektech může být požárně bezpečnostních zařízení užito i
ke krytí technologických otvorů v požárních stropech, pokud jeden z rozměrů
otvoru není větší než 2,5 m, plocha otvoru (mimo procházející technologické
zařízení) není větší než 10 m2 a pokud je zajištěno, že otvorem nebudou
protékat zplodiny hoření a kouř do vyšších podlaží.
Průtoku zplodin hoření a kouře technologickým otvorem požárního stropu
je např. zabráněno užitím závěsových stěn ohraničujících otvor, přičemž ostatní
prostor je požárně odvětrán s výškou akumulační vrstvy menší než jsou uvedené
závěsové stěny.
Důležité omezení v použití tohoto požárně bezpečnostního zařízení je, že
tyto zařízení nemohou v žádném případě nahradit konstrukce chráněných
únikových cest, včetně požárních uzávěrů otvorů, konstrukce ohraničující
evakuační a požární výtahy a konstrukce posuzované podle pol. 12, tab. 12
(ČSN 73 0802), resp. pol. 13, tab. 10 (ČSN 73 0804.

Samočinné zařízení vodní clony - základní požadavky
Při návrhu zařízení vodní clony se vychází z předpokladu, že se
samočinně spustí a dodává potřebné množství vody do vymezené části prostoru
(otvoru), který neobsahuje buď žádnou výplň nebo jejíž požární odolnost je
menší než E 15 (např. běžné tabulové sklo).
Aby byl splněn výše uvedený předpoklad, musí samočinné zařízení vodní
clony splňovat tyto základní požadavky:
o Musí být prokázána jeho ekvivalentní účinnost z hlediska požadavků
na požární odolnost.
Ekvivalentní účinnost zařízení z hlediska požadavků na požární
odolnost musí prokázat dodavatel zařízení, zpravidla v rámci
podrobnější dokumentace požárně bezpečnostního zařízení.
o Musí se samočinně spouštět v případě vzniku požáru v požárních
úsecích, které rozděluje.
S ohledem na provozovatele objektu není nezbytné, aby se zařízení
vodní clony spouštělo okamžitě po vzniku požáru v požárním úseku,
ale plně postačuje, když bude toto zařízení spuštěno v době, kdy se
požár rozšíří až k místu požárně dělící konstrukce s vodní clonou tak,
aby nedošlo k rozšíření požáru do sousedního požárního úseku.
o V rámci jednoho stavebního otvoru se musí celé zařízení spouštět
najednou.
42

Z důvodů zajištění požadované požární odolnosti celé požárně dělící
konstrukce nelze spouštět zařízení pouze v části otvoru, popř. po
částech.
Tzn., že v případě zařízení s použitím více než jedné sprchové hubice
budou použity pouze otevřené sprchové hubice a spouštění zařízení
bude pomocí řídícího ventilu.
o Zařízení vodní clony musí být vždy připojeno potrubím na zdroj vody
– vodovodní potrubí, které bude zavodněno, pod tlakem a bude
dimenzováno tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné množství vody
pro správnou funkci zařízení.
V případě použití více zařízení vodních clon v jednom požárním úseku
musí být přívodní potrubí vody dimenzováno tak, aby byla v případě
potřeby zajištěna funkčnost všech zařízení v jednom požárním úseku.
o Musí být navrženo tak, aby voda dle výstřikové charakteristiky
použitých hubic bezpečně pokryla celý chráněný prostor nejen
z hlediska požadovaného množství vody pro zajištění požární
odolnosti, ale i z hlediska dispozice, aby byla v místě otvoru v požárně
dělící konstrukci vytvořena kompaktní vodní clona.
Je nutné upozornit, že veškeré zařízení, které nebude splňovat tyto
základní požadavky, nemůže zajistit požadavek na požární odolnost požárně
dělící konstrukce, kterou nahrazuje.

Popis zařízení samočinné vodní clony
Zařízení každé samočinné vodní clony vždy sestává z vlastních
sprchových hlavic a samočinného ovládacího zařízení. Hlavice i ovládací
zařízení může být různé v závislosti na velikosti konstrukce, kterou nahrazuje.
Podle druhu použitých sprchových hlavic a samočinného spouštění
rozeznáváme tři základní typy samočinného zařízení vodních clon:
¾ Samočinné zařízení vodní clony se sprinklerovou hlavicí
¾ Samočinné zařízení vodní clony se sprinklerovým ovládacím ventilem a
otevřenými sprchovými hubicemi
¾ Samočinné zařízení vodní clony s
otevřenými sprchovými hubicemi

řídícím ovládacím ventilem a

Popis jednotlivých typů samočinného zařízení vodní clony
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Vodní clony se sprinklerovou hlavicí
Jedná se o samočinné zařízení vodní clony, sestávající ze samočinné
stranové sprinklerové hlavice.
Tento typ zařízení vodní clony lze použít pouze vyjímečně, v případě
chráněného otvoru s malou plochou. Tento typ zařízení se nedoporučuje použit u
otvorů, jejichž šířka je větší než 2 m. Sestává pouze z jedné sprinklerové
hlavice, instalované z každé strany otvoru – každá hlavice v jednom požárním
úseku . Jelikož pro vyplnění celé plochy otvoru postačuje pouze jedna hlavice,
bude dosaženo vytvoření kompaktní vodní clony v celé ploše otvoru najednou.
Před napojením vodovodního potrubí do sprinklerových hlavic jsou na
přívodním potrubí vody instalovány ještě uzavírací ventil a manometr, které jsou
umístěny v označené kontrolní skříňce vodní clony. Kontrolní skříňka je
zpravidla osazena co nejblíže vlastní vodní clony. Uzavírací ventil slouží pro
zavření vody v případě výměny, či opravy jakékoliv části zařízení vodní clony,
tento ventil musí být neustále v otevřené poloze.
Součástí zařízení je i tzv. proplachovací potrubí DN 20 mm, napojené na
vodovodní potrubí za sprinklerovou hlavicí a procházející zpět do kontrolní
skříňky. Proplachovací potrubí bude v ovládací skříňce ukončeno vypouštěcím
kohoutem.
Funkce automatického spuštění všech hlavic najednou je následující:
Zařízení vodní clony se bude spouštět automaticky, což je zabezpečeno
samočinnou sprinklerovou hlavicí, spouštějící se automaticky při dosažení
požadované teploty. Jelikož je hlavice umístěna z obou stran otvoru, dojde ke
spuštění vodní clony při požáru v kterémkoliv požárním úseku, které vodní
clona rozděluje. Hlavice je vybavena skleněnou baňkou, naplněnou nízkovroucí
kapalinou, která při zvýšení teploty nad stanovenou mez praskne a tím dojde
k otevření hlavice - jedná se o sprinklerovou hlavici SHZ. Nejčastěji jsou
používány hlavice s otevírací teplotou 68 oC
Vodní clony se sprinklerovým ovládacím ventilem a otevřenými sprchovými
hubicemi
Jedná se o samočinné zařízení vodní clony, sestávající z otevřených
sprchových hubic pro vodní clonu a samočinného sprinklerového ventilu pro
spouštění. Tento typ zařízení lze použit pouze u otvorů, jejichž šířka je max. 4 m
– radius bezpečné iniciace požáru sprinklerovým ventilem.
Vodní clona sestává ze 2 až 3 ks otevřených sprchových hubic, 2 ks
samočinného sprinklerového ventilu, přívodního potrubí vody a
proplachovacího potrubí.
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Před napojením potrubí na sprinklerový ovládací ventil bude přívodní
potrubí vedeno přes kontrolní skříňku, vybavenou stejným způsobem, jako
zařízení vodní clony předcházejícího typu.
Funkce automatického spuštění všech hlavic najednou je následující:
Zařízení vodní clony tvoří sprchové otevřené hubice, napojené na
suchovodní potrubí. Suchovodní potrubí je k hlavicím instalované pouze od
samočinných sprinklerových ventilů, instalovaných na přívodním potrubí vody.
Zařízení se bude spouštět automaticky, pomocí samočinného
sprinklerového ventilu, situovaného v prostoru před chráněným otvorem z každé
jeho strany – každý ventil v jednom požárním úseku. Jelikož je ventil umístěn
z obou stran otvoru, dojde ke spuštění vodní clony při požáru v kterémkoliv
požárním úseku, které vodní clona rozděluje. Systém spouštění pomocí
sprinklerových samočinných ventilů instalovaných z obou stran vodní clony,
bude bezpečně zajišťovat automatické spouštění celého zařízení vodní clony
v případě požáru v obou požárních úsecích..
V případě sprinklerových ventilů se jedná o otevírací armaturu, doplněnou
skleněnou baňkou, naplněnou nízkovroucí kapalinou, která při zvýšení teploty
nad stanovenou mez praskne a tím dojde k otevření armatury (stejný princip
jako sprinklerové hlavice SHZ). Nejčastěji jsou používány hlavice s otevírací
teplotou 68°C
Vodní clony s řídícím
hubicemi

ovládacím ventilem a otevřenými sprchovými

Jedná se o samočinné zařízení vodní clony, sestávající z otevřených
sprchových hubic pro vodní clonu a ovládací skříňky pro automatické spouštění
vodní clony. Tento typ vodní clony je nejbezpečnější a jeho použití v praxi by
mělo být nejčastější. Lze ho užít pro jakoukoliv voní clonu až do její max.
přípustné velikosti.
Do ovládací skříňky je zajištěn přívod vody požadované dimenze,
z ovládací skříňky je potrubí až k vlastní sprchovým hubicím vedeno již jako
suchovod.
V ovládací skříňce by měly být instalovány ještě následující armatury:
¾ Uzavírací ventil na vstupním potrubí do ovládací skříňky – slouží pro
zavření vody v případě výměny, či opravy jakékoliv armatury v ovládací
skříňce,
¾ Uzavírací ventil na výstupním potrubí z ovládací skříňky – slouží pro
zavření vody do skrápěcích hlavic v případě provádění funkčních zkoušek
zařízení,
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Oba tyto ventily musí být v době provozu zařízení (tzn. nepřetržitě,
kromě doby provádění funkčních zkoušek zařízení) neustále v otevřené
poloze.
¾ Samočinný řídící ventil, zabezpečující automatické spuštění vodní clony,
¾ Uzavírací ventil pro ruční spuštění vodní clony – tento ventil je trvale
v uzavřené poloze a otevírá se pouze v případě ručního spouštění vodní
clony,
¾ Manometr – je umístěn na vstupním potrubí před samočinným ventilem,
aby stále ukazoval tlak v přívodním potrubí vody,
¾ Vypouštěcí kohout – z důvodu provádění funkčních zkoušek zařízení.
Jelikož se jedná o požárně bezpečnostní zařízení, musí být ovládání
samočinného řídícího uzávěru napájeno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů el.
energie.
Pro zajištění účinné požární odolnosti vodní clony se musí zařízení v celé
ploše otvoru spouštět najednou, automaticky. Toto automatické spouštění je
nejlépe zabezpečeno zařízením EPS.
Spouštění zařízení vodní clony by mělo být zajištěno tak, aby nedošlo
k nežádoucímu spuštění zařízení v případě planého poplachu EPS, popř. ADS.
Toho bude dosaženo tzv. dvojitou závislostí spouštění navazujících zařízení
systému EPS. Spouštění zařízení vodní clony se bude provádět na základě
společné signalizace vždy dvou samočinných hlásičů EPS (ADS) v jednom PÚ,
umístěných před chráněným otvorem. Jedná se o jeden hlásič opticko kouřový
(kterýkoliv hlásič požáru v daném požárním úseku) a jeden hlásič
termodiferenciální (hlásič umístěný co nejblíže před každým chráněným
otvorem z obou stran). Spouštění vodní clony tímto způsobem je prováděno od
společné signalizace obou hlásičů EPS v každém z obou sousedních požárních
úseků.
Funkce automatického spuštění SVSZ najednou je následující:
Zařízení vodní clony tvoří clonové hubice stále otevřené, napojené na
suchovodní potrubí. Suchovodní potrubí je k hlavicím instalované pouze
z ovládacího místa – od řídícího spouštěcího ventilu.
V případě vzniku požáru v daném prostoru a jeho rozšíření až před
chráněný otvor, dojde k iniciaci hlásičů EPS, popř. ADS. Od signálu EPS (ADS)
dojde k automatickému otevření samočinného řídícího ventilu instalovaného na
potrubním přívodu vody před vlastními clonovými hubicemi v ovládací skříňce,
a tím bude spuštěno zařízení vodní clony.
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Potřeba vody pro zařízení vodní clony
Množství vody pro potřeby zařízení vodní clony musí být vždy stanoveno
na základě splnění předpokladu funkčnosti celého zařízení v celém požárním
úseku najednou tak, aby byla pokryta celá plocha chráněného otvoru.
Potřebné množství vody pro každou konkrétní vodní clonu musí být vždy
doloženo výpočtem potřeby vody. Výpočet potřebného množství vody je
proveden na základě intenzity tepelného toku z posuzovaného otvoru
v závislosti na jeho požadované požární odolnosti. Toto minimální potřebné
množství vody musí být porovnáno se skutečným množstvím vody, potřebného
pro funkčnost konkrétně navržených sprchových hubic vodní clony dle
výstřikové charakteristiky jednotlivých hlavic v závislosti na tlaku vody.
Rovněž musí být vždy provedena kontrola množství vody v přívodním
potrubí z hlediska součinnosti jednotlivých zařízení, které jsou na potrubí
napojena a musí být funkční současně (např. vodní clona + hadicové systémy).
Dokumentace zařízení vodní clony
Na konkrétní zařízení vodní clony musí dodavatel vypracovat podrobnější
dokumentaci tohoto požárně bezpečnostního zařízení .
Dokumentace zařízení vodní clony by měla obsahovat minimálně tyto
údaje:
o Údaje o konstrukci, kterou bude zařízení vodní clony nahrazovat, její
umístění, velikost, požadovaná požární odolnost,
o Popis navrhovaného zařízení vodní clony, včetně popisu funkce
automatického spuštění celého zařízení najednou,
o Výpočet potřeby vody pro zařízení vodní clony v závislosti na
požadovanou požární odolnost konstrukce, kterou nahrazuje,
o Návrh sprchových hlavic zařízení s vyhodnocením potřebné dodávky
vody hlavicemi pro správnou činnost vodní clony,
o Návrh vodovodu zařízení vodní clony, včetně posouzení množství vody,
dodávané vodovodem s ohledem na součinnost ostatních požárně
bezpečnostních zařízení,
o Výpis materiálu pro zhotovení zařízení vodní clony,
o Požadavky na ostatní profese, nutné pro zabezpečení bezpečné funkce
zařízení vodní clony (např. voda, elektro, EPS, …).
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Faktory ovlivňující šíření požáru u prosklených
obvodových plášťů
Ing. Malila Noori, PhD
Fakulta stavební, ČVUT Praha
Stávající statistické údaje o požárech v objektech bytových a občanských
staveb vedou ke zvýšení pozornosti k návrhu lehkých obvodových plášťů se
skleněnými výplněmi, které bývají nejčastější příčinou šíření požáru v důsledku
popraskání skleněných výplní a volného stoupání plamenů do vyšších podlaží. Z
tohoto důvodu je tento příspěvek zaměřen na faktory ovlivňující šíření požáru po
fasádě, mezi které patří účinek větru,výška a úhel naklonění fasády, komínový
efekt, zejména u výškových budov a dvojitých fasád, upevnění skleněných výplní
a vazba na nosné konstrukce, velikost, tloušťka skleněných tabulí a druh skla
atd..
1. Faktory ovlivňující šíření požáru u prosklených fasád

a)
b)
c)
d)
e)

Mezi faktory ovlivňující šíření požáru u prosklených fasád patří:
účinek větru,
výška a úhel naklonění fasády,
komínový efekt, zejména u výškových budov a dvojitých fasád,
upevnění skleněných výplní a vazba na nosné konstrukce,
velikost, tloušťka skleněných tabulí a druh skla.

1.1. Účinek větru
Vítr vzniká pohybem vzduchových částic, které jsou ovlivněny slunečním
teplem, zemskou přitažlivostí, rotací a utvářením povrchu Země. Ve velkých
výškách (kolem 500 m) je tento pohyb přibližně rovnoměrný a sleduje čáry
konstantního barometrického tlaku - takové větry se označují jako gradientní.
Přízemní větry jsou charakterizovány prouděním v mezní vrstvě, ve které se
rychlost vzduchu zvětšuje od nuly těsně u povrchu až po rychlost větru
gradientního. V této vrstvě je proudění rušeno nerovnostmi zemského povrchu,
přírodními a umělými překážkami a zástavbou. Následkem toho jsou přízemní
větry velmi nerovnoměrné, zahrnují různě orientované víry a vedlejší proudy.
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Obr.1. Proměnná rychlost větru a její rozložení na stálou a pulzační složku: T integrační doba rozložení
V důsledku nepravidelnosti proudění v mezní vrstvě zemské atmosféry je
rychlost větru v blízkosti zemského povrchu v čase velmi proměnná. Pro
posouzení jejího účinku je vhodné zvolit určitý časový interval T (obr.1) tzv.
integrační dobu (např. několik vteřin, minuta, hodina), v níž lze určit střední
hodnotu. Tímto způsobem je možno stanovit statickou (průměrnou) složku
rychlosti větru a tzv. pulzační (fluktuační) složku, která představuje kolísání
rychlosti větru kolem této střední hodnoty. Potom platí následující vztah:
v(t) = vst + vp(t)

(1)

Tlak větru charakterizující silový účinek větru na obtékané těleso, je dán
klasickým Newtonovým vztahem

1
p = .ρ .v 2 [Pa]
2

(2),

kde ρ - specifická hmotnost proudícího prostředí (pro vzduch za normálního
tlaku a teploty 1,25kg.m-3.
Pro tlak větru lze předpokládat přibližně platnost analogického lineárního
vztahu jako pro rychlost
p(t) = pst + pp(t)

(3).
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Statická složka tlaku se určí z výše uvedeného Newtonova vztahu,
pulzační složka se zpravidla přibližně určí z výrazu
p p (t ) = 2.

pst
.v p (t )
vst

(4).

Obtéká-li proud vzduchu těleso, působí na každou část jeho povrchu
elementárním tlakem (sáním). Všechny tyto elementární síly se skládají ve
výslednici, kterou je možno uvažovat ve třech složkách jako odpor D, vztlak L a
otáčivý moment M k těžišti tělesa s (obr.2).

Obr.2. Složky silového působení větru na těleso při rovinném obtékání: Dodpor, L-vztlak, M-moment.
Vítr, pohybující se okolo budovy, bude vykazovat vyšší tlaky na návětrné
straně a tyto tlaky vyvolají horizontální pohyb vzduchu budovou. Velikost tlaků
bude závislá na poloze únikových míst v budově, rychlosti větru a jeho směru,
tvaru a výšce budovy a v neposlední řadě i na účincích okolní zástavby.
Rychlost větru se v závislosti na rozdílných specifických podmínkách,
např. na členitosti terénu, okolní zástavbě, vegetaci apod. Vzduch proudí z míst
s vyšším tlakem do oblastí s nižším tlakem cestami, umožňujícími jeho průnik.
Velikost proudění vzduchu závisí na odporu nastávajícím při jeho infiltraci nebo
separaci. V budově jsou separačními místy okna a dveře, ať již otevřené, rozbité
nebo uzavřené, a větrací průduchy.
1.2. Výška a úhel naklonění fasády

Rychlost větru se též zvětšuje s výškou objektu, zejména na návětrné
straně, což přispívá k šíření požáru po fasádě. Kromě toho na průběhu požáru u
fasád se podílí i naklonění jejich skleněných výplní. Vždyť vhodné umístění
skleněné výplně vzhledem k dopadající sluneční energii může ovlivnit sdílení
tepla, a to jak ve skleněné výplni, tak i ve vzduchové mezeře mezi dvěma skly.
O tom svědčí i rozdílný úhel dopadajících slunečních paprsků na skleněnou
výplň podle obr.3.
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Obr.3. Vliv polohy skleněné výplně k dopadajícím slunečním paprskům: a)
výplň svislá, b) výplň šikmá, odkloněná dovnitř, c) výplň šikmá,
odkloněná ven
Tím, že nejmenší rychlost šíření
plamene je na podlaze (cca 1/3
rychlosti šíření na stěně) a největší
rychlost pod stropem (cca 5x větší
než na stěně), jsou nejméně příznivé
podmínky pro šíření požáru u
svislých fasád. Při tom je třeba ještě
přihlédnout k velikosti zastínění,
neboť s narůstajícím zastíněním se
snižuje povrchová teplota skleněných
výplní a v důsledku toho se
prodlužuje i kritická teplota zahřívání
skleněných tabulí, která je příčinou
jejich destrukce.
1.3. Komínový efekt

Komínový efekt lze nejlépe
vysvětlit na obr.4A. Uvedený graf
představuje změnu absolutního tlaku
v závislosti na výšce objektu. Tento
jev poklesu tlaku vzduchu s ohledem
na výšku prostoru se dá pozorovat
jako nepříjemný pocit, který máme v
uších při rychlé změně výšky. Vnější
Komínový
efekt
interiéru
vzduch má totiž vyšší hustotu než Obr.4.
jednoduchých objektů [2]: a- absolutní
vnitřní za předpokladu, že venkovní
komínový efekt, b-vnější tlak, c-vnitřní
teplota vzduchu je nižší, takže se tlak
tlak, d-tlakový rozdíl vnější stěnou, erychleji zmenšuje s výškou než
rovina neutrálního tlaku, f-rozdíl tlaku
uvnitř a absolutní tlak v interiéru je
stropem
54

tedy vyšší než v exteriéru ve všech úrovních nad jakýmkoli otvorem. Tento
rozdíl tlaku bývá označován jako komínový efekt. Jeho maximální hodnota je v
nejvyšším místě a vytváří komínový efekt pro absolutní výšku budovy.
Otvory, kterými může unikat vzduch, jsou umístěny v různých úrovních
na stěnách budovy. Vzduch v budově je teplejší a v důsledku toho i lehčí než
vnější vzduch, a proto se snaží stoupat vzhůru a unikat horním otvorem zatímco
chladnější vzduch zvenku proniká dolním otvorem a nahrazuje ho. Rozdíl tlaku,
který má vyvolat proudění otvory, se též nazývá komínový efekt. Jestliže
proudění vzduchu nastává v místě s vysokým tlakem a směřuje k místu s nízkým
tlakem, vnější tlak musí být vyšší než vnitřní tlak v dolní části a nižší než tlak ve
vnitřní horní části (obr.4B).Přímky představující absolutní tlaky narůstají v
polovině výšky. Rozdíl tlaku vnější stěnou narůstá s ohledem na vzdálenost od
roviny neutrálního tlaku. Podle toho, jak se zvětšuje rozdíl vnější a vnitřní
teploty, zvětšuje se i rozdíl mezi sklonem přímek představujících vnitřní a vnější
tlaky a stejně tak rozdíl tlaku vnější stěnou.
Otvory ve vnější stěně budovy, které umožňují výměnu vzduchu, nejsou
vždy stejně rozdělené zdola nahoru, avšak množství vzduchu přiváděného bude
stejné jako množství vzduchu odváděného. Obrázek 4C představuje budovu s
absolutně nepropustnými konstrukcemi v každém podlaží. Tím je každé podlaží
nezávislé a jeho vlastní komínový efekt není ovlivněn komínovým efektem
jiného podlaží. Vzduch má tendenci vnikat dolní částí každého podlaží a unikat
horní částí nad rovinou neutrálního tlaku. Absolutní komínový efekt pro každou
výšku budovy je stejný jako na obr.4B - je roven součtu rozdílů tlaků vnitřními
stěnami v dolní a horní části budovy.
Ve skutečnosti vícepodlažní budovy nejsou uvnitř kompletně otevřené,
jak to ukazuje obr.4B a dělení mezi podlažími není úplně hermetické (obr.4C).
Vnitřní otvory umožňují vzduchu cirkulovat přímo z podlaží do podlaží i
schodišťovým a výtahovým prostorem mezi podlažími (obr.5).Vzduch tak
proniká do vnitřku budovy zdola, stoupá vertikálními šachtami a otvory ve
stropech a uniká otvory v horní vnější stěně (případně ve střeše). Sklon přímek
mezi podlažími představující vnitřní tlak je stejný jako na obr.4B, ale na každém
podlaží je určitá diskontinuita, jak je patrné z obr.4C ukazující rozdíl tlaku
podlažím. Absolutní komínový efekt pro budovu zůstává stejný jako předtím,
avšak pro zajištění proudění vzduchu otvory ve stropě a vertikální šachty je
nevyhnutelná určitá míra rozdílu absolutního tlaku. Rozdíl tlaku vnější stěnou na
jakékoliv úrovni je nižší než by byl, kdyby při proudění vzduchu uvnitř budovy
se nevyskytly žádné odpory.
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Obr.5. Komínový efekt pro ideální budovu: a-rozdíl tlaku vnější stěnou, b- vnější
tlak, c-vnitřní tlak, d-rovina neutrálního tlaku, e-rozdíl tlaku stropem, ftlak ve svislé průběžné dutině, g-rozdíl tlaku stěnami šachty
Obrázek 5 určuje též rozdíl tlaku a proudění vzduchu pro vertikální
průběžnou dutinu nebo šachtu. Vzduch se dostává do svislé průběžné dutiny v
dolních částech a vystupuje z ní v horních částech podle symetrického schématu
a s jednotným odporem proudění v průběžné dutině v každé úrovni stropu.
Rovina neutrálního tlaku pro průběžnou dutinu obsahující vedlejší prostory se
vytváří přibližně v polovině výšky. Absolutní komínový efekt pro budovu je
stejný jako součet rozdílů tlaku vnější stěnou v horních a dolních částech. Podle
toho, jak se zvětšuje odpor proudění způsobený dispozičním dělením budovy,
zvětšují se také rozdíly tlaku stěnami a stropy vertikálních dutin či šachet a
rozdíly tlaku vnějšími stěnami se zmenšují. Proudění vzduchu vyvolané
komínovým efektem uvnitř budovy se vytváří každou cestou znázorněnou na
obr.5. V každém případě však podle toho, jak se zvětšuje výška a počet stropů,
absolutní odpor proudění otvory ve stropech se zvětšuje rychleji než odpor
vertikálními průběžnými dutinami. Tímto způsobem dochází ve výškových
budovách k proudění vzduchu vertikální šachtou nebo průběžnou dutinou.
Z obr.5 je zřejmé, že infiltrace je pod rovinou neutrálního tlaku a únik exfiltrace se vytváří nad ní. V interiéru budovy je hlavní pohyb vzduchu směrem
nahoru, vzduch proudí ve vertikálních průběžných dutinách od spodních k
horním podlažím. Tento hlavní systém je rozhodující pro rozšiřování kouře,
odérů a jiných prvků znečištění. Jestliže ve spodních podlažích vznikne oheň,
kouř se snaží stoupat vzhůru do horních podlaží vertikálními průběžnými
dutinami, šachtami a schodišťovým prostorem, přičemž i komunikace zůstanou
zaplněné kouřem. Tento přesun kouře v důsledku komínového efektu je třeba
považovat za hlavní problém v zabezpečení vysokých budov proti požáru.
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1.4. Upevnění skleněných výplní a vazba na nosné konstrukce

Skleněné tabule jako stavební prvky, vytvářející výplně prosklených
fasád, jsou nejčastěji osazeny do kostry z profilů buď kovových (hliníkové
slitiny, ocelové tenkostěnné průřezy), nebo dřevěných, popř. v kombinaci s
plasty. Kostra pak vytváří nosný prvek kotvený do hlavní nosné konstrukce tak,
že skleněná výplň je staticky závislá jednak na způsobu provedení kostry, jednak
na vlastní únosnosti (plošné velikosti a tloušťce).

a)
b)
c)
d)
e)

Skleněná výplň může být podepřena následujícími způsoby:
podepření po obvodě na všech čtyřech stranách,
podepření po obvodě na třech stranách,
podepření nebo zavěšení na dvou protilehlých stranách,
podepření v rozích nebo v bodech (uprostřed stran nebo v ploše výplně),
kombinovaný způsob podepření.

Podepření skleněné výplně po obvodě se uvažuje jako volné, způsob
uložení v rámu a možnost dilatace dokonce přímo podmiňují předpoklad
volného uložení.
1.5. Velikost, tloušťka skleněných tabulí a druh skla

Skleněné tabule aplikované v obvodových pláštích musí být dimenzovány
tak, aby odolávaly následujícím zatížením:
a) působícím kolmo nebo šikmo na plochu skleněné výplně - namáhání
ohybem,
b) působícím v rovině skleněné výplně, při kterém je skleněná výplň namáhána
tlakem, tahem, popř. tahem za ohybu,
c) změnou teploty v důsledku objemových změn - namáhání termické, které je v
případě požáru rozhodující.
Tloušťka skleněných tabulí nejen že podmiňuje jejich rozměry v
zatěžovacím stavu, ale též ovlivňuje jejich uložení. Se zvětšujícím se zapuštěním
skleněné tabule stoupá i doba, při níž sklo praská. Nejnižší odolnost má skleněná
tabule tlustá 6-7 mm, zapuštěná do hloubky kolem 28 mm [3]. Za touto mezí se
namáhání skleněné tabule opět zmenšuje, protože její okraj o zvýšené šířce
odolává již většímu namáhání v tahu; pokud zapuštění nepřesáhne asi 8,5 až 9,5
mm, má skleněná tabule dostatečný součinitel bezpečnosti.
Při využití dvojskel se nejen podstatně zvyšuje únosnost skleněných
výplní, ale i jejich tepelně izolační schopnost. Kromě řešení připojení
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otvorových výplní ke konstrukci je možno snížit tepelné ztráty vlastní úpravou
skleněných výplní. Při výběru vhodných skleněných výplní z tepelně
technického hlediska hraje významnou roli součinitel prostupu tepla k
[W.m2.K-1].
Tepelné ztráty mohou unikat izolačním sklem trojím způsobem:
a) konvekcí (prouděním):

Při tomto jevu skleněná tabule odnímá okolnímu cirkulujícímu
vzduchu teplo. S narůstajícím teplotním spádem mezi sklem a vzduchem se
cirkulace i výměna teplot urychluje. Skutečná konvekce se v uzavřeném
prostoru projevuje při šířce dutiny větší než cca 50 mm. Pod touto hranicí
dochází k neuspořádanému pohybu cirkulujícího vzduchu a následkem toho
i ke zpomalení výměny tepla mezi vzduchem a skleněnou tabulí. Poněvadž
tloušťka vzduchové dutiny mezi izolačními skly se pohybuje v rozmezí 10 až
20 mm, stává se samotná cirkulace a tím i konvekce v izolačním skle méně
podstatná a v důsledku toho je její podíl na ztrátách tepla minimální. Při
použití těžkých inertních plynů (argon, zřídka krypton a xenon) jako výplně
meziprostoru izolačních skel se sníží koeficient prostupu tepla k v rozmezí
-1
0,2 až 0,5 W.m-2.K . Mezi nejdokonalejší spojovací materiály z hlediska
difúze plynů v místě styku distančního hliníkového rámečku a tabule skla
patří butyl a dvousložkové tmely na bázi polysulfidů.
b) kondukcí (vedením):

Z hlediska snížení tepelné vodivosti skleněné výplně lze uplatnit dvě
možnosti:
b1) nahrazení skleněné tabule jiným materiálem s nižší tepelnou vodivostí
při zachování stejných fyzikálních požadavků jako u skla (např. pevnosti,
vysoké propustnosti světla, trvanlivosti atd.), ale i ceny; takový materiál
však zatím vyvinut nebyl,
b2) zvětšení tloušťky používaných skleněných tabulí na 30 mm i více, což
by nejen zvýšilo hmotnost izolačního skla (stalo by se nepoužitelné), ale i
snížilo prostup světla a tím i zvýšení spotřeby elektrické energie na
osvětlení.
Z toho vyplývá, že ani jedna z uvedených možností není reálná.
c) radiací (zářením):

Maximální únik tepla je způsoben tepelným zářením (až 2/3 celkové
radiace). Proti tomuto způsobu přenosu tepla se lze bránit odrazem dopadající
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tepelné energie zpět do interiéru. Tuto odrazivou plochu lze vytvořit s
použitím mikroskopicky
tenké vrstvy různých kovových sloučenin
jednostranně nanášených na plochu tabule skla. Podle druhu nanášených
vrstev kovů rozlišujeme dva typy pokovených skel:
c1) skla s tvrdou vrstvou (hard coating):
tvrdá vrstva je vytvořena oxidy kovů Cr, Ni, Ti, Zn, Sn apod. Aplikují se
pouze pro jednu vrstvu skla jak pro jednoduché zasklívání, tak i pro
izolační skla. Ačkoliv umožňují neomezenou skladovatelnost, jsou citlivá
na poškození škrábnutím. Při použití těchto úprav se dosáhne koeficientu
-2
-1
cca k = 1,9 W.m .K , při vyplnění dutiny inertním plynem dokonce až
-2
-1
1,5 W.m .K ;
c2) skla s měkkou vrstvou (soft coating):
tato skla lze použít pouze pro izolační skla s pokovenou vrstvou do
vzduchové dutiny. Ve srovnání s obyčejnými skly je jejich nevýhodou
omezená skladovatelnost a větší náchylnost na škrábnutí před jejich
osazením do izolačního dvojskla. Při aplikaci tohoto typu izolačního skla
-2
-1
je možno redukovat hodnotu koeficientu k až na 1,5 W.m .K , při
vyplnění meziprostoru inertním plynem i na hodnotu nižší.
2. Závěr

Je známo, že prosklené fasády jsou z hlediska šíření požáru velmi
nebezpečné. Uvedená analýza faktorů ukazuje, že budou-li respektovány
konstrukční zásady prosklených obvodových plášťů, zabrání se nejen
mechanickým a fyzikálním poruchám, ale i může se sníženo i požární riziko
šíření požáru ze zasažených oblastí do nezasažených míst.
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Protipožární skla v prosklených konstrukcích
Ing. Eva Obručová
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Stavební fakulta ČVUT Praha
Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
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Úvod

Sklo je materiál, který se během 20. století stal nedílnou a výraznou
součástí moderních staveb. Architekti jej s oblibou používají jak v exteriéru tak
interiéru. Prosklené konstrukce často plní funkci nejen estetickou, ale slouží i
jako požárně dělící konstrukce. Z toho vyplývají i určité požadavky, které musí
následně splňovat. Prosklenou požárně odolnou konstrukcí rozumíme ucelený
systém speciálních typů skleněných tabulí, jejich ukotvení a utěsnění. Nezřídka
je ovšem použití prosklených stěn doprovázeno nedostatečným protipožárním
posouzením. Cílem příspěvku je nastínění způsobu návrhu řešení těchto
konstrukcí a to především s ohledem na chování skla během požáru.
Klíčová slova

Prosklené konstrukce, Požárně odolné konstrukce, Skla požárně odolná, Skla
požárně stabilní, Fyzikální vlastnosti

Požadavky na požárně odolná skla v prosklených konstrukcích

V souladu s ČSN 73 0802 můžeme prosklené stěny z hlediska požární
odolnosti rozdělit do následujících dvou kategorií:
1) konstrukce typu EI – konstrukce „bránící“ šíření tepla
2) konstrukce typu EW – konstrukce „omezující“ šíření tepla
Rozdělení skel do výše uvedených kategorií je provedeno, stejně jako u
ostatních požárně dělících nezatížených konstrukcí, dle limitního tepelně
izolačního stavu. Ten je charakterizován průměrnou hodnotou teploty Tk1 nebo
Tk2 na odvráceném povrchu konstrukce od požáru.
a)

Hodnota Tk1 platí pro typ EI:
Tk1≤(160 + T0)
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T0 je počáteční teplota (T0 = 200C)
b)

Hodnota Tk2 platí pro typ EW:
Tk2>(160 + T0)

V zásadě platí, že požárně dělící prosklené konstrukce mohou být pouze
ty konstrukce, které používají bezpečnostní skla typu EI, omezující nejen
radiaci, ale i prostup tepla. Skla typu EW se pro požárně dělící konstrukce běžně
nepoužívají. Pokud ano, musí o tom rozhodnout příslušný stavební odbor HZS
ČR.
Protipožární skla, typ EI
Požárně odolná skla tohoto typu jsou vícevrstevným systémem, který se
skládá z několika tabulí plochého skla vzájemně spojených čirou gelovou
vrstvou. Požární odolnost celého systému ve svislé poloze je přímo úměrná
počtu vrstev. Například 60-ti minutové požární odolnosti dosahuje sklo z
vícevrstvého systému vytvořené z 5 skleněných tabulí a 3 aktivních mezilehlých
vrstev. Protipožární sklo vytvořené z 9 skleněných tabulí a 8 gelových vrsev je
potom schopné zajistit až 90-ti minutovou odolnost.
Protipožární skla, typ EW

Skla typu EW označujeme jako skla požárně stabilní. Mezi tato skla patří
skla s drátěnou vložkou, neomezující radiaci, a skla s tzv. aktivní vrstvou, která
radiaci omezují. Označení aktivní vrstva používáme pro čirou bobtnající
mezivrstvu, která se zahříváním mění a expanduje.
a) Podmínkou požární stability drátěného skla je použití jednostranně
předpjaté ocelové drátěné sítě vložené mezi dvě plochá skla - jednoho
o tloušťce 4 mm a druhého o tloušťce 2 mm. Během rozvinutého požáru se
celistvost tohoto typu skla zachovává. Díky rychlému vzestupu teplot však
dochází na neohřívané straně k předávání tepla do okolního prostoru radiací, a
může tak dojít k šíření požáru. Stane se tomu v místech, kde intenzita sálání
překročí mezní hodnotu pro prosklené stěny, tzn. 15 kW.m-2 ve vzdálenosti 1,2
m od líce stěny. Konkrétní mezní hodnota hustoty tepelného toku je ovšem daná
geometrickými rozměry prosklené konstrukce a její polohou.
Skutečnou požární odolnost prosklené konstrukce s drátosklem určuje
nejen typ drátoskla, ale současně způsob jeho uchycení v rámu a samotné
osazení rámu do okolních konstrukcí. Z tohoto důvodu garantují specializované
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firmy (např. Hasil) požadovanou požární odolnost pouze v těch případech, kdy
byla provedena fixace konstrukce kvalifikovaným způsobem.
b) Požárně odolné sklo s aktivní vrstvou, má oproti drátosklu výraznou
výhodu spočívající ve snižování teploty během požáru. Expandující gel
způsobuje snížení dosahovaných teplot až o 300 oC. Vzhledem k tomuto jevu
nepřevyšuje radiace mezní hodnoty intenzity sálání a tudíž do hloubky 1,2 m
nedochází k vytvoření nebezpečného prostotu. Příkladem skel s aktivní vrstvou
na bázi „natrium silikátu“ jsou výrobky Pyrobel a Pyrobelite od firmy
GLAVERBEL nebo Promaglas firmy PROMAT.
Specifikace protipožárních skel běžně dostupných na českém trhu

Výrobou protipožárních skel a jejich distribucí na území ČR se
v současnosti zabývají především firmy: PROMAT, GLAVERBEL a HASIL.
Podrobně se s jejich produkty seznámíme v následujících odstavcích.
GLAVERBEL

Firma GLAVERBEL má na našem trhu dva výrobky: Pyrobel a
Pyrobelite. Jedná se o lepená skla spojená čirými mezilehlými vrstvami, které
v průběhu požáru expandují a napěňují. Při teplotě 120 oC dochází k jejich
přeměně na odolné neprůhledné hmoty, jejichž vlastnosti splňují požadavek
zachování pevnosti (sklo nepraskne, nepropustí plameny, dým ani horké plyny) i
požadavek na izolaci (zasklení nepropustí ani sálavé ani vodivé teplo).
V neposlední řadě plní i funkci psychologickou. Vzhledem k tomu, že sklo
během požáru zneprůhlední zabraňuje tak vzniku paniky evakuovaných osob,
které by v opačném případě viděli plameny a cítili horko. Požární odolnost
Pyrobelu může dosáhnout 30-90 minut, v závislosti na době dosažení mezních
stavů: celistvosti a nepřekročení mezní teploty na odvrácené straně požáru (viz
tabulka č.1)
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Tabulka č.1
Požární odolnosti Pyrobelu v závislosti na dosažení mezních stavů
Požární odolnost [mim]z hlediska

Druh protipožárního
skla

zachování celistvosti

nepřekročení mezních hodnot
na neohřívaném povrchu

Pyrobel 12

45

30

Pyrobel 17

60

45

Pyrobel 21

60

60

Pyrobel 35

90

90

Další výhody Pyrobelu jsou následující:
a)

vynikající zvukově izolační schopnosti

b)

produkt může být dodáván v bezpečnostní verzi zajišťující ochranu proti
vloupání a vniknutí

c)

produkt může být dodáván také v nepravidelných tvarech

d)

produkt může být dodáván v malých rozměrech bez ohledu na nejnižší
limity a také v nadměrných velikostech přesahující výšku 2,3 m.

e)

použití jako vnější stupeň jednoduchého zasklení nebo jako dvojsklo
včetně ultrafialového filtru za předpokladu, že budou dodrženy pokyny
pro vnější zasklívání

f)

ve srovnání s drátoskly neobsahuje žádné drátěné výplně a jeho světelná
propustnost je srovnatelná s čirým sklem

g)

použití ve speciálních konstrukcích vyrobených firmou GLAVERBEL
uspokojují protisluneční, nízkoemisní a ornamentální požadavky včetně
probarvení ve hmotě.

Při zasklívání Pyrobelu musí být dodrženy následující podmínky:
- okraje skla se nesmí dostat do kontaktu s vodou nebo s kovy
- sklo nesmí být instalováno v místech kde by jeho teplota mohla
přesáhnout +40 oC
- během montáže musí být ponechána minimální vůle hran 4-5 mm a
hloubka ostění 20 mm
- sklo se osazuje na bloky z tvrdého dřeva
- k utěsnění se používá silikonový tmel
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Pyrobelite se od Pyrobelu liší svojí menší tloušťkou, požární odolností,
která je pouze 30 minut a nižšími technickými parametry. (viz tabulka 2)
PROMAT

Vlastnosti skel vyráběných firmou PROMAT jsou velmi podobné
vlastnostem produktů vyráběných firmou GLAVERBEL. Srovnání všech
produktů je uvedené v tabulce č.2. Kromě uvedených výrobků se PROMAT také
zabývá výrobou izolačních dvojskel z protipožárních skel.
HASIL

Ve srovnání s ostatními typy jednoduchých skel bez protipožárních
funkcí, mají drátoskla vyráběná firmou HASIL požární odolnost 60 minut.
Zajišťuje ji vložená drátěná síť. Tato požární odolnost je vyhovující pro požární
uzávěry typu EW. Nejvýznamnější vlastností tohoto typu skla je jeho pevnost a
celistvost v případě mechanického poškození. Maximální dimenze skel jsou
2 520 x 4 500 mm a tloušťka 6,7 a 9 mm.
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Tabulka č.2
Základní technické parametry protipožárních skel firem GLAVERBEL a
PROMAT
Druh
protipožárníh
o skla

Typ
zasklení

jednoduché 12±1
dvojité

6/12/16±
1

jednoduché 17±1
Pyrobel 17
dvojité

6/12/21=
39±3

jednoduché 21±2
Pyrobel 21
dvojité

6/12/25±
3

jednoduché 35±3/-1
Pyrobel 35
dvojité

6/12/39±
2

jednoduché 7±1
Pyrobelite 7
dvojité

Světelná
propustnost

Součinitel
prostupu
tepla k

Index
vzduch.
neprůzvu
čnosti

[m]

[%]

[W.m-2.K1
]

RW [dB]

86

5,5

38

76

2,8

41

85

5,4

39

64

75

2,7

42

47

83

5,2

41

70

73

2,7

44

88

81

4,7

44

103

72

2,6

46

17

88

5,7

35

78

2,8

38

Tloušťka Hmotnost

[mm]

Pyrobel 12

Max.
rozměr

[kg.m-2]
27

1,4x2,3
50
40

1,8x2,3 ÷
1,4x2,7

1,4x2,3

1,4x2,3

1,4x2,3

6/12/12±
1

40

Promaglas 15

EW30

7±1

17

1,4x2,3

88

5,7

35

Promaglas 30

EI30,
EW45

12±1

27

1,4x2,3

86

5,7

38

Promaglas 45

EI45,
EW60

17±1

40

1,35x2,3
5

85

5,2

40

Promaglas 60

EI60,
EW90

21±1

47

1,4x2,3

83

5,2

41

Promaglas 60

EI90

43±2

100

1,2x2,3
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4,7

45

Vliv teploty na mechanické vlastnosti skel

Mechanické vlastnosti skel, především pevnost, jsou značně ovlivněny
teplotou. Teplotní účinky můžeme z tohoto hlediska rozdělit do následujících
čtyř skupin:
a)
teplotě

oblast velmi nízkých teplot do 80 oC, pevnost skla není závislá na
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b)

oblast středních teplot do 500 oC, pevnost skla se postupně snižuje

c)
oblast vysokých teplot, tj. do bodu měknutí, pevnost skla se
postupně snižuje
d)

oblast nad bodem měknutí, sklo ztrácí svoji pevnost

Tyto složité změny můžou být vysvětleny pomocí vodního efektu. Ke
snížení pevnosti dochází právě v oblasti teplot, kdy je sklo nejreaktivnější vůči
vodě. Přitom ve vyšších teplotních oblastech dochází k desorpci vody z povrchu
skla a zaoblování trhlinek projevující se pozvolným stoupáním pevnosti.
Youngům modul pružnosti E i modul pružnosti ve smyku G se s teplotou
mění. V důsledku zvyšování teploty moduly pružnosti E a G křemenného skla
vzrůstají. Střední součinitel teplotní změny Youngova modulu pružnosti E
křemenného skla se pohybuje v rozsahu teplot 0 oC – 900 oC podle následující
rovnice:
(∆E/∆t)0 C900 C = 10,198 až 13,600 MPa.K-1
Obdobně pro modul pružnosti ve smyku G platí:
(∆G/∆t)0 C900 C = 3,098 MPa.K-1
Ohybovou pevnost skla můžeme na základě Yongova modulu vyjádřit
následujícím výrazem:
fm = 0,1 . E . C

kde

fm – pevnost v ohybu (MPa)
E – Youngův modul pružnosti (MPa)
C – konstanta (pro křemičitá skla = 1/40)

Výpočet maxima pevnosti požárně odolných skleněných tabulí

Ve většině případů je maximální velikost skleněné tabule daná výrobcem.
Nicméně v některých případech musí být rozměry větší, a proto musí být nosná
schopnost požárně odolného skla prokázána výpočtem.
Zkušební výpočet požadované pevnosti byl proveden na tabuli požárně
odolného skla Promaglas 30 jehož rozměry jsou 1,695 x 2,390 m, tloušťka je
1,2 .10-2m (maximální rozměr pro tuto tloušťku daný výrobcem je 1,4 x 2,3 m
jak je vidět v tabulce č2). Ukotvení skla je v rozích pomocí úchytů
z nekorodující oceli umožňují roztažení a současně zamezují styku skla a kovu.
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Výpočet ohybového momentu je proveden
- v ose X:
MxOs, Mxs, Mxbs – v bodech x = a/2 a y = 0, b/2,b
- v ose Y:
MyOs, Mys, Myas – v bodech y = b/2 a x = 0, a/2,a
Momenty jsou spočítány podle následujících rovnic:
Mxs = Kxs . q . a2
MsOs = KxOs . q . a2
Mys = Kys . q . b2
MyOs = KyOs . q . b2

kde

q – zatížení větrem
a,b – rozměry skleněné tabule
K – hodnoty z tabulky (4)

Tabulka č.3
Koeficienty pro výpočet ohybových momentů
γ

Kxs

KxOs

Kys

KyOs

0,71

0,0868

0,1977

0,1186

0,1401

Ohybové momenty jsou vypočteny pro dvě hodnoty zatížení větrem:
1. zatížení větrem q = 0,845 kNm-1 pro výšku 20 m
2. zatížení větrem q = 1,101 kNm-1 mezi 4. a 5. podlažím, asi 20 m
Tabulka č.4
Hodnoty ohybových momentů v kNm
ohybový moment

q1 = 0,845

q2 = 1,101

Mxs

0,2107

0,2746

MxOs

0,4800

0,6254

Mys

0,5724

0,7459

MyOs

0,6762

0,8811
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Tabulka (4) ukazuje vypočtené ohybové momenty. Tyto hodnoty jsou
základní hodnoty pro výpočet pevnosti pro danou polohu skleněné tabule.
δ = M/W

kde

M – největší z vypočtených momentů
W = 1/6 . l .h3
kde

l – délka strany kolmá k největší deformaci
h – tloušťka skleněné tabule

δ1 = 16,49 MPa pro q = 0,845 kNm-1
δ2 = 21,49 MPa pro q = 1,101 kNm-1
Vypočtené hodnoty můžeme porovnat s údaji pro rovinné tažené sklo
vyrobené firmou GLAVERBEL, která udává minimální pevnost v ohybu 29
MPa.
Hodnoty δ1 a δ2 < δdov, znamenají, že skla zabudovaná tímto způsobem by
neměla být zničena zatížením větru.
Závěr

Tak jak je uvedeno v předchozím textu výrobci nabízejí vcelku velkou
škálu výrobků pro prosklené konstrukce. Pokud projektanti dodrží pokyny
zastupujících nebo zprostředkovatelských firem, je možné dosáhnout kvalitně
provedené prosklené konstrukce, která bude splňovat všechny náročné
požadavky. Kromě požární odolnosti zajistí konstrukce dobré tepelně technické i
akustické vlastnosti. Nezanedbatelnou součástí návrhu je ovšem i váha skleněné
tabule. Ovlivňuje řešení nosné konstrukce, ale především se promítá v celkové
finanční náročnosti provedení stavby.
Seznam literatury

[1]

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČNI Praha
2000

[2]

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí včetně změn a) b) c) d)

[3]

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost
stavebních konstrukcí

[4]

Jelínek, F: Ploché sklo v obvodovém plášti budov, SNTL Praha 1975

[5]

Bareš, R: Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1964
68

Bytové hlásiče požáru v zemích Skandinávie
Ing. Martin Podjukl
VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Abstrakt

Příspěvek se zabývá průzkumem rozšířenosti bytových hlásičů požáru ve
skandinávských zemích, neboť požární bezpečnost a prevence nehod
v domácnostech je jedním ze žhavých témat Evropské unie a ne všechny státy
jsou v přístupu k povinné instalaci bytových hlásičů jednotné. Žádná však není
zásadně proti.
V USA jsou detektory požáru známým pojem, informace o nich jsou
snadno dostupné a probíhá zde řada mediálních kampaní na jejich propagaci.
Podobně je tomu i v Austrálii, ale v Evropě je to s plošným uplatňováním
bytových hlásičů poněkud komplikovanější. Rozhodl jsem se proto zaměřit na
Evropské země, které mají v tomto ohledu poměrně veliké zkušenosti.
Skandinávské země jsou díky specifickým životním podmínkám jedinými
v Evropě, které zavedly povinnou instalaci bytových hlásičů v domácnostech,
proto je zajímavé osvětlit důvody, které je k tomuto opatření vedly.
Finsko

Od roku 1999 platí, že všechny obytné prostory musí být vybaveny
kouřovými hlásiči požáru.
Podle statistik vznikají ve Finsku dvě třetiny všech nešťastných událostí
v domácnostech nebo během využívání volného času. Počet nehod v domech
stále stoupá, zatímco počet dopravních nehod a pracovních úrazů klesá. Ve
srovnání s ostatními státy je počet mrtvých díky požáru extrémně vysoký i
přesto, že Finsko disponuje vysoce výkonnými požárními sbory. Oběťmi jsou
většinou muži. Nejhorší kombinací je muž středního věku, alkohol, cigarety a
postel. Bylo odhadnuto, že z každoročních obětí požáru by mohla být každá
druhá osoba zachráněna požárním hlásičem. V roce 1999 byl v 60 %
domácností přítomen požární hlásič, ale v případě bytů to byl jen každý čtvrtý.
V září 1999 vstoupil v platnost zákon o záchranných službách a civilní ochraně
z něhož vyplývá, že každé obydlí, domácnost nebo příbytek musí být vybaveno
odpovídajícím počtem kouřových hlásičů požáru, které musí vlastník udržovat v
provozuschopném stavu. Požární úřady musí poskytovat v domech požárně
bezpečnostní školení a jinak podporovat prevenci nehod tak, aby byl naplněn cíl
zákona. Požární orgány mají právo provádět pravidelné inspekce, jejíž součástí
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je poradit vlastníkům obydlí s výběrem vhodných kouřových hlásičů. Pokud se
po požáru prokáže, že obydlí nebylo vybaveno hlásičem požáru, je pojišťovna
oprávněna klientovi započítat penále za porušení bezpečnostních předpisů.
Finsko těžilo ze zkušeností povinného zavádění bytových hlásičů v
Norsku. Bylo nutné zavést pravidelná bezpečnostně-požární školení obyvatel,
zvláště u rizikových skupin jako jsou lidé staršího věku, osaměle žijící osoby a
alkoholici. Nezbytnost efektivního vzdělávání obyvatel v oblasti požární
bezpečnosti je mnohem vyšší než dřív, jak bylo zjištěno v Norsku a nyní i
ve Finsku. Kromě obvyklých způsobů školení se kladl důraz na osobní kontakt
s obyvateli v jejich vlastních příbytcích, jako tomu bylo např. v městečku
Gheraba, kde Ministerstvo vědy a výzkumu společně s Ministerstvem sociálních
věcí a zdraví uskutečnilo projekt, v němž hasiči osobně instalovali kouřové
hlásiče požáru do domů starších obyvatel, což bylo velmi dobře přijato.
Kromě těchto akcí se již od roku 1994 pravidelně koná kampaň na
prevenci nehod v domácnostech. Je známa díky černé kočce (symbol
nešťastných událostí) a nese slogan: „Máš jen jeden život“ v protikladu s devíti
životy kočky. Součástí kampaně jsou the Ministry of Social Affairs and Health,
the Ministry of the Interior, the Finnish National Rescue Association, the
Federation of Finish Insurance Companies, the Finnish Centre for Health
Promotion a the National Research and Development Centre for Welfare and
Health, The Finnish Red Cross Association for Finnish Local Authorities, the
Church a the Central Union for Child Welfare in Finland.
Účelem kampaně je pomoci lidem pochopit rizika domácnosti a naučit se
je redukovat. Kromě jiného je její součástí též poskytování materiálů
informujících o tom, jak předcházet nehodám v domovech.
V roce 2002 bylo vybaveno kouřovými hlásiči požáru 98% obytných
prostor. Z tohoto čísla byla v 7% případů zjištěna nefunkčnost hlásičů. Údaje
vychází z požární inspekce, která proběhla v 2457 domácnostech v různých částí
země.
V Helsinkách je vybaveno hlásiči 90% obydlí, z nichž 19% bylo v době
inspekce nefunkčních.
Norsko

Instalace bytových hlásičů požáru je od roku 1990 ze zákona povinná.
Během let 1990 – 2000 klesla díky tomuto opatření úmrtnost v důsledku požáru
o 30%.
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Rozšíření bytových hlásičů požáru (kouřových) v Norsku v období 19911992
 populace: 4 400 000 obyvatel

Hlásiče požáru instalovány
 domy s jednou rodinou
70 %
 domy připojené
80-90 %
 byty v panelových domech 50-60 %
Hlásiče při požáru
 funkční
 nefunkční

70 %
10-20 %

Rozšíření bytových hlásičů požáru (kouřových) v Norsku prosinec 2003
 populace: 5 000 000 obyvatel
 výzkumu se zúčastnilo 16 978 domů
 alespoň jeden funkční hlásič se nacházel v 89,5% domů
Bytové hlásiče požáru a počet úmrtí následkem požáru za období 1997 - 2003

populace
celkový počet požárů s následkem
smrti

4 750 000 obyvatel
365 (celkem 420 obětí)

bytové hlásiče (kouřové)

celkem

[%]

přítomný
nepřítomný
bez údajů

173
55
137

47,4
15,1
37,5

funkční
nefunkční
bez údajů

92
22
59

53,2
12,7
34,1

Povinné zavedení kouřových hlásičů požáru do domovů mělo následující dopad:
 mírný pokles obětí požáru (1,2 – 1,3 na 100 000 obyvatel)
 pokles počtu mladistvých obětí požáru
 nárůst obětí požáru v ostatních rizikových skupinách
 odhad 10-18 zachráněných životů za rok což tvoří zhruba 15% obětí požáru
za rok [3]
Hlásič má nyní 97 % obydlí.
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Švédsko

„Riziko požáru by mělo být průběžně snižováno. Počet mrtvých a vážně
zraněných následkem požáru stejně tak jako závažné poškození životního
prostředí a významné ztráty na majetku by měly být, jak je to jen možné,
redukovány na nulu.“ (Swedish National Rescue Service Agency - SRSA)
Trend týkající se obětí požáru je nicméně vzrůstající, nikoliv klesající.
Kouřové hlásiče požáru musí podle Švédských stavebních směrnic obsahovat
všechny nově postavené objekty. Většina místních samospráv již požaduje, aby
byly kouřové hlásiče instalovány do všech obydlí. V posledních letech bylo ve
Švédsku zaznamenáno přibližně 110 požárů na rok a jak bylo zjištěno v 80 %
těchto případů se kouřové hlásiče nevyskytovaly. Přestože poptávka
po kouřových hlásičích rok od roku stoupá, je sporné, zda-li je to dostačující.
Pravděpodobnost úmrtí za rok v důsledku požáru činí ve Švédsku 1 na 50 000
domů.
Průzkum postoje Švédů k požární bezpečnosti a jejich znalosti provedl
Derttel (1990). Polovina lidí obdržela informace na téma požární bezpečnost a
jak se chovat v případě požáru. Většinou se jednalo o informace získané v práci
v rámci bezpečnostního školení. Jinými zdroji informací pak byly televizní
programy, pojišťovny, noviny a záchranářské služby. Bylo zjištěno, že lidé
zaměstnaní ve státním sektoru obdrželi více informací než zaměstnanci
soukromých společností. Lidé žijící v domcích byli informovanější než lidé
žijící v panelových bytech.
Velká část lidí věří, že pravděpodobnost požáru v jejich vlastním obydlí je
malá. Přibližně 60-70 % považuje riziko za malé nebo velmi malé. Většina
obyvatel však není vůbec připravena na to, jak budou reagovat v případě jeho
propuknutí. Nejčastěji je uváděno, že by unikali oknem, pokud by byl běžný
východ zakouřen. Většina si je vědoma toho, že kouř se šíří rychleji než oheň, a
že by zavřeli dveře místnosti, kde by hořelo, dřív než by opustili dům. Ze závěru
průzkumu vyplynulo, že dvě třetiny populace má nedostatečné znalosti v oblasti
týkající se správného chování v případě požáru.
Pokud by byly přítomny požární zařízení, předešlo by se mnoha
neštěstím. Ve Švédské studii zkoumající období 1983 - 1994 [SFPA, 1995] byl
pouze v 6 % smrtelných požárů instalován funkční kouřový hlásič. Podobné
závěry byly zveřejněny také v USA [McCarthy, 2000]. Statistika přítomnosti
kouřových hlásičů je uvedena v tabulce, kterou sestavila SRSA.
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Procento smrtelných
požárů
2000
2001
56
66
10
5
10
18
24
11

Stav hlásiče požáru

Nepřítomen
Přítomen, nefunkční
Přítomen, funkční
Bez informace

Čtyři z pěti švédských domů má kouřové hlásiče požáru, avšak v případě
bytů je to polovina. Funkční hlásič byl přítomen pouze v 10-20 % požárů.
Zhruba polovina obětí požáru, byla nalezena pár metrů od východu. Z tohoto
faktu vyplývá, že jejich evakuace začala příliš pozdě. Kouřový hlásič by měl pro
tyto případy poskytovat čas navíc. Efektivita kouřových hlásičů ve Švédských
domovech byla analyzována Hyggem (1991). Zjistil, že kouřové hlásiče hraji
podstatnou úlohu v prevenci před požárem. Podle statistických údajů Hygge
došel k názoru, že tvrzení o 50 % redukci pravděpodobnosti úmrtí, jak bylo
uvedeno v americké literatuře, neplatí ve švédských podmínkách.
Na základě analýzy cena-výkon bezpečnostních zařízení se dospělo
k výsledkům uvedeným níže. Tyto hodnoty počítají s životním cyklem 20-ti let.
Bezpečnostní zařízení je považováno jako cenově efektivní v případě, že jeho
cena na zachráněný lidský život nepřesahuje 3 milióny USD.
Současná hodnota instalace domácího kouřového detektoru na cyklus 20ti let činí 26 USD. Ve Švédsku je přibližně 4,1 miliónu domů a bytů, což
vzhledem k uvedené ceně tvoří na období 20-ti let asi 106 miliónů USD. Avšak
v současné době vlastní kouřové detektory přibližně 80 % domů a 50 % bytů.
Plošná cena na povinnou instalaci kouřových hlásičů požáru ve zbývajících
domovech tak činí 36 miliónů. Výsledkem by byla záchrana asi 126 životů
během 20-ti leté periody. Cena na ušetřený lidský život je tak 229 000 USD což
se zdá být cenově efektivní.
Závěry studie ukázaly, že předchozí výzkumy efektivity kouřových
hlásičů zřejmě nadhodnotily jejich účinnost, přinejmenším pokud se týká
švédského prostředí. Příčinou může být příliš jednoduchý přístup v modelování
smrtelných požárů. Kouřové hlásiče redukují riziko asi o 11 %. Tato hodnota je
mnohem menší než uváděly dřívější zprávy, ale je podpořená Brennanem a
Thomasem (2001), kteří kritizují inženýrský přístup v modelování požárů
s následkem smrti, založeným na faktu, že oběti jsou velmi často příčinou
požáru. Uvádějí, že smrtelné požáry jsou v určitém rozsahu sociálním
problémem a není možné je ošetřit směrnicemi.
Povinná instalace kouřových hlásičů v domech je považována na národní
úrovni jako cenově výhodná investice. Kouřové hlásiče požáru obsahuje 68 %
všech obydlí. V domcích je to 84 % a v bytech 50 % (1997).
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PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ INSTALACÍ V POŽÁRNĚ
DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH
Ing. Marek POKORNÝ

Fakulta stavební ČVUT v Praze
e–mail: marekpokorny@seznam.cz
Příspěvek se vztahuje k vypsanému tématu jednání konference „Reakce
materiálů na oheň“ a pojednává o různých aktuálních systémech pasivní
protipožární ochrany v oblasti utěsnění prostupujících instalací mezi požárními
úseky, jako jsou především trubní instalace a kabelové rozvody. V článku je
zaměřena pozornost jednak na obecnou problematiku z pohledu norem, na rizika
spojená s hořlavostí plastických hmot, dále na rozdělení, charakteristiku a
možnosti použití měkkých, tvrdých, rozebíratelných a speciálních ucpávek,
protipožárních manžet a nátěrů. Závěr zdůrazňuje nezbytnou kvalitu projektové
dokumentace, vlastního provádění, oprav a nutnost kontroly prostupů.
ÚVOD DO TÉMATU

Požární bezpečnost stavebních objektů se zabývá celou řadou
technických, provozních a organizačních řešení, které by měly vždy směřovat ke
společnému cíli. Tímto cílem je především maximální snaha ochránit životy lidí,
zvířat a materiálních hodnot před účinky požáru.
Při vzniku požáru se v zasaženém prostoru tvoří jednak teplo a jednak
spaliny (ať již ve viditelné či neviditelné podobě). Pro živý organismus člověka
a zvířete jsou citelnějším nebezpečím spaliny, kdežto stavební konstrukce
naopak ohrožují vysoké teploty. Z hlediska požární bezpečnosti se tudíž objekty
rozdělují na menší požárně ohraničené celky, tzv. požární úseky. Ty jsou
ohraničeny požárně dělícími konstrukcemi, které brání dalšímu šíření požáru a
na něž je kladena celá řada požadavků a kritérií.
Požárními úseky procházejí a následně i požárně dělícími konstrukcemi
prostupují různé prvky TZB, především trubní a kabelová vedení. Požární
odolnosti v místě těchto prostupů je třeba věnovat značnou pozornost, protože
vždy znamenají porušení celistvosti a izolační schopnosti příslušné stavební
konstrukce (parametr E a I). Právě tyto mezní stavy E a I musí rovněž splňovat i
jakýkoliv použitý systém utěsnění prostupů. Tato problematika je tudíž důsledně
ošetřena ve většině projektových norem.
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NÁZOVOSLOVÍ A NORMOVÁ USTANOVENÍ

Problematika protipožárních nátěrů, těsnění, ucpávek a prostupů
kabelových rozvodů a instalací je velmi rozsáhlá a je upravena v řadě
projektových a zkušebních norem. Protože definice v požárních normách
uvedeny nejsou, je vhodné pro vetší srozumitelnost toho textu definovat alespoň
jednotlivé základní pojmy, i když se zdají být na první pohled zcela zřejmé:
• Prostup kabelů či instalací přes požárně dělící konstrukce – průnik
kabelového rozvodu (svazku či jednotlivého kabelu) nebo instalačního
potrubí (bez ohledu na množství, materiál a způsob použití) skrze otvor
vytvořený ve vodorovné či svislé požárně dělící konstrukci.
• Protipožární nátěr kabelových izolací – nátěr určený k omezení šíření
plamene nebo k prodloužení funkceschopnosti kabelového vedení při
požáru. U instalačního potrubí se většinou tyto nátěry nepoužívají. Nátěr
může být:
- zábranový – brání přístupu plamene k povrchu chráněné instalace,
- intumescentní nátěr (zpěňující) – brání tepelnému namáhání
instalace vytvořením izolační vrstvy pěny s nízkou tepelnou
vodivostí,
- sublimující – nátěr speciálního složení a použití, který se při
vyšších teplotách začíná odpařovat.
• Ucpávka – prostorové uspořádání jednoho či více materiálů o definované
hořlavosti a fyzikálně – mechanických vlastnostech, které zabezpečuje po
aplikaci v prostupu požadavek na požární odolnost či jiné vlastnosti
požárně dělící konstrukce. Pojmem slepá ucpávka se někdy označuje
pouze požárně technické zajištění otvoru v požárně dělící konstrukci bez
jakéhokoliv prostupujícího prvku (kabelu či trubní instalace).
• Těsnění – výplň mezi těsněnou instalací či kabelem a požárně dělící
konstrukcí s definovanými požárně technickými a fyzikálně –
mechanickými vlastnostmi. Těsnění může při splnění určitých požadavků
působit i jako ucpávka.
Kabely nebo instalační trubky procházejí přes otvor (prostup) v požárně
dělící konstrukci, a to podle požadavku normy a podle projektové dokumentace
buď zcela bez těsnění, s těsněním (např. proti chladu, průvanu vzduchu,
vlhkosti) nebo s ucpávkou, která může mít nejen určitou požární odolnost, ale i
další požadované vlastnosti (kouřotěsnost, plynotěsnost, vodotěsnost, odolnost
proti tlaku, povětrnostním vlivům apod.). Zatímco ucpávka zajišťuje
v konkrétních případech požárních odolnost celé požárně dělící konstrukce
včetně prostupu a všech prvků, které prostupem prochází, případná požární
odolnost těsnění se vztahuje výhradně k tomuto těsnění a nemá vliv na samotný
rozvod či instalaci, ani na požárně dělící konstrukci, kterou těsní.
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Požadavky na protipožární prostupy jsou řešeny především v ČSN 73
0810 a ČSN 73 0802. Konkrétněji je zde stanoveno, že potrubí světlého průřezu
do 40 000 mm2 (tj. průměr cca 225mm), a to bez ohledu na stupeň hořlavosti
použitého materiálu, může prostupovat požárně dělící konstrukcí bez dalších
opatření s tím, že musí být tyto prostupy dotěsněny. Je možné však použít jen
takové těsnící materiály, které mají atest o provedených požárních zkouškách a
jsou stupně hořlavosti nejvýše C1. Utěsněný prostup musí vykazovat požární
odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje. Nepožaduje
se však vyšší požární odolnost než 60 minut. Z toho vyplívá jasný fakt, že
prostup nesmí být výrazně slabým místem v požárně dělící konstrukci.
Jak již bylo zmíněno, aby bylo možno podat důkaz o tom, že použitá
ucpávka (těsnění) má požadované požárně technické vlastnosti, předepsané
projektovou normou, musí být její konstrukce a materiály pro ni použité předem
náležitě odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří podle předepsaných
zkušebních postupů a norem.Uvedené zkoušky pak v souladu se zákonem slouží
jako podklad pro ověření shody. Dále s ohledem na to, že ucpávka je
deklarována v příslušné příloze zákona jako „stanovený výrobek“, musí být též
certifikována autorizovanou osobou. Certifikací ucpávky kladou státní orgány
důraz na to, aby byly pro tyto ucpávky použity takové materiály a technologie,
které bezpečně splní požadavky projektových norem na požární odolnost
prostupů kabelových a instalačních rozvodů.
RIZIKA HOŘENÍ KABELOVÝCH A TRUBNÍCH INSTALACÍ

Proč vlastně musí být tyto rozvody v převážné většině případů těsněny a
proč je tato problematika dnes tak ostře sledována? Hlavním důvodem je
především hořlavost kabelových a instalačních potrubí, které jsou dnes nejčastěji
z plastických hmot. Dále je to zejména vysoce nebezpečná toxicita zplodin,
které při hoření těchto plastů uvolňují do okolí. Nejedná se tudíž jen o to, aby se
případným otvorem či netěsností po vyhořelé či vyteklé kabelové izolaci či
plastové trubce v prostupu nerozšířil oheň, ale také o to, aby se těmito otvory
nešířil právě kouř a toxické zplodiny.
Je třeba si uvědomit, že vedle viditelných složek kouře (především částice
uhlíku) vzniká při hoření plastů v závislosti na teplotě spalování nepřehledná
řada nejrůznějších zplodin více či méně toxických, které vidět nejsou. Z nich
jsou na prvních místech nebezpečnosti např. oxid uhelnatý – CO, při hoření
PVC fosgen – COCl2 a chlor, který se ve styku s vodní párou mění na
chlorovodík. Při nízkých koncentracích těchto látek ve vzduchu je již
krátkodobá expozice životu nebezpečná a v případě přežití často zanechává
trvalé následky (poleptání plic, chronické bronchitidy, poškození kůže, chrupu
apod.).
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PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY

Jak již ze zmíněné definice vyplývá, protipožární nátěr na kabelové
izolaci (u instalačního potrubí se většinou tyto nátěry nepoužívají) brání šíření
plamene tím, že znemožňují přístup vzduchu k izolaci – zábranový nátěr, nebo
povrch hořlavé kabelové izolace tepelně izoluje – intumescentní nátěr.
V závislosti na svém složení potlačují vznik kouře, případně snižují jeho toxicitu
nebo agresivitu.
Schéma rozdělení nátěrů včetně jejich aplikace pro prvky TZB

zábranový

plasty

intumescentní

kabely

protipožární nátěr

Funkce protipožárních nátěrů, na rozdíl od ucpávek v prostupech, je tedy
dána především požadavkem na zpomalení a omezení šíření požáru
v kabelových kanálech a trasách. V rámci utěsnění prostupů v požárně dělících
konstrukcích mají někdy spíše jen doplňkovou funkci při konstrukci
jednotlivých ucpávek jako jejich nedílná část, a to pro zvýšení požární odolnosti
těchto ucpávek – např. nátěr se provede na kabelech cca 30 až 50cm před a za
ucpávkou.
• Zábranový nátěry jsou aplikovány (na rozdíl od nátěrů intumescentních)
na kabely v silnějších vrstvách – cca 2 až 4mm. Pro dosažení této tloušťky
musí být nátěr nanášen v několika vrstvách po sobě, a lze proto vytvořit i
určité kontrolní mechanismy, které zajišťují jejich správnou tloušťku i
v těžko přístupných místech a mezi kabely. Kromě toho jsou v těchto
systémech použity anorganické přísady, které jsou odolnější proti
podmínkám a prostředí v kabelových kanálech.
• Intumescentní nátěry dnes požívané jsou naproti tomu nanášeny
v tloušťkách 0,4 až 1mm a většinou najednou.
Z toho lze vyvodit závěr, že množství vad způsobených nedostatečnou a
obtížně kontrolovatelnou tloušťkou u intumescentních nátěrů v rizikových
místech kabelové trasy může být podstatně vyšší nežli u nátěru zábranových.
Vyšší může být i náchylnost k poruchám způsobených vysokou vlhkostí a
agresivitou prostředí.
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PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY

Jak již ze zmíněné definice vyplívá, cílem ucpávek je uzavřít (ucpat)
otvory v požárně dělících konstrukcích potřebných pro průchod kabelových a
trubních instalací při požáru. Podle toho, jaký otvor a jaké prvky jsou řešeny, lze
ucpávky v zásadě rozdělit do tří základních skupin:
1. měkké
2. pevné

3. rozebíratelné
4. speciální

Ucpávky lze samozřejmě dále dělit podle mnoha kritérií – např. dle účelu,
typu a počtu těsných rozvodů, dle umístění v požárně dělící konstrukci a jejím
druhu apod. Otázkou však zůstává, proč celou tuto problematiku brát v potaz,
když by stačilo ony prostupující prvky jednoduše zazdít či zabetonovat?
Odpověď na tuto otázku můžeme nalézt ve výhodách, které sebou přináší
použití protipožárních ucpávek. Zde jsou některé z nich uvedeny:
9 Schopnost uzavření prostupu v případě kdy požárně dělící konstrukcí
prochází jakákoliv instalace z plastických hořlavých hmot a vzniklým
požárem tak dojde k vyhoření této hmoty. Uzavřením prostupu se zamezí
další šíření jedovatých spalin a ohně.
9 Možnost dilatačních pohybů prvků, které v ucpávce požárně dělící
konstrukcí prostupují.
9 Možnost výměny prvků (kabelů či instalací) během životnosti objektu
díky tomu, že ucpávky jsou navrhovány tak, aby je bylo možné v případě
potřeby jednoduchým způsobem rozebrat, případně do nich vyříznout
otvor pro přidání nebo výměnu příslušného prvku a opět je uzavřít, aniž
by bylo nutné bourat celou ucpávku.
Je zřejmé, že použije-li se betonová zálivka nebo obyčejná malta pro
dotěsnění prostupujících prvků, jakožto řešení velmi jednoduché, pohodlné a
levné, problém se tím vůbec neřeší, protože jednoznačně zde nejsou splněny tak
zásadní vlastnosti, které jsme si vypsali ve výhodách protipožárních ucpávek.
Měkké ucpávky

Měkké ucpávky se skládají z desek minerální vlny, které mohou být do
prostupu vloženy v jedné nebo více vrstvách s případnou vzduchovou mezerou.
Nedílnou součástí měkké ucpávky je speciální intumescentní (zpěňující) tmel
nebo nátěr. Ten je aplikován jednak v místech, kde se vedení (kabel, potrubí)
stýká s minerální vlnou, jednak ve styku minerální vlny s požárně dělící
konstrukcí a dále na samotném vnějším povrchu vlny. Někteří výrobci stejným
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intumescentím přípravkem provádějí nátěr izolace kabelů (příp. potrubí) do
určité vzdálenosti na obě strany od ucpávky – cca 30 až 50cm.
Tímto způsobem je vytvořeno řešení protipožární ucpávky, které svými
požárně technickými parametry splňuje vysoké požadavky. Aplikace je však
často omezena prostředím bez klimatických rázů a s omezenou hodnotou
relativní vlhkosti. Vzhledem k velice výhodným ekonomickým parametrům
tohoto řešení je využíváno ve velké míře např. v prostorách pod
elektrorozvaděči, v sendvičových požárně dělících konstrukcích apod.
Pevné ucpávky

Pevné nebo také tvrdé ucpávky se obvykle aplikují na kabelová vedení,
kde lze předpokládat dlouhodobou instalaci, případně tam kde jsou kladeny na
prostup další požadavky. Pevné ucpávky se provádějí dvěmi různými způsoby
dle velikosti těsného otvoru.
U menších otvorů se většinou pevná ucpávka zhotoví s použitím speciální
protipožární malty a protipožárního intumescentního tmelu. Tímto tmelem je
zajištěna bezprostřední okolí od kabelu, zbytek otvoru je vyplněn maltou.
U otvorů větších rozměrů se přistupuje k použití speciálních tvarovek
(např. cihly na bázi speciální protipožární sádry) vyzděných též na protipožární
maltu, kterou se vyplní i zbytkové části otvorů, kde není možné provést
vyzdívku.
V tomto případě se tak značně sníží pracnost a urychlí realizace ucpávky.
Svými pevnostními parametry zajišťuje naprosto pevné řešení v konstrukcích
stěn. Proto se využívá zejména v exponovaných provozech vystavených
klimatickým vlivům či jinak agresivnímu prostředí, nebo všude tam kde může
docházet k mechanickému poškození.Tímto způsobem je vytvořena vodo a
plynotěsné řešení protipožární ucpávky, které svými pevnostními parametry
dovoluje pochozí a pojezdu schopnou ucpávku v podlahových konstrukcích
resp. naprosto pevné řešení v konstrukcích stěn.
Rozebíratelné ucpávky

Rozebíratelné ucpávky se realizují nejčastěji s použitím speciálních
elastických prvků, které se vyskládají na sucho do těsného otvoru. V případě
požáru pak za zvýšené teploty zvětší svůj objem natolik, že je dosaženo
dokonalého utěsnění prostupu kabelů a plastových trubek. Výhodou je i
možnost rychlého a snadného doplnění instalací do utěsněného prostupu
v horizontálních i vertikálních konstrukcích.
Dílčí těsnící prvky jsou většinou zhotoveny ve formě elastických
polštářků – sáčků, jejichž speciální obal brání pronikání vlhkosti do vnitřní
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náplně. Vlastní náplní těchto sáčků bývají většinou směsi inertního kameniva
(vermikulitu, experlitu) a zpěnitelného grafitu, nebo intumescentní sypké směsi
s aditivy, případně i s přídavkem minerálních vláken nebo písku.
Další variantou rozebíratelných, suchým způsobem prováděných ucpávek
jsou speciální elastické cihličky na bázi pěnového polyuretanu se sníženou
hořlavostí. Tyto elastické tvarovky se stlačitelností až 50% svému objemu
vytváří velmi těsnou a kompaktní sestavu.
Speciální ucpávky

Jak již samotný název napovídá, jedná se o návaznost speciálních ucpávek
na speciální typy konstrukcí – vysoce propracované a náročné systémy, které se
používají v chemických, jaderných, telekomunikačních provozech apod.
Jedná se např. o speciální pružné tvarovky umožňující průchod kabelů
různého průměru, které se vkládají do ocelového rámu zakotveného do požárně
dělící konstrukce. Některé systémy umožňují i úpravu jednotlivých tvarovek na
příslušný průměr kabelu odloupnutím potřebného množství vrstev tenkých folií.
Do menších otvorů případně v kombinaci s měkkou ucpávkou se dnes
používají ucpávky na bázi protipožárních silikonových nebo polyuretanových
pěn. Výhodou tohoto řešení je nižší pracnost možnost kvalitního utěsnění
v nesnadno přístupným místech mezi kabely a instalacemi.
PROTIPOŽÁRNÍ ZÁTKY

Protipožární zátky se používají zejména pro těsnění kabelových tras nebo
jako slepé ucpávky středně velkých a velkých kruhových otvorů ve stěnách a
stropech, kde může docházet k časté výměně kabelů. Zátky je možné použít
v provozech s vysokou citlivostí na prach a vlákna (telekomunikace, laboratoře
apod.), méně vhodné je použití v prostorách vystavených povětrnosti (vlhku,
UV záření apod.) bez přídavné ochranné silikonové vrstvy zajišťující potřebnou
ochranu zátky. Další výhodou zátek je jejich snadná montáž a demontáž bez
použití speciálních nástrojů a jejich okamžitá funkčnost.
Pružná zátka odpovídajícího průměru se mírně stlačí a zasune do obou
konců kruhového čistého otvoru tak, aby jejich vnější povrch byl v rovině
s okolím. Případné netěsnosti kolem zátky nebo netěsnosti mezi zátkou a
prostupujícími kabely je nutné vyplnit protipožárním intumescentní tmelen.
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY

Protipožárně ochranné manžety jsou prvky, které díky své speciální
zpěnitelné grafitové výplni uzavřou a přeruší trubní vedení (pro nehořlavé
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kapaliny a plyny, odpady, trubní poštu, centrální vysavače apod.) a zabrání tak
šíření spalin a ohně do ostatních požárních úseků.Manžety se tedy používají
zejména pro těsnění prostupů plastového potrubí průměru od cca 50 do 250mm
v požárně dělících konstrukcích.
Používají se jednak manžety typových průměrů nebo tzv. manžetové pásy
(„nekonečná“ manžeta). Typová manžeta neměnného průměru je zvolena dle
průměru trubní instalace a při realizaci je nutné počítat s jejich přesným počtem.
Kdežto v případě druhé varianty si pracovník upraví manžetový pás dle právě
těsněného prvku – obsah jednoho balení vydá i 5 manžet průměru 110mm (dle
výrobce). Manžetový pás i při přepočtu na jednotlivé manžety vychází
jednoznačně dražší, ale je vhodné ho mít v rezervě pro nepředvídatelné potřeby.
Před osazením manžety se vyplní mezery okolo plastové trubky (např.
minerální plstí nebo protipožární maltou, tmelem, pěnou apod.) a její povrch se
před osazením manžety pečlivě očistí. Velmi rychlá a jednoduchá montáž
spočívá v sepnutí patentu na manžetě a jejím ukotvení do požárně dělící
konstrukce kovovými kotevními prvky (kovové hmoždinky + šrouby). Manžeta
se z konstrukčních či estetických důvodů může i částečně zapustit do konstrukce
stěny či stropu. V tomto případě je však třeba mít na paměti možnost kontroly,
tzn. zda v prostupu vůbec manžeta byla zabudována.
KONTROLNÍ ČINNOST A PROJKETOVÁ DOKUMENTACE

Již déle než tři roky platí Vyhláška MV ČR 246/01 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Tato
vyhláška vedle dalších ustanovení definuje požadavky na vybavení prostor
právnických a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární
ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními a současně požaduje provádění
pravidelných kontrol provozuschopnosti nejméně 1x ročně, pokud není průvodní
dokumentací výrobce stanovena doba raší. Velmi problematický bývá však fakt,
že tato dokumentace bývá málokdy k nalezení, i když jde o stavby třeba jen
několik let po kolaudaci. Často se následně přistupuje pouze k vizuální kontrole,
u které dotyčný často ani nemůže vědět, co má vše vlastně zkontrolovat.
Dalším nepříjemným faktem bývá, že systémy utěsnění prostupů
(ucpávky, manžety apod.) ve většině projektové dokumentace vůbec nejsou
uváděny, protože to příslušná norma nepožaduje. Parametry ucpávek jsou pak
jen obecně definovány pouze ve zprávě požární ochrany na základě parametrů
(např. požární odolnosti) požárně dělících konstrukcí, aniž je konkrétně uveden
systém – typ, materiály, způsob uspořádání prostupu apod. To je samozřejmě
v každém případě závažný nedostatek nejen v legislativě a vše pak již záleží na
realizační firmě a míře její odbornosti v protipožární problematice. Pakliže již
projektová dokumentace jasně nestanoví konkrétní požárně technické
zabezpečení, o to náročnější pak bývá koordinace mezi firmami či pracovníky
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provádějící elektroinstalace, systém jejich protipožárního utěsnění a firmami
provádějící montážní a kompletační práce (podhledy, obklady apod.). Místa
prostupů instalací požárně dělící konstrukcí pak bývají uzavřeny často bez
možnosti přístupu, a tím i jakékoliv kontroly.
ZÁVĚR

Závěr by měl zdůraznit některé základní priority, jež jsou především v
zájmu investora, v zájmu ochrany života a materiálních hodnot před účinky
požáru a jeho šíření prostupy v požárně dělících konstrukcích do ostatních
požárních úseků.
9 Co nejúplnější zpracování příslušné projektové dokumentace k
jednotlivým aplikacím – tj. základní údaje o použitém protipožárním
sytému a jeho funkci, včetně odkazů na jednotlivé protokoly o klasifikaci,
stavebně technická osvědčení, doklady o požárních zkouškách, certifikáty,
technologické postupy, návrhové tabulky apod.
9 Archivace projektové dokumentace.
9 Oprávnění montážní firmy k aplikacím protipožárního utěsnění prostupů –
tj. doklady o zaškolení a oprávnění montážní firmy výrobcem systému,
popř. jiný dokument potvrzující potřebné znalosti pracovníků pro
správnou montáž.
9 Kontrolní činnost během realizace a snaha o nejvyšší možnou koordinaci
a komunikaci mezi jednotlivými prováděcími firmami, jak již bylo
zmíněno v minulé kapitole.
9 Kontrolní činnost dodatečných zásahů a následných oprav v rámci
utěsnění prostupů a jejich evidence - např. v případě výměny či doplnění
instalačních rozvodů.
9 Označení utěsnění prostupu štítky s potřebnými identifikačními údaji –
zejména datum zhotovení a kontrol, systém označení v návaznosti na
příslušnou projektovou dokumentaci, charakteristika příslušné požárně
dělící konstrukce, údaj o požární odolnosti, typu a rozměru ucpávky,
kontakt na možný servis při opravách, zodpovědná montážní firma apod.
9 Pravidelná kontrolní činnost stavu utěsnění prostupů v požárně dělících
konstrukcí.
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Abstrakt

Příspěvek se zabývá úvahami nad vzájemným působením vodních
samočinných hasicích zařízení a samočinných odvětracích zařízení. V textu je
specifikována vazba mezi důvody pro instalaci zařízení a požadovanými
ochrannými cíly. Pozornost je dále zaměřena na otázky týkají se priority uvedení
určitého druhu zařízení do činnosti s vazbou na dominantní důvod vybavení
stavby požárně bezpečnostními zařízeními.
Požárně bezpečnostní zařízení nejsou v příspěvku pojata striktně v duchu
kodexu norem požární bezpečnosti staveb (viz ČSN 73 08..). Všeobecnější a
širší pohled na tato zařízení může být však pro pochopení určitých vazeb (např.
důvod instalace - ochranné cíle) přínosem.
V textu a zejména v jeho závěrečných částech jsou zodpovězeny otázky,
které mohou pomoci při navrhování obou typů požárně bezpečnostních zařízení.
Úvod, vymezení řešené problematiky

Samočinná hasicí zařízení (SHZ) a samočinná odvětrací zařízení (SOZ)
představují v současné době zcela běžnou součást převážné většiny staveb
většího rozsahu (supermarkety, sportovní haly, zábavní centra apod.).
Názor, že vybavení objektů těmito zařízeními je ekonomicky nepřijatelné,
je dnes již zcela překonán. Není bez zajímavosti, že podle názorů některých
zahraničních odborníků (např. Thomas Heger, Geschäftsführender Vorstand des
FVLR; Ing. Dieter Brein, Leiter der Forschungsstelle für Brandschutztechnik an
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der Universität Karlsruhe) lze orientační cenu na instalaci samočinného
odvětracího zařízení vyjádřit hodnotou 5 euro na 1 m2 půdorysné plochy stavby.
Náklady na instalaci samočinných hasicích zařízení jsou pochopitelně vyšší.
Přestože principy navrhování těchto zařízení jsou rozpracovány řadou
právních a technických předpisů, přetrvávají i nadále otázky týkající se
pozitivního nebo negativního významu vzájemného působení uvedených
zařízení. Rovněž stanovení priority určitého typu zařízení před jiným (funkční
posloupnost) a stanovení časových diferencí pro uvedení jednotlivých zařízení
do činnosti (časová posloupnost) není vždy zcela jasnou a jednoznačnou
záležitostí.
„Je tedy současné působení samočinných hasicích a odvětracích zařízení
přínosem nebo je jejich současné vzájemné působení nutné považovat spíše za
negativní?“
„Lze považovat za přínosnou součinnost všech typů samočinných hasicích
a odvětracích zařízení bez jakýchkoli omezení?“
„Lze stanovit obecná pravidla týkající se priority uvedení určitého druhu
samočinného zařízení do činnosti?“
Cílem příspěvku je snaha nalézt odpovědi na uvedené otázky.
V následujících odstavcích bude zaměřená pozornost na interakci vodních
samočinných hasicích zařízení (sprinklerová zařízení, sprinklery ESFR, systémy
s otevřenými hlavicemi a vodní mlhová zařízení) a samočinných odvětracích
zařízení (přirozené a nucené systémy). Příklady hlavic pro různé typy vodních
samočinných hasicích zařízení jsou uvedeny na obr. 1.

Horizontální
sprinklerová
hlavice

Stojatá
sprinklerová
hlavice

Hlavice ESFR

Obr. 1 Příklady hlavic pro různé typy vodních samočinných hasicích zařízení
Pod pojmem samočinná hasicí zařízení jsou dále v textu tedy vždy
uvažována pouze vodní samočinná hasicí zařízení. Pod pojmem požárně
bezpečnostní zařízení (PBZ) jsou v textu uvažována pouze samočinná hasicí a
odvětrací zařízení.
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Důvody návrhů a specifikace ochranných cílů požárně bezpečnostních
zařízení

Podnětů k instalaci samočinných hasicích a odvětracích zařízení může být
celá řada. V kontextu specifikace ochranných cílů nejde o nutnost instalace
požárně bezpečnostních zařízení vyplývající z předpisů požární ochrany,
požadavku investora stavby nebo úspor na pojistném. V zásadě jde o skutečnost,
co je faktickým stěžejním důvodem instalace požárně bezpečnostních zařízení.
Samočinná hasicí zařízení a samočinná odvětrávací zařízení jsou
navrhována z důvodů
 ochrany osob, nebo/a
 ochrany majetku, nebo/a
 ochrany životního prostředí.
Na základě dominantního důvodu instalace požárně bezpečnostních
zařízení lze následně stanovit prioritní, případně následné, ochranné cíle. Princip
návrhu je schématicky znázorněn na obr. 2.
- ochranný cíl 1
- ochranný cíl 2
…
…

Prioritní důvod
instalace PBZ

Další důvod instalace
PBZ

- ochranný cíl 1
- ochranný cíl 2
…
…

Obr. 2 Schématické znázornění důvodů a specifikace ochranných cílů
V tab. 1 až 3 jsou uvedeny závislosti mezi důvody pro instalaci požárně
bezpečnostních zařízení a požadovanými ochrannými cíly [1].
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Tab. 1 Ochrana osob
Průvodní jevy související
s rozvojem požáru
Negativní účinky způsobené
uvolňovaným teplem
Snížení viditelnosti na
únikových a zásahových
cestách
Rozvoj a šíření požáru
Škodlivé produkty hoření
vznikající při požáru

Samočinné hasicí zařízení
(SHZ)
Snížení uvolňovaného tepla

Samočinné odvětrací
zařízení (SOZ)
Odvod tepla

Omezení rozvoje požáru

Udržení kouřoprosté vrstvy

Přímé hašení požáru;
podpora hasebních prací
záchranářů
Omezení tvorby škodlivých
produktů hoření zamezením
rozvoje a šíření požáru

Vrstva prostá kouře podporuje
účinnější hasební zásah
záchranářů
Odvod plynů vznikajících při
požáru

Samočinné hasicí zařízení
(SHZ)
Omezení šíření požáru,
snížení uvolňovaného tepla
přímým hašením požáru
Snížení škod omezením
rozvoje požáru

Samočinné odvětrací
zařízení (SOZ)
Odvod tepla

Tab. 2 Ochrana majetku
Průvodní jevy související
s rozvojem požáru
Negativní účinky způsobené
uvolňovaným teplem
Škody způsobené kouřem

Odvod plynů vznikajících při
požáru

Tab. 3 Ochrana životního prostředí
Průvodní jevy související
s rozvojem požáru
Škodlivé produkty hoření
vznikající při požáru

Samočinné hasicí zařízení
(SHZ)
Omezení tvorby škodlivých
produktů hoření zamezením
rozvoje a šířením požáru

Samočinné odvětrací
zařízení (SOZ)
Nepřímý příspěvek podporou
hasebních prací záchranářů

Při praktických aplikacích jsou uvedená požárně bezpečnostní zařízení
navrhována zejména z důvodu ochrany osob a/nebo ochrany majetku. Ochrana
životního prostředí je druhotným pozitivním efektem působení těchto zařízení.
Kombinační možnosti samočinných hasicích a odvětracích zařízení

Kombinační možnosti jednotlivých diskutovaných typů požárně
bezpečnostních zařízení jsou ovlivněny zejména způsobem působení zařízení
v případě požáru. Při společných návrzích samočinných hasicích a odvětracích
zařízení je nutné respektovat určitá omezení vyplývající z konkrétně zvolené
kombinace.
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Tab. 4 znázorňuje standardní možnosti kombinace jednotlivých typů
vodních hasicích zařízení a samočinných odvětracích zařízení [1].
Tab. 4 Kombinační možnosti samočinných hasicích a odvětracích zařízení
Sprinklery
Nucené větrání
Přirozený odvod
tepla a kouře
(iniciováno
kouřovým
hlásičem)
Přirozený odvod
tepla a kouře
(iniciováno
tepelným
čidlem)
Přirozený odvod
tepla a kouře
(manuální
spouštění)

Možná
kombinace
Kombinace je
možná a
smysluplná při
respektování
návrhových
předpisů
Kombinace je
možná a
smysluplná při
respektování
návrhových
ř d iů
Kombinace je
smysluplná

ESFR
Otevřené hlavice Vodní mlha
Podmínečně
Omezeně možná
Zpravidla
možná
kombinace (SOZ až
nepřípustná
kombinace
po iniciaci SHZ)
kombinace
Možná a
smysluplná
Zpravidla
Nepřípustná
kombinace při nepřípustná
kombinace
respektování
kombinace
návrhových
předpisů a
Spouštění SOZ po
Možná a
ESFR
smysluplná
Zpravidla
kombinace při nepřípustná
(ESFR 68 °C, RTI
respektování
<50; SOZ 141 °C,
kombinace
návrhových
RTI >80)
ř d iů
Podmínečně
Kombinace je
Kombinace je
možná
smysluplná
smysluplná
kombinace

Jednotlivá zařízení jsou uváděná do činnosti různými způsoby (zpravidla
jde o kouřové detektory, tepelné detektory a manuální spouštění). Při
kombinacích zařízení má spouštěcí mechanismus značný význam. Nejde jen o
prostou funkční posloupnost zařízení, ale zejména o jejich vlastní cílové
působení (dosažení požadovaného ochranného cíle).
Při manuálním spouštění samočinných odvětracích zařízení jsou tato
zařízení spouštěna zpravidla až po iniciaci samočinných hasicích zařízení.
Samočinná odvětrací zařízení v tomto případě slouží jako podpora hasebního
zásahu záchranářů. Typickými případy tohoto druhu spouštení SOZ jsou
prostory, kde lze předpokládat intenzivní rozvoj požáru (velká množství
hořlavých látek, intenzivní odhořívání materiálů, značné množství uvolněného
tepla apod.).
Při instalaci citlivých zařízení ESFR je nutné negativní účinek
samočinných odvětracích zařízení vyloučit (např. zamezit otevření většího počtu
hlavic nebo sousedních hlavic z důvodu odklonění původně vertikálního sloupce
kouřových plynů způsobeného vlivem odvětracích zařízení). Kombinace těchto
typů zařízení je vymezena přísnými omezeními (okrajovými podmínkami).
V daném případě se iniciace přirozeného samočinného odvětracího zařízení
kouřovým detektorem jeví jako nepřípustná. Iniciace samočinného odvětracího
zařízení tepelným detektorem podléhá teplotní posloupnosti (SOZ se otevírá
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následně po otevření sprinklerů ESFR). Nucené samočinné odvětrací zařízení
lze uvést do činnosti následně po spuštění sprinklerů ESFR.
Při instalaci samočinných hasicích zařízení s otevřenými hlavicemi a
nuceného samočinného odvětracího zařízení se doporučuje jejich současné
spuštění (např. monitoring ventilových stanic samočinného hasicího zařízení a
následné okamžité spuštění odvětracího zařízení). Jako vhodná se jeví sdružená
iniciace s vazbou na kouřový detektor.
Kombinaci samočinných hasicích zařízení na vodní mlhu a samočinných
odvětracích zařízení lze považovat zpravidla za kritičtější než kombinace
sprinklerů ESFR a samočinných odvětracích zařízení. Intenzivní proudění
kouřových plynů umocněné působením odvětracích zařízení může způsobit
vychýlení jemných kapek mlhového hasicího zařízení nebo zamezit jejich
proniknutí do ohniska požáru. Tím se stává hasicí zařízení neúčinné a dochází
k dalšímu rozvoji požáru. Při uvedené kombinaci zařízení se jako přijatelné jeví
pouze manuální spouštění samočinného odvětracího zařízení.
Přes původní negativní postoj projektantů, výrobců a dodavatelů
jednotlivých typů požárně bezpečnostních zařízení převládá v současné době již
v podstatě jednotný názor o přínosu současného působení samočinných hasicích
a odvětracích zařízení. Je však zřejmé, že součinnost těchto zařízení je přínosem
pouze za předpokladu respektování návrhových pravidel všech typů požárně
bezpečnostních zařízení, znalosti jejich funkce, působení, vzájemných
pozitivních nebo negativních vlivů a omezení ve stanovených případech (viz
tab. 4). Současné respektování požadavků výrobce zařízení pro jeho instalaci je
samozřejmostí (technické podmínky výrobce).
Koordinace zařízení, priorita uvedení do činnosti

Vzájemná koordinace samočinných hasicích a odvětracích zařízení a
priorita uvedení určitého typu zařízení do činnosti je stále aktuálním tématem.
Koncepční návrh koordinace požárně bezpečnostních zařízení (vzájemné
vazby) je zpracován projektantem požárně bezpečnostního zařízení (viz § 41
vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru). Za návrh koncepce tedy zodpovídá autor požárně
bezpečnostního řešení. Opačně však nemůže nést odpovědnost za realizaci
zařízení na stavbě, za kterou zodpovídá dodavatel stavby (zákon č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).
Při zpracování návrhu se nabízí klíčová otázka:
Jde v daném konkrétním případě prioritně o ochranu osob, materiálních
hodnot nebo alternativně životního prostředí?
Tuto otázku si musí každý zpracovatel koncepčního návrhu koordinace
požárně bezpečnostních zařízení položit a vlastní návrh dále v tomto duchu
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rozpracovat. Funkční a časovou posloupnost uvedení zařízení do činnosti je
nutné navrhnout tak, aby byly s vazbou na dominantní důvod instalace požárně
bezpečnostních zařízení splněny požadované ochranné cíle.
Princip návrhu z hlediska dominantního důvodu instalace a prioritně
požadovaných efektů je graficky znázorněn na obr. 3.
Součinnost SHZ a SOZ
Prioritní důvod návrhu zařízení

⇓

¾
¾
¾

Ochrana osob

Ochrana majetku

N
O
Z
N
Neeejjjppprrrvvveee SSSO
OZ
Z
Následně SHZ

N
H
Z
N
Neeejjjppprrrvvveee SSSH
HZ
Z
Následně SOZ

Prioritně požadované efekty
zajištění a udržení kouřoprosté vrstvy
(únik osob, podpora hasebních prací),
odvod tepla (snížení teploty kouře),
odvod toxických plynů vznikajících
při požáru.

Prioritně požadované efekty
omezení šíření požáru, snížení
uvolňovaného tepla přímým hašením
požáru,
snížení škod omezením rozvoje
požáru,
omezení tvorby škodlivých produktů
hoření zamezením rozvoje a šíření
požáru,
podpora hasebních prací.

¾
¾
¾
¾





Příklady provozů
velkoprodejny, supermarkety,
hypermarkety,
sportovní haly,
zábavní centra, atd.

Ochrana životního
prostředí




Příklady provozů
skladové prostory,
výrobní prostory s menším počtem
osob a významnými materiálními
hodnotami, atd.

Obr. 3 Závislost mezi dominantním důvodem instalace PBZ a prioritně
požadovanými efekty
Obr. 3 nelze chápat jako zcela univerzální algoritmus řešící prioritu
uvedení určitého typu zařízení do činnosti. Jde o obecný model uplatnitelný
v celé řadě praktických aplikací. Současně však praxe přináší individuální
situace vyžadující zohlednění vlastních specifik. Pro tyto případy je nutné
uplatnit podrobnější analýzu související s popisovanou problematikou.
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Montáž a dodavatelé

Jednotlivé požárně bezpečnostní systémy jsou na stavbách zpravidla
dodávány různými montážními organizacemi. Dodavatelé mezi sebou
komunikují často velmi omezeně a důsledkem bývá vybavení stavby požárně
bezpečnostními zařízeními dle schválené projektové dokumentace, přičemž však
tato zařízení mezi sebou nekomunikují tak jak bylo požadováno.
V konečném důsledku mohou být jednotlivá zařízení samostatně funkční,
avšak jejich společným působením dochází k podstatnému omezení
požadovaných cílových efektů. Z hlediska finančních nákladů lze v těchto
případech jen u SHZ hovořit o nevyužití investice ve výši 5 až 15 miliónů [3].
Současně dochází ke zkreslení původního předpokladu majitele a provozovatele
stavby, že instalovaná požárně bezpečnostní zařízení budou v případě požáru
funkční. Obdobný dopad má tato skutečnost na pojistitele objektu.
Za optimální situaci lze nesporně považovat stav, kdy systémy požárně
bezpečnostních zařízení, které mezi sebou komunikují jsou dodávkou jednoho
dodavatele [2]. Přestože jde o ideální stav, nelze jeho dosažení v nejbližší
budoucnosti v praxi očekávat. Převážná většina dodavatelů se úzce specializuje
na určitý druh požárně bezpečnostního zařízení. Pro komunikaci mezi zařízení
jsou rovněž využívány také další prvky (zařízení), které nejsou součásti dodávky
požárně bezpečnostních zařízení (např. zařízení pro měření a regulaci). Řešením
popsané nevyhovující situace je spolupráce autora požárně bezpečnostního
řešení, který koordinaci zařízení navrhl s dodavatelem stavby (např. formou
stavebního dozoru).
Závěr

V textu lze nalézt odpovědi na otázky uvedené v úvodu tohoto příspěvku,
případně alespoň směry možných řešení.
Záležitost interakce samočinných hasicích a odvětracích zařízení bude
zřejmě i nadále poměrně diskutovanou oblastí požární ochrany. Zcela
jednoznačně však lze tvrdit, že součinnost uvedených druhů požárně
bezpečnostních zařízení je přínosem v případě splnění řady podmínek
uvedených v dílčích částech příspěvku. Obecně platí, že při vlastních návrzích je
nutné jednoznačně specifikovat dominantní důvod návrhu požárně
bezpečnostních zařízení a následně také prioritně požadované efekty.
Rovněž koordinaci požárně bezpečnostních zařízení je nutné věnovat
značnou pozornost. Nevhodně navržená funkční a časová posloupnost může
účinnost bezpečnostních systémů výrazně omezit nebo zcela znehodnotit.
Před uvedením zařízení do provozu je nutné ověřit splnění podmínek
vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení, tedy rovněž funkčnost
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vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Praktické výsledky ukazují, že
jedinou přijatelnou cestou je komplexní funkční ověření, včetně všech vazeb a
návazností (nejlépe za účasti příslušného orgánu vykonávajícího státní požární
dozor). Běžně se však za postačující považuje ověření funkčnosti prvků, částí
systémů nebo systémů, které nezpůsobí materiální škody a současně dostatečně
zdokumentuje funkčnost navrženého celku.
Kontrola provozuschopnosti popisovaných požárně bezpečnostních
zařízení se dále provádí periodicky v průběhu užívání stavby. Podrobnosti o
kontrolách provozuschopnosti jsou uvedeny v právních předpisech na úseku
požární ochrany a v průvodní dokumentaci výrobců těchto zařízení.
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Česká Technická Norma pro navrhování, instalaci a údržbu Stabilních
Hasících Zařízení byla vydána v červnu 2004 na základě vstupu České
Republiky do Evropské Unie. Jedná se o normalizovaný dokument, který je ve
svém základu shodný (je prokázána jeho shoda) s požadavky států EU na
stavební výrobky. Předpis EN 12845 existuje v několika jazycích ve všech
zemích EU ve své jednotné podobě z důvodů harmonizace uvádění stavebních
výrobků na trh ve státech EU, a zajišťuje, jak je uvedeno výše, zavádění
stavebních výrobků dle jednotného standardu.
V jednotlivých zemích se tato norma doplňuje o tzv. národní přílohy,
které mohou různými způsoby doplňovat nebo rozšiřovat použití Stabilních
Hasících Zařízení. Platí však, že tyto národní přílohy nesmí být v rozporu
s předpisem EN 12845 (popřípadě souvisejícími EN …), aby bylo možno
systémově prokázat shodu navrženého výrobku.
Rozdíly mezi původním předpisem ČAP CEA 4001 a ČSN EN 12845,
přechodné období do srpna 2006. Již ve fázi vzniku předpisu pro navrhování,
instalaci a údržbu Stabilních Hasících Zařízení ČAP CEA 4001 byl brán zřetel
s v té době nově vznikajícím předpisem EN 12845, a proto se dá říci, že
systémově neexistují rozdíly mezi oběma předpisy. Co do obsahu je však možno
prohlásit, že došlo u nového předpisu ČSN EN 12845 k vypuštění bodů
(popřípadě příloh), které nebyly v souladu (nebyly ve shodě) s dokumentem EN
12845. Příkladem může být posuzování zařízení počátečního potlačení požáru
s rychlou tepelnou odezvou: tzv. zařízení ESFR, který byl jako příloha obsažen
v původním dokumentu ČAP CEA 4001, v normalizované verzi předpisu ČSN
EN 12845 byl však vyňat, neboť se jedná o velice odbornou záležitost (pro
navrhování systémů ESFR v dnešní době je používána americká verze předpisu
pro navrhování zařízení ESFR FM 2 – 2, jejíž aktuální verze je volně k dispozici
na internetu)
Popis neužívanějších zahraničních předpisů na území České Republiky:
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VDS CEA 4001:2003 : Jedná se o Německou verzi normalizovaného
dokumentu EN 12845, která je ve svém základu (systémově) shodná s našimi
předpisy. Nutno však podotknout, že národní přílohy obsažené v této verzi
normy (rozuměj přílohy platné na území Německa) obsahově přesahují vlastní
verzi EN 12845, a doplňují jednotlivá řešení systémů Stabilních Hasících
Zařízení. Nutno podotknout, že je opravdu doplňují, tzn. nejsou v rozporu se
základní verzí EN 12845, pouze zpřísňují či upřesňují požadavky na Stabilní
Hasící Zařízení jako celku. Tento rozdíl oproti ČSN EN 12845 je nejvíce patrný
při navrhování vodních zdrojů pro Stabilní Hasící Zařízení. Německá verze
doplňuje velmi podrobně způsob určování vodních zdrojů (tzn. vyčerpatelných a
nevyčerpatelných nádrží s vodou a jejich počtu, typu a počtu požárních čerpadel,
atd.) na rozdíl od České verze, která popisuje pouze možnosti různého použití,
nepředepisuje však (neurčuje) kdy a při jakých podmínkách je nutno ten – který
způsob zásobování vodou zvolit.
Dále je možno prohlásit, že Stabilní Hasící Zařízení navržené dle VDS
CEA 4001:2003 splňuje všechny požadavky dle předpisu ČSN EN 12845, a je
možno jej plně uznat pro použití v České Republice. Dále je možno prohlásit, že
Stabilní Hasící Zařízení navržené dle VDS CEA 4001:2003 je určitým
nadstandardem: pro splnění podmínek navrhování a instalace je nutno splnit
řadu bodů, které by jinak dle ČSN EN 12845 nemusely být naplněny. Dalším
kladným bodem je nutnost přejímky Stabilního Hasícího Zařízení odpovědným
pracovníkem společnosti VDS, který svým stanoviskem schválí danou instalaci.
Závěrem možno prohlásit, že národní přílohy předpisu VDS CEA
4001:2003 existovaly jako takové již dříve v různých verzích předpisu VDS
(například VDS 2092), dokonce původní Český předpis v době před zahájením
harmonizace obsahoval (opíral se) mnoho systémových záležitostí původního
předpisu VDS.
NFPA 13, FM : Jedná se Americký předpis pro navrhování a instalaci
Stabilních Hasících Zařízení především v angloamerických státech. Jeho
obsáhlost vysoce převyšuje možnosti tohoto článku (cca 9000 stránek), je však
možno v hrubých rysech popsat základní odlišnosti a rozdíly oproti ČSN EN
12845.
Zařízení počátečního potlačení požáru s rychlou odezvou, tzv. ESFR:
jedná se Stabilní Hasící Zařízení instalované pouze jako stropní ochrana (bez
nutnosti instalace regálového jištění), a používané ve skladových halách.
Podmínkou správné zachování funkčnosti tohoto zařízení je přísná a
bezpodmínečná nutnost dodržení instalačního předpisu FM 2 – 2, který popisuje
nejen vlastní návrh zařízení ESFR, ale i požadavky či vazby na stavební část
(např. sklon stropní konstrukce, šířka pásu vaznic, apod.). Důvodem je velmi
vysoká citlivost zařízení ESFR na jakékoliv odchylky od výše zmíněného
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předpisu, což bylo prokázáno při reálných ohňových testech provedených na
území USA v devadesátých letech minulého století (cca 6 testů z deseti bylo
prohlášeno za neuspokojivé či selhalo). Vývoj, nové poznatky a jejich aktuální
zavedení do praxe byl jedním z důvodů zpřístupnění předpisu FM 2 – 2 na
internetových stránkách: při navrhování je nutno použít vždy aktuální verzi.
Zařízení počátečního potlačení požáru s rychlou odezvou, tzv. ESFR dle
instalačního předpisu FM 2 – 2, je uznáno jak v České Republice, tak dokonce
v předpisu VDS CEA 4001:2003.
Klasické vodní systémy navržené dle NFPA 13, FM: Základními rozdíly
oproti předpisu ČSN EN 12845 jsou především návrhové parametry Stabilního
Hasícího Zařízení. Předpisy NFPA 13, FM požadují daleko vyšší výkony
Stabilního Hasícího Zařízení. Jedná se o tyto základní parametry: účinná plocha,
intenzita skrápění, doba činnosti. Tyto rozdíly jsou především patrné při
navrhování klasických systémů do obchodních a nákupních center: zařízení dle
NFPA 13, FM je až 5x výkonnější, než by bylo nutné z hlediska předpisu ČSN
EN 12845. Obecně lze říci, že Stabilní Hasící Zařízení navržené a instalované
v souladu s předpisem NFPA 13, FM svými parametry odpovídá současně i
ČSN EN 12845. Kladným bodem je (viz výše) posuzování instalací
odpovědným pracovníkem převážně pojišťovacích společností. V rámci
posuzování shody je však nutno brát ohled na typy použitých komponent dle
předpisu NFPA 13, FM tak, aby byly v souladu s požadavky na stavební
výrobky a jejich komponenty v oblasti Stabilního Hasícího Zařízení.
Závěr: Obecně možno říci, že Stabilní Hasící Zařízení navržená a
instalovaná v souladu s předpisem VDS CEA 4001:2003 nebo dle NFPA 13,
FM jsou bez problémů použitelná v České Republice, pokud se při návrhu
těchto systému bere v úvahu jako projekční minimum ČSN EN 12845.

96

Detekce a ochranné systémy v prostředí s nebezpečím
výbuchu
Ing. Petr Štroch Ph.D.
RSBP spol. s r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
V evropských normalizačních komisích CEN je v současné době
zpracovávána celá řada norem obsahující problematiku nebezpečí výbuchu.
Česká republika jako člen CEN/CENELEC již řadu těchto norem zapracovala a
spolupodílela se na jejich tvorbě. Tento příspěvek poskytuje informace o
normách a ochranných systémech pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Klasifikace nebezpečných prostorů do zón

ČSN 33 2000-3

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 3: Stanovení základních charakteristik

Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek
OZNAČENÍ

TŘÍDA
OZNAČENÍ

BE3

Nebezpečí výbuchu

BE3N1

Nebezpečí výbuchu
hořlavých prachů

CHARAKTERISTIKY

APLIKACE A
PŘÍKLADY

Nebezpečí nebo skladování
Rafinérie,
výbušných
látek
včetně
nafty,sklady
výskytu snadno zapáleného
uhlovodíků
prachu
Prostory, v nichž hořlavý
prach vzniká rozviřuje se
v takové míře, že je v ovzduší
trvale, nebo kde i za
obvyklých provozních stavů
může vzniknout rozšířením
výbušná koncentrace prachu
v množství
nebezpečném
osobám a věcem
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Nebezpečí výbuchu
hořlavých plynů a
par

BE3N2

Prostory v nichž se vyrábějí,
používají, zpracovávají nebo
skladují hořlavé plyny nebo
kapaliny
při
teplotách
vyšších než je jejich bod
vzplanutí.
Za
bezpečné
výbuchem
se
kapaliny
považují již při teplotách o
10 °C nižších, než je jejich
bod vzplanutí. Aerosoly a
mlhy hořlavých kapalin I. a
II. Třídy nebezpečnosti jsou
výbušné ze všech teplot

ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – zamezení a ochrana proti výbuchu
Část 1: Základní pojmy a metodologie
Tato norma specifikuje metody pro identifikaci a stanovení rizikových
situací vedoucích k výbuchu a uvádí příslušná požadovaná bezpečnostní patření
pro konstrukci a provedení.
Tato norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti určené
k používání v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato prostředí mohou vznikat
v důsledku vlastností zpracovávaných hořlavých materiálů, matriálů
používaných nebo uvolňovaných zařízením, ochrannými systémy součástmi
nebo od materiálů nacházející se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů a
součástí a/nebo od materiálů z kterých jsou zařízení, ochranné systémy a
součásti vyrobeny.
Pro stanovení nebezpečí výbuchu a určování nebezpečných prostorů – zón
dále slouží:
ČSN EN 60079-10

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
Část 10: Určování nebezpečných prostorů

Norma je určena pro použití v prostorech, kde může za normálních
atmosférických podmínek vznikat nebezpečí výbuchu směsi hořlavých plynů a
par se vzduchem. Tato norma slouží jako podklad pro správný výběr a instalaci
zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu. V prostorech, kde může vznikat
nebezpečné množství a nebezpečná koncentrace hořlavých plynů a par, musí být
provedena ochranná opatření pro snížení nebezpečí výbuchu.
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Zóny pro plyny/páry
Zóna 0

Zóna 0 je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra směsi hořlavých látek ve
formě plynu, páry nebo mlhy se vzduchem přítomna nepřetržitě nebo dlouhou
dobu nebo často.
POZNÁMKA: Zpravidla se tyto podmínky vyskytují uvnitř zásobníku, potrubí,
nádob,
atd.
Zóna 1
Zóna 1 je prostor ve kterém je při běžném provozu pravděpodobnost výskytu
výbušné atmosféry směsi hořlavých látek ve formě plynu , páry nebo mlhy se
vzduchem příležitostná.
POZNÁMKA: Tato zóna může zahrnovat, mimo jiné:
¾
bezprostřední okolí zóny 0
¾
bezprostřední okolí přívodních otvorů
¾
bezprostřední okolí kolem plnicích a vyprazdňovacích otvorů
¾
bezprostřední okolí kolem křehkých zařízení,ochranných
systémů součástí vyrobených ze skla, keramiky a podobně
¾
bezprostřední okolí kolem nedostatečných těsnících ucpávek,
např. u čerpadel a ventilů s ucpávkami
Zóna 2

Zóna 2 je prostor ve kterém je při běžném provozu nepravděpodobný výskyt
výbušné atmosféry směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry mlhy se
vzduchem a pokud se tato atmosféra vyskytuje, pak pouze po velmi krátkou
dobu.
POZNÁMKA: Tato zóna může zahrnovat mimo jiné prostor obklopující zóny
0 nebo 1.
ČSN EN 50281-3 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavými prachem
Část 3: Zařazování prostorů kde jsou nebo mohou být hořlavé
prachy
Hořlavé prachy jsou nebezpečné, protože po jejich rozprášení do
vzduchu, jakýmkoliv způsobem, vytvářejí prostředí s nebezpečím výbuchu.
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Tato norma uvádí návod pro identifikaci prostorů, kde může vznikat
nebezpečí od hořlavých prachů.
Tato norma platí pro zařazování prostorů, kde jsou přítomny výbušné
směsi prachu se vzduchem a vrstvy prachu, aby byl umožněn správný výběr
zařízení pro použití v takovýchto prostorech.
Zóny pro prachy

Vrstvy, usazeniny a hromady hořlavých prachů musí být uvažovány jako
každý jiný zdroj, které může vytvářet výbušnou atmosféru.
Zóna 20
Zóna 20 je prostor ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem
zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu, který je přítomen trvale nebo dlouhou
dobu nebo často.

POZNÁMKA: Zpravidla se tyto podmínky vyskytují uvnitř zásobníků potrubí a
nádob, atd.
Zóna 21
Zóna 21 je prostor ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem
zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu, vznikajícím při běžném provozu
příležitostně.
POZNÁMKA: Tato zóna může zahrnovat, mimo jiné, prostory v
bezprostředním okolí, např. plnicí a vyprazdňovací místa práškových
materiálů a prostory, kde vznikají vrstvy prachu, které jsou
pravděpodobné
vznikem výbušné koncentrace hořlavého prachu ve
směsi se vzduchem při běžném provozu.
Zóna 22
Zóna 22 je prostor ve kterém je nepravděpodobný vznik výbušné atmosféry
vytvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu při běžném provozu
a pokud se tato atmosféra vyskytne, pak pouze po velmi krátkou dobu.
POZNÁMKA: Tato zóna může zahrnovat, mimo jiné, prostory v okolí zařízení,
ochranných systémů a součástí obsahující prach, ze kterých může prach
unikat netěsnostmi a vytvářet vrstvy prachu (např. mlecí prostory ve
kterých prach uniká z mlecích zařízení a pak se usazuje).

Od roku 1997 je v platnosti Nařízení vlády NV 176/97 Sb., které
následně je transformováno do NV 23/2003 Sb. Toto nařízení vlády vychází ze
Směrnice Rady Evropy 94/9/EC, také známé od názvem ATEX 100.
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Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství stanoví
technické požadavky na:
a) zařízení a ochranné systém y určené pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu,
b) bezpečnostní, řídící a regulační přístroje určené pro použití mimo
prostředí s nebezpečím výbuchu, které však jsou nutné nebo přispívají
k bezpečné funkci zařízení a ochranných systémů z hlediska nebezpečí
výbuchu.
ZAŘÍZENÍ

„Zařízením“ se podle definice ve Směrnici 94/9/ES rozumějí stroje,
přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací součástí a jejich přístrojové
vybavení detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně
nebo společně určeny pro výrobu, přenos, akumulaci, měření, regulaci a
přeměnu energie, nebo pro zpracování materiálů a které jsou schopny způsobit
výbuch v důsledku vlastníc potencionálních zdrojů vznícení.
OCHRANNÉ SYSTÉMY

„Ochranné systémy“ se rozumějí konstrukční jednotky jiné než součásti,
které jsou určeny pro potlačení výbuchu v počátečním studiu nebo pro omezení
rozsahu účinků výbuchového plamene výbuchových tlaků.
Ochranné systémy jsou:
► Protiplamenné pojistky.
► Systémy pro odlehčení výbuchu (používající např. průtržné membrány,
odlehčovací panely, explozní klapky atd.)
► Protiplamenné bariéry
► Systémy na potlačení exploze
► Zařízení a systémy bránící přenosu exploze
► apod.

SKUPINY A KATEGORIE ZAŘÍZENÍ

Zařízení je rozděleno do dvou skupin. Přístroje musí být posuzovány
podle kategorie zařízení nebo ochranného systému, pro který jsou nebytné nebo
k jehož bezpečnosti přispívají.
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SKUPINA ZAŘÍZENÍ I se vztahuje na zařízení určená k použité v podzemních
částech dolů a rovněž v těchto částech instalací na
povrchu těchto dolů, které mohou být ohroženy
metanem a/nebo hořlavým prachem.
SKUPINA ZAŘÍZENÍ II se vztahuje na zařízení určená k použití v ostatních
místech, která mohou být ohrožena výbušným
prostředím.
KLASIFIKACE

Klasifikace zařízení skupiny I se vztahuje na zařízení umístěná
v podzemních částech dolů a těch částech povrchových instalací na těchto
dolech, která jsou ohrožena metanem a/nebo hořlavým prachem.
Klasifikace zařízení skupiny II se vztahuje na zařízení určená k použití
v ostatních prostředích, kde je nebezpečí vzniku výbušného prostředí (průmysl).
Klasifikace nebezpečných prostorů v zónách je úkolem uživatele, jehož budovy
/ pracovní činnosti obsahují nebo vytváření takováto nebezpečí.
SKUPINA ZAŘÍZENÍ I
KATEGORIE M1

Na výrobcích této kategorie se vyžaduje, aby zůstaly funkční t
bezpečnostních důvodů i v přítomnosti výbušného prostředí, a které se vyznačují
takovými komplexními prostředky ochrany proti výbuchu, že:
¾ buď v případě poruchy jednoho z použitých prostředků je zjištěna
dostatečná úroveň bezpečnosti alespoň jedním dalším nezávislým
prostředkem ochrany.
¾ v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zjištěna dostatečná
úroveň bezpečnosti.
KATEGORIE M2

U tohoto zařízení se předpokládá, že bude v případě vzniku výbušného
prostředí vypnuto. Přesto se však předpokládá, že výbušné prostředí může
vzniknout během provozu zařízení kategorie M2, protože zařízení nemůže být
vypnuto okamžitě. Je proto nutné použít ochranná opatření, která zajistí vysokou
úroveň bezpečnosti. Ochranné prostředky pro výrobky této kategorie zajišťují
dostatečnou úroveň ochrany při normálním provozu a také v případě těžkých
provozních podmínek vznikají zejména hrubým zacházením a změnami
okolního prostředí.
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SKUPINA ZAŘÍZENÍ II
KATEGORIE 1

Zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu
ve shodě s provozními hodnotami stanovenými výrobcem a aby zjišťovalo velmi
vysokou úroveň ochrany pro určené použití v prostředí, ve kterých je vznik
výbušného prostředí vytvořeného plyny, parami nebo mlhami nebo
prachovzdušnou směsí velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale,
po dlouhou dobu nebo času. Zařízení této kategorie je charakterizováno
takovými komplexními prostředky ochrany proti výbuchu, že:
¾ buď v případě poruchy jednoho z použitých prostředků je zjištěna
dostatečná úroveň bezpečnosti alespoň jedním dalším nezávislým
prostředkem ochrany.
¾ v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zjištěna dostatečná
úroveň bezpečnosti.
KATEGORIE 2

Zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak,aby bylo schopno provozu ve
shodě s provozními hodnotami stanovenými výrobcem a aby zjišťovalo vysokou
úroveň ochrany pro určené použití v prostředí,ve kterých je vznik výbušného
prostředí vytvořeného plyny, parami nebo mlhami nebo prachovzdušnou směsí
pravděpodobný. Ochranné prostředky pro zařízení této kategorie musí fungovat
tak, že je zjištěna dostatečná úroveň ochrany i v případě často vznikajících
poruch nebo selhaní zařízení, se kterými se musí běžně počítat.
KATEGORIE 3

Zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu
ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a aby zjišťovalo
normální úroveň ochrany pro určené použití v prostředí, kde není
pravděpodobný vznik výbušného prostředí vytvořeného plyny, parami mlhami
a/nebo prachovzdušnou směsí, a pokud výbušné prostředí vznikne, bude
přítomno pouze zřídka a pouze po krátké časové období.

103

KATEGORIE
SKUPINA I A
SKUPINA II

ÚROVEŇ
OCHRA
NY
Velmi
vysoká

M1

Velmi
vysoká

1

Vysoká

M2

Vysoká

2

Normální

3

PROVEDENÍ OCHRANY

PODMÍNKY
PROVOZU

Zařízeni
zůstane
v
provozu a ve funkci i po
vzniku
výbušného
prostředí
Zařízeni
zůstane
v
provozu a ve funkcí v
zónách 0,1,2 (G)a/nebo
20,21,22(D)
Zařízeni bude vypnuto po
vzniku
výbušného
prostředí
zůstane
v
Vhodné pro normální provoz a Zařízeni
často
vznikající
poruchy provozu a ve funkcí v
zařízení,se kterými je nutno zónách 1,2 (G)a/nebo
21,22(D)
normálně počítat
Vhodné pro normální provoz
Zařízeni
zůstane
v
provozu v zónách 2 (G) a
22 (D)

Dva nezávislé prostředky
ochrany nebo bezpečné při
dvou vzájemně nezávislých
poruchách
Dva nezávislé prostředky
ochrany nebo bezpečné při
dvou vzájemně nezávislých
poruchách
Vhodné pro normální provoz a
nepříznivé provozní podmínky

Zařízení a ochranné systémy pro všechny prostory s prostředím
s nebezpečí výbuchu musí být zvoleny na základě kategorií podle nařízení vlády
č. 23/2003 Sb., pokud v písemné dokumentaci o ochraně před výbuchem není
s ohledem na posouzení rizik výbuchu stanoveno jinak. To znamená, že veškerá
zařízení, jenž mohou iniciovat výbuch a nachází se v prostředí s nebezpečím
výbuchu musí být označeny na výrobním štítku písmeny. V zónách smí být
použita zařízení těchto kategorií:
- V zóně 0 nebo v zóně 20 zařízení kategorie 1,
- V zóně 1 nebo v zóně 21 zařízení kategorie 1 a 2,
- V zóně 2 nebo v zóně 22 zařízení kategorie 1, 2 a 3.
Každý přístroj či zařízení, které je určeno do prostředí s nebezpečím
výbuchu se musí označit výrobním štítkem s předepsanými údaji:
•
•
•
•
•

Název a adresa výrobce
Označení CE
Označení série nebo typu
Rok výroby
Specifické označení ochrany proti výbuchu
skupiny a kategorie zařízení,
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doplněné o symbol

• Pro zařízení skupiny II písmeno „G“ nebo „D“ (dle specifikace
výbušné atmosféry).
Příklad označení elektrických zařízení a ochranných systémů v prostředí
s nebezpečím výbuchu v zóně 20

XXX

II1

Kde : XXX - číslo notifikované osoby odpovědné za dohled
Navíc od roku 2004 je v platnosti Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o
bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Příloha: dle textu
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto nařízení vlády vychází ze
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/92/EC ze dne 16. prosince 1991 o
minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
vystavených prostředí s nebezpečím výbuchu (patnáctá dílčí směrnice ve smyslu
čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. se rovněž
opírá o § 132 a) Zákona č. 65/1965 Sb. (Zákoník práce), jenž říká, že
zaměstnavatel musí komplexně posoudit rizika pro bezpečnost a zdraví
zaměstnanců a určit ochranná opatření.
V souladu s tímto je zaměstnavatel povinen:
• přijímat opatření k zabránění vzniku výbušných směsí nebo pokud
to charakter činnosti neumožňuje
• zabránění vznícení výbušných směsí a
• snížení škodlivých účinků výbuchu, tak aby bylo zajištěno zdraví a
bezpečnost zaměstnanců
Tato opatření v případě nutnosti kombinuje a/nebo doplňuje dalšími
opatřeními zamezujícími šíření výbuchu. Přezkoumává je v pravidelných
intervalech a bezodkladně, jakmile nastanou významné změny.
Zaměstnavatel je povinen klasifikovat všechny nebezpečné prostory do
zón (NV 406/2004 Sb.) a v těchto zónách zajistit minimální požadavky pro
bezpečnost práce. Tam, kde může vzniknout výbušná směs musí na vstupu
označit bezpečnostní značkou (viz obr. 1). Tím je zajištěna návaznost uvedeného
NV č. 23/2003 (směrnice 94/9/EC) týkající se zařízení a ochranných systémů
určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, která musí být označena
specifickou značkou (viz obr. 2).
O přijatých bezpečnostních opatřeních naplňujících min. požadavky musí
zaměstnavatel vést písemný záznam: „ Dokument o ochraně před výbuchem“.
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Obr. 1 Bezpečnostní značka pro
prostory kde může vzniknout výbušná
směs dle NV č. 405/2004 Sb. (v
souladu se směrnicí 66/62/EC)

Obr. 2 Značka pro zařízení a ochranné
systémy pro prostředí s nebezpečím
výbuchu dle NV č. 23/2003 Sb. (v
souladu se směrnicí 64/6/EC)

Jako příklad klasifikace prostorů nebezpečný výbuchem a zatřídění do zón
včetně uplatnění ochranného systému je uveden příklad na automatické
práškové lakovací lince.

Obr. 3 Příklad zón
Nátěrové prášky jsou hořlavé a ve směsi se vzduchem explozní. Nanášecí
prášek usazený na dně kabiny nebo na stěnách je zápalný. Rozvířený prášek
naproti tomu reaguje explozivně.
Za zápalné místo při nanášení prášků je považována zásadně
bezprostřední oblast rozprašovacích/stříkacích pistolí . Právě zde mohou být
společně přítomny zápalná směs prášku se vzduchem a potenciální zápalné
iniciační zdroje (jako např. elektrická iniciace od vlastní pistole nebo špatně
uzemněné obrobky - během nanášecího procesu).
Při instalaci elektrostatických stříkacích pracovišť pro nanášení hořlavých
práškových materiálů musí výrobce nebo provozovatel zařízení dbát na tu
skutečnost, že koncentrace prášku v odsávacích trasách nesmí překročit 50 %
spodní meze výbušnosti (SMV). Pokud není známa hodnota SMV u
používaného prášku, nesmí jeho střední koncentrace překročit 10 g/m3.
Stříkací zařízení jsou vybavena speciálními ochrannými systémy automatickým místním hasicím zařízením.
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1 Detektor plamene
2 Řídící ústředna
3 Hasicí jednotka
4 Světelná a zvuková signalizace
5 Rozvaděč hasiva
6 Injektor hasiva
7 Potrubní rozvod hasiva
Obr. 4 Ochranný systém – automatická hasicí zařízení
Zvláštní pozornost z hlediska ochrany proti požáru a výbuchu se musí
věnovat zařízení sloužícímu ke zpětnému získávání prášků tzn. odlučovačům
nebo jiným zařízením pro úpravu prášku. V případě, že nelze vyloučit nebezpečí
výskytu iniciačního zdroje v odlučovačích, pak pokud se jedná o odlučovač
umístěný mimo vlastní kabinu, musí být chráněn proti účinkům výbuchového
tlaku a musí být oddělen od prostoru stříkací kabiny nebo boxu zařízením, které
zabrání přenesení výbuchu zpět do kabiny. Z tohoto důvodu ventilátory musí být
umístěny až za odlučovačem a zároveň musí být zabráněno přenesení výbuchu
mezi odlučovačem a zařízením pro úpravu prášku. Samotný odlučovač musí být
konstrukčně řešen v provedení na očekávaný výbuchový tlak exploze, čehož lze
docílit:
a) Konstrukcí odolnou tlakovému rázu exploze pomocí prvků a systémů
odlehčujících výbuchový tlak. V tomto případě je nutno stanovit v místech
výstupu plamenné fronty a tlakového rázu exploze, tzv. bezpečnostní zóny.
V praxi je toto uplatnění velmi často problematické.
b) Potlačením výbuchového tlaku – tzn. že odlučovač je vybaven automatickým
zařízením pro potlačení výbuchu v nádobách, které identifikuje vznikající
explozi prachu už ve fázi jejího vzniku tj.v rozpětí několika milisekund a
potlačí explozi přívodem hasicího prášku dříve než nabude destrukčních
parametrů – viz obr. 6
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Obr. 5 Princip aplikace systému HRD na potlačení výbuchu
Zabránění přenosu výbuchu z odlučovače do kabiny lze
způsoby:

provést těmito

- oddělením odlučovače od kabiny pomocí protiexplozního automatického
rychlouzavíracího ventilu, šoupátka nebo klapky
- oddělením odlučovače od kabiny automatickou protiplamennou uzávěrou
nebo automatickým zařízením pro potlačení exploze – systém HRD
Závěrem nezbývá než upozornit na nutnost realizace a dodržování
základních zásad výbuchové prevence v prostorech s výskytem výbušného
prostředí a definovaných jednotlivých zón. Ignorování takovéto koncepce může,
a tyto případy existují i v ne příliš vzdálené minulosti u nás, způsobit nejen
přímé vysoké materiální ztráty a následné oslabení pozic na současném trhu, ale
i nebezpečně ohrozit zdraví pracovníků.
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Návrh vyhlášky o technických podmínkách požární
ochrany staveb
Ing. Marie Tauferová
Kolektiv pracovníků odboru prevence MV GŘ HZS ČR
Adresa: Kloknerova 26, 148 01 Praha 414; marie.tauferova@grh.izscr.cz
Návrh vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb je
zpracován na základě zmocnění daného v § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem návrhu je stanovit jednotné technické podmínky požární ochrany
při projektování staveb, provádění a užívání, tedy po celou dobu životnosti
stavby, což má nesmírný význam pro zajištění požární bezpečnosti a ochrany
životů, zdraví a majetku občanů.
Návrh vyhlášky stanoví postupy splnění technických podmínek požární
ochrany tj. postup standardní, který se uplatní u nově navrhovaných staveb a
změn staveb před jejím dokončením a způsob odlišný, který se použije u staveb,
u kterých je třeba uplatnit individuální přístup (stavby značně odlišných
parametrů než je uvedeno v ČSN).
Návrh vyhlášky stanoví nejdůležitější technické podmínky požární
ochrany staveb nejprve obecně pro všechny druhy staveb a v závěru se zaměřuje
na některé specifické technické podmínky vybraných druhů staveb s ohledem na
velikosti jejich požárního rizika
Návrh vyhlášky je zpracován v souladu s ústavním řádem České
republiky. Ve vyhlášce je rovněž reagováno, s ohledem na vstup České
republiky do Evropské unie, na harmonizaci požadavků požární bezpečnosti
s evropskými předpisy, zejména se směrnicí Rady 89/106/EHS a Interpretačním
dokumentem č. 2, ve kterém je řešen jeden ze základních požadavků na stavbu,
kterým je požární bezpečnost. Další okolností, která musí být při řešení
technických podmínek požární ochrany staveb respektována, jsou příslušná
rozhodnutí odborných „Komisí“. V návrhu vyhlášky je reagováno na novou
klasifikaci stavebních výrobků a stavebních konstrukcí z hlediska jejich reakce
na oheň (rozhodnutí Komise 2000/147/ES) a novou klasifikaci požární odolnosti
stavebních výrobků a stavebních konstrukcí (rozhodnutí Komise 2000/367/ES).
Nová klasifikace stavebních výrobků a stavebních konstrukcí je ovlivněna
přebíráním harmonizovaných evropských zkušebních norem přejímaných v
České republice do systému českých technických norem.

109

Do návrhu vyhlášky byla v zájmu sjednocení a na základě dohody
s Ministerstvem pro místní rozvoj a Magistrátem hl. m. Prahy převzata některá
ustanovení prováděcích předpisů k zákonu č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (například
ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., a vyhlášky č. 26/1999 Sb., hl. m. Prahy, o
obecných technických požadavcích na výstavbu), která se týkají řešení požární
bezpečnosti staveb. S Ministerstvem pro místní rozvoj a Magistrátem hl. m.
Prahy bylo projednáno, že bude provedena souběžně novelizace uvedených
vyhlášek.
-

Obsah návrhu vyhlášky:
rozsah platnosti
základní pojmy pro účely vyhlášky
technické podmínky požární ochrany při umísťování a začleňování stavby do
území
technické podmínky požární ochrany při navrhování a provádění staveb
technické podmínky požární ochrany pro vybrané druhy staveb
ustanovení přechodná a závěrečná
přílohy

Za splnění technických podmínek požární ochrany bude považováno
dodržení normové hodnoty tj. hodnoty uvedené přímo v České technické normě
nebo postupu v ní stanoveném. Pokud neexistuje normová hodnota pro
příslušnou oblast bude považována za normovou hodnotu hodnota obsažená
v jiném technickém dokumentu řešícím požární ochranu staveb.
Při umístění stavby je třeba dodržet následující technické podmínky
požární týkající se:
- odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru,
- bezpečné evakuace,
- zdrojů požární vody a jiných hasebních látek,
- vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,
- přístupových komunikací a nástupních ploch,
- zabezpečení území stavbami požární ochrany.
Při navrhování stavby je třeba dodržet následující technické podmínky
požární týkající se splnění pěti základních požadavků požární ochrany na
stavby:
- zachování nosnosti a stability stavebních konstrukcí po určitou dobu
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,
- omezení šíření požáru na sousední stavby,
- umožnění bezpečné evakuace,
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- umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany při
provádění záchranných a likvidačních prací.
Technické požadavky požární ochrany se týkají následujících vybraných
druhů staveb:
- rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci,
- stavby pro bydlení,
- stavby ubytovacích zařízení,
- stavby zdravotnických zařízení,
- stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem,
- stavby vyhlídkových věží,
- stavby garáží,
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot,
- stavby škol a předškolních zařízení,
- stavby pro zemědělství,
- stavby pro výrobu a skladování.
Ustanovení přechodná a závěrečná řeší:
- hodnocení stavebních hmot z hlediska jejich hořlavosti,
- hodnocení šíření plamene po povrchu stavebních hmot,
- hodnocení odkapávání hmot ze stavebních konstrukcí podhledů, stropů a
střech.

-

Přílohy řeší:
postupy při odlišném způsobu plnění technických podmínek požární ochrany,
druhy volně vedených vodičů a kabelů,
bezpečné vzdálenosti spotřebičů,
počet přenosných hasicích přístrojů,
vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.
Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2005.
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Reakce na oheň stavebních výrobků z tenkých
termoplastických materiálů
Vít Slaboch, Pavel Vaniš
Požárně technická laboratoř CSI, a.s.
Uplynuly již tři roky od vydání souboru evropských norem pro zkoušení a
klasifikaci stavebních výrobků z hlediska jejich reakce na oheň. Zkušenosti
s těmito normami se získávají velmi obtížně a přibývají pomalu. Vše je dáno již
vícekrát diskutovanou dlouhou platností výsledků podle původní české normy
ČSN 73 0862 Stanovení hořlavosti stavebních hmot. Nových českých
stavebních výrobků se objevuje poskrovnu a pokud se jedná o nové zahraniční
výrobky, tak ty již většinou přichází do naší republiky s výsledkem zkoušky ze
zahraniční akreditované laboratoře.
Do požárně technické laboratoře při Centru stavebního inženýrství, a.s.
přichází zájemci o zkoušky z různých podnětů, pro něž bychom jen těžko hledali
nějaké zákonitosti. V období od poslední ostravské konference se výrobci
nejčastěji zajímali o reakci na oheň u výrobků, jejichž klasifikace byla
významně ovlivněna chováním tenkých termoplastických materiálů. Jednalo se
zejména o podstřešní fólie, filtry a filtrační materiály. Možnosti použití těchto
výrobků, byť se zejména u filtrů nejedná o typický stavební výrobek, jsou kromě
jiného dány i jejich zatříděním podle ČSN EN 13501-1 Klasifikace stavebních
výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek
reakce na oheň.
Z chemického složení těchto výrobků vyplývá, že nemohou být podle
reakce na oheň klasifikovány lépe než do třídy B. A protože se nejedná o
podlahové krytiny je volba zkušebních metod, jejichž výsledky budou použity
pro klasifikaci jasná. Výrobky nejdříve podrobíme zkoušce zápalnosti malým
plamínkem podle ČSN EN ISO 11925-2 a v případě, že při této zkoušce výrobek
obstojí, přistoupíme ke zkoušce „jednotlivým hořícím předmětem“ SBI podle
ČSN EN 13823. Při obou těchto zkouškách je třeba respektovat situaci, ve které
se bude výrobek vyskytovat na stavbě, tj. napodobit, pokud to rozměry
zkušebních zařízení dovolují, co nejvíce podmínky jeho „konečného použití“.
Pro tenké termoplastické materiály existují dvě základní alternativy , které
je potřeba, chceme-li se dobrat správné klasifikace, zvážit. Buď je tento materiál
přiložen těsně k nějakému jinému materiálu/výrobku (podkladu) nebo je za
tenkým termoplastickým materiálem vzduchová mezera (dutina). Obě tyto
alternativy lze dále rozvíjet.
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Podklad může být různě hořlavý i různě tepelně vodivý. Obě tyto
vlastnosti významně ovlivňují chování tenkých materiálů při zkouškách a
následně i jejich klasifikaci podle reakce na oheň. Na klasifikaci tenkých
termoplastických materiálů má vliv i povrchová struktura podkladu, protože při
zkoušce dochází k roztavení zkoušeného materiálu a jeho uchycení na povrchu
podkladu. U vláknitých podkladů je pochopitelně rozptýlení taveniny a tedy i
přístup vzduchu k hořící tavenině větší. Pro volbu standardních podkladů a
rozšíření aplikace výsledků zkoušek dosažených s jednotlivými standardními
podklady byla vydána norma ČSN EN 13238. Výčet podkladů uvedených v této
normě však není konečný. Upřednostňovány jsou pochopitelně výsledky
dosažené s podkladem odpovídajícím přesně konečnému použití výrobku na
stavbě.
Pravidla pro volbu podkladů je možné při zkouškách tenkých materiálů
podle obou výše zmíněných zkušebních metod bez problémů dodržet. Vliv na
výsledky zkoušek může zřejmě mít i způsob spojení zkoušeného materiálu
s podkladem. Tento vliv však není u tenkých termoplastických materiálů příliš
významný, protože k roztavení zkoušeného výrobku dochází většinou dříve než
k porušení spojovacích prvků.
Druhým základním vlivem na chování tenkých termoplastických
materiálů na klasifikaci podle reakce na oheň je uspořádání případné dutiny za
zkoušeným výrobkem. Jeho rozmanitost lze vnímat podstatně lépe při zkoušce
podle ČSN EN 13823 než při zkoušce podle ČSN EN ISO 11925-2. Zkušební
těleso použité při zkoušce zápalnosti je pro modelování reálné situace příliš
malé a jeho rozměry umožňují postihnout pouze rozdíl v chování mezi
výrobkem volně zavěšeným a výrobkem umístěným přímo na podkladu.
Při zkoušce „jednotlivým hořícím předmětem“ podle ČSN EN 13823 však
rozměry zkušebních těles i celého zkušebního zařízení a uspořádání zkušební
komory již umožňují postihnout i vlivy hloubky dutiny (do cca 200 mm) a
způsobu jejího odvětrávání. A to jak je plamen hořáku po protavení zkušebního
tělesa strháván prouděním vzduchu do dutiny za zkoušeným materiálem nebo
jak při uzavřené dutině zůstává i nadále v kontaktu se zkušebním tělesem
vyvolává pochopitelně rozdílnou reakci zkoušeného výrobku. To se následně
projeví i v rozdílné klasifikaci téhož materiálu podle podmínek jeho konečného
použití.
Následující tabulka uvádí některé zobecněné výsledky zkoušek tenkých
retardovaných termoplastických materiálů v závislosti na způsobu jejich
konečného použití na stavbě.
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Konečné použití výrobku
do třídy reakce na oheň

Pravděpodobná klasifikace

Volně zavěšený před
otevřenou vzduchovou dutinou

B

Volně zavěšený před
uzavřenou vzduchovou dutinou

D

Na minerálně vláknitém podkladu

E

Na tvrdé silikátové desce

C

Na kovovém podkladu

B

Tímto příspěvkem chceme varovat před formálním přístupem ke
klasifikacím stavebních výrobků podle reakce na oheň. Rozhodujícím
podkladem pro posouzení, zda je výrobek možné využít v konkrétních
podmínkách na stavbě, musí být protokol o klasifikaci vypracovaný v souladu s
ČSN EN 13501-1. Tento protokol je nezbytné přečíst celý včetně předepsaného
odstavce o způsobu konečného použití zohledněném při klasifikaci a příslušných
zkouškách. Klasifikaci lze využít pouze tehdy odpovídají-li podmínky na stavbě
konečnému použití vymezenému v protokole o klasifikaci.
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Hodnotenie vplyvu tepla na izolačné materiály
Doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Ing. Mariana Vladárová
Drevárska fakulta
Katedra požiarnej ochrany
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
e-mail: markova@vsld.tuzvo.sk
MarianaVladarova@zoznam.sk
Abstract:

This article deals with estimation of combustion heat of chosen insulating
materials. Insulating materials are quite useful mostly in construction industry.
Combustion heat has been estimated according to the STN 44 13 52, Solid
materials. Experiments have been done on calorimeter KL – 5. According to the
calculations, value of the combustion heat of polystyrene and fibre building
board is moreover higher than value of mineral wool. It’s possible to say that
reaction of every single insulating material on thermal load is different.
Kľúčové slová:

izolačné materiály, spalné teplo, výhrevnosť
ÚVOD

Požiare spôsobujú každoročne obrovské straty na majetku. Dôsledky
požiarov je možné obmedziť alebo im dokonca zabrániť použitím vhodných
materiálov pri stavbe. Jednou zo skupín materiálov, na ktorú sa v súčasnej dobe
najviac zameriava pozornosť, sú izolačné materiály.
Izolačné materiály sú používané predovšetkým v strešných a obvodových
konštrukciách na zamedzenie prenosu tepla, ku ktorému dochádza následkom
teplotných spádov. Táto vlastnosť je dôležitá v zimných mesiacoch na
zamedzenie vykurovacích strát a v letných mesiacoch na ochranu miestností
pred prehriatím. V drevostavbách sú izolačné materiály používané aj ako výplň
vnútorných stien a podlahových konštrukcií, pričom splňajú okrem
tepelnoizolačnej aj zvukovoizolačnú funkciu.
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Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je v súvislosti s izolačnými materiálmi
dôležité poznať nielen ich horľavosť tak, ako je definovaná v skúšobných
predpisoch, ale aj ich náchylnosť k plameňovému bezplameňovému horeniu
(tleniu).
Dôležité z hľadiska čo najväčšej bezpečnosti daného materiálu je poznať
jeho požiarno-technické vlastnosti. Jednou z významných požiarno-technických
charakteristík je spalné teplo. Spalné teplo má rozhodujúci vplyv na teplotu
horenia, na rýchlosť šírenia požiaru a taktiež na priebeh požiaru. Cieľom
príspevku je stanovenie a vzájomné porovnanie hodnôt spalného tepla
vybraných izolačných materiálov. Dané údaje sú doplnené termickou analýzou
vybraných izolačných materiálov.
IZOLAČNÉ MATERIÁLY

Zatepľovací systém je nenosná konštrukcia, vytvorená z materiálov
a doplnkových prvkov, ktoré spolu s pôvodnou stavebnou konštrukciu
zabezpečujú požadovanú tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na
ostatné funkčné vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy (ŠTERNOVÁ, a kol.,
2002).
Súčasťou zatepľovacieho systému je aj tepelná izolácia. Izolácie sa
v minulosti označovali ako tepelné izolácie. V poslednej dobe sa zmenil pohľad
na tieto materiály. Od nepamäti sa od nich požadovala ochrana vnútorných
priestorov budov pred vonkajším obklopujúcim prostredím. Permanentná
energetická kríza vyvolala niekoľkonásobné zvýšenie nárokov na tepelnotechnické parametre obalových konštrukcií budov. Dnes sa od izolácií vyžaduje,
aby zamedzili stratám tepelnej energie spotrebovanej na vykurovanie
stavebných objektov. Za samozrejmé sa pritom považuje, že ekologicky vhodné
stavebné materiály s konštrukčným riešením a prvkami, vytvárajú priaznivú
pohodu vnútorného prostredia budov. Úspora energie sa dnes považuje za
dôsledný prvok ochrany životného prostredia. Vychádzajúc zo snahy o trvalo
udržateľný rozvoj ľudstva, sa vhodne navrhnutou izoláciou proti stratám
tepelnej energie šetria prírodné zdroje fosílnych palív na vykurovanie, znižuje sa
obsah emisií síry a NOx do ovzdušia, znižuje sa objem tuhých odpadov, šetrí sa
pôda na výstavbu skládok tuhých odpadov atď.
Za izolácie proti stratám tepla sa všeobecne považujú stavebné výrobky,
ktorých súčiniteľ tepelnej vodivosti λ je menší ako 0,30 W.m-1.K-1. Za efektívne
izolácie proti stratám tepla sa považujú stavebné výrobky, ktorých súčiniteľ
tepelnej vodivosti λ je menší ako 0,10 W.m-1.K-1 (Rouseková, a kol., 2000)
Izolácie proti stratám tepla sa podľa tvaru delia na:
o

vláknové - výrobky na báze minerálnej vlny
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o
o

tvarované - doskové výrobky na báze penových plastov a tuhých
kompozitov na báze vlákien, ľahčené betóny, ľahčené
tehliarske výrobky
sypké zrnité materiály: expandovaný perlit, guľôčky napeneného
polystyrénu, kremelina.

Izolácie proti stratám tepla ako sekundárne izolácie sa podľa materiálovej
bázy, z ktorej boli vyrobené, delia na:
•
anorganické látky minerálne vlákna, penové sklo, expandovaný
perlit a pod.
•
organické látky ľahčené plasty (polystyrén, polyuretán,
polyetylén a pod.)
•
kombinované látky napr.
penový
polystyrén
nalepený
na
aglomerované drevo a pod.
Z uvedených druhov a typov izolácií proti stratám tepla sa na našom trhu
najviac uplatňujú izolácie na báze ľahčených plastov (penový polystyrén,
extrudovaný polystyrén, penový polyuretán) a tvarované doskové izolácie na
báze vlákien (čadičové, sklené a minerálne vlákna) (Rouseková, a kol., 2000).
Z množstva požiarno-technických charakteristík, ktoré hodnotia správanie
sa materiálu v prípade tepelného zaťaženia, boli vybrané výhrevnosť a spalné
teplo. Spalné teplo má rozhodujúci vplyv na teplotu vzplanutia, na rýchlosť
šírenia sa požiaru a taktiež na priebeh požiaru. Prehľad o správaní sa materiálu
v prípade jeho tepelného zaťaženia poskytujú metódy termickej analýzy.
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ

Spalné teplo je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní pri dokonalom spálení
horľavej látky v prostredí stlačeného kyslíka. Jednotkou je J.g-1. Pre určenie
spalného tepla je nevyhnutné dokonalé spálenie látok na ich stabilné oxidy
(Osvald, 1994). Spalné teplo bolo určené nepriamo pomocou vodnej hodnoty
kalorimetra. Stanovenie spočívalo v dokonalom spálení vzorky v kyslíku pod
tlakom v kalorimetrickej nádobe s konštantným objemom a v súčasnom odčítaní
vzostupu teploty vody v kalorimetrickej nádobe. Na základe nameraných
teplotných zmien bolo vypočítané množstvo tepla pri spálení drôtu a teplo
uvolnené pri spálení vzorky. Experimenty boli prevedené na kalorimetri KL – 5
(Orémusová, 2001, Orémusová – Mračková, 2004, Osvald a kol., 2004).
Výber vzoriek bol realizovaný so zámerom porovnať momentálne
najpoužívanejšie izolačné materiály. Boli vybrané vzorky vo forme dosky,
z jednotlivých materiálových báz (tab.1) Spalné teplo bolo stanovované pre
drevovláknitú dosku, minerálnu vlnu od domáceho výrobcu, minerálnu vlnu od
zahraničného výrobcu a pre tvrdený polystyrén.
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Tab.1 Charakteristika skúšobných vzoriek izolačných materiálov
SKUPINA

ORGANICKÉ
VLÁKNA

ANORGANICKÉ
VLÁKNA

TEPELNOIZOLAČNÝ
MATERIÁL

VZORKA

ZLOŽENIE

DREVOVLÁKNITÁ
DOSKA

DVD

DREVOVINA

POLYSTYRÉN

PS

STYROL (91-98%)

ROCK

ČADIČOVÉ –
SUROVINOU JE
ČADIČ, DIABAS
A PODOBNÉ TYPY
HORNÍN

DOSKY NA BÁZE
MINERÁLNEJ
VLNY

NOB

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Výsledky spalného tepla pre vybrané vzorky uvádza tab.2. Merania boli
uskutočnené na troch vzorkách z každého materiálu. Namerané teploty a údaje
potrebné pre stanovenie spalného tepla boli spracované podľa normy STN 44
1352. Spalné teplo bolo vypočítané z hodnôt získaných nárastom teploty
v kalorimetrickej nádobe, ktoré boli dosadené do príslušných vzťahov podľa
STN 44 1352.
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Tab.2 Výsledky kalorimetrického stanovenia spalného tepla vybraných
izolačných materiálov.
Vzorka

Polys

DVD

MVZ

MVD

Číslo
vzorky

Hmotnosť Nárast teploty v
hlavnej fáze
vzorky
(Dt)
(g)

Oprava
prírastku
k

Spalné teplo
(J.g-1)

1

0,8139

2,50

0,0028

40 740,87

2

0,8177

2,53

0,0040

41 018,37

3

0,8020

2,44

0,0029

40 350,06

1

1,1510

1,658

0,003

19 076,40

2

1,4865

1,944

-0,1922

19 088,49

3

1,0290

1,508

0,0025

19 409,48

1

1,0209

0,06

0,0025

735,76

2

1,0169

0,069

0,0026

853,73

3

1,0113

0,065

0,0025

805,48

1

1,4360

0,057

0,0019

501,66

2

1,4225

0,061

0,0028

536,00

3

1,4608

0,067

0,0023

581,18

Priemerné
hodnoty
spalného tepla
40 703,10

19 191,46

798,32

539,61

Vzájomné porovnanie priebehu teplôt jednotlivých druhov materiálov, pri
stanovovaní spalného tepla, teda grafické znázornenie prudkého nárastu teploty
po ukončení počiatočnej fázy merania a po elektrickom zapálení vzorky na
začiatku hlavnej fázy je uvedené na obr 1.
Priebeh teplôt pri stanovení spalného tepla
3

F (x) - Teplota
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Minerálna vlna - domáci výrobca

Minerálna vlna - zahraničný výrobca

Polystyrén

Obr. 1 Vzájomné porovnanie priebehu teplôt jednotlivých izolačných materiálov
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Drevovláknitá doska podlieha procesu horenia. Daná skutočnosť vyplýva
z priebehu teplotných kriviek pri kalorimetrickom stanovení spalného tepla (obr.
1). Čo sa týka izolačných materiálov z minerálnej vlny, nie je možné
jednoznačne povedať, že materiál horí (obr. 1). Krivka nemá stupňovitý priebeh.
Výrazne to vidieť pri porovnaní priebehu teplôt, pri určovaní spalného tepla,
DVD a minerálnej vlny (obr. 2a).
Priebeh teploty pri stanovení spalného tepla
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a)
b)
Obr. 2 Priebeh teplôt pri stanovení spalného tepla vybraných vzoriek.
Pri hodnotení správania sa izolačných materiálov je zaujímavé porovnať
DVD a polystyrén. U obidvoch materiáloch je zrejmé, že dochádza pri
kalorimetrickom spálení vzorky k procesu horenia, čo dokumentuje obr.2b).
Avšak priebeh je rozdielny.
Pri porovnaní polystyrénu a minerálnej vlny, tiež môžeme predpokladať,
že minerálna vlna termicky degraduje a vzorka polystyrénu v dôsledku
stupňovitej zmeny teploty horí (obr.1).
Kalorimetrická hodnota materiálu, čiže hodnota spalného tepla materiálu
ovplyvňuje priebeh oxidačnej reakcie v propagačnej fáze. Patrí do súboru
požiarno-technických charakteristík materiálov ako súčasť požiarnych
preventívnych opatrení a požiarnej bezpečnosti materiálov (Marková a kol.,
2004). Dosiahnuté priemerné hodnoty spalného tepla a hodnoty spalného tepla
ktoré udáva Marková a kol., 2004, sú v tab. 3.
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Tab.3 Hodnoty spalného tepla pre vybrané izolačné materiály
MATERIÁL

SPALNÉ
TEPLO
(J.g-1)

SPALNÉ TEPLO
(Marková a kol.,
2004 )
(J.g-1)

POLYSTYRÉN

40 703,10

41 728,23

DREVOVLÁKNITÁ DOSKA

19 191,46

19161,96

798,32

755,65

539,61

702,54

MINERÁLNA VLNA – ZAHRANIČNÝ
VÝROBCA
MINERÁLNA VLNA – DOMÁCI
VÝROBCA

Najvyššiu hodnotu spalného tepla dosiahol polystyrén 40 703,10 J.g-1
(tab.3). Daná hodnota je porovnateťná s hodnotou ktorú zistila (Marková a kol.,
2004) čo predstavuje 41 728,23 J.g-1. Najnižšiu hodnotu spalného tepla dosiahla
minerálna vlna od domáceho výrobcu 539,61 J.g-1. (Marková a kol., 2004)
udávaja hodnotu spalného tepla minerálnej vlny 755,65 J.g-1.
Termická analýza vybraných izolačných materiálov

Drevovláknité izolačné dosky patria k často používaným stavebným
materiálom. Ich požiarnotechnické vlastnosti, termická stabilita a náklonnosť k
bezplamennému horeniu boli sledované v rámci štúdie Giertlová et al (2001).
Hustota testovaných dosiek činila 116 kg/m3.
Charakteristické hodnoty termického rozkladu, ktoré boli pre izolačné
DVD-dosky zistené metódami termickej analýzy odpovedajú hodnotám
natívneho smrekového dreva. V priebehu TG- krivky (obr. 3b) je možné rozlíšiť
oblasť sušenia materiálu (44-118 °C) s úbytkom na hmotnosti 3,2 % a dve
oblasti jeho termického rozkladu: v intervale 204-378 °C s 64 %-ným úbytkom
na hmotnosti a v intervale 378-484 °C, v ktorom úbytok na hmotnosti
predstavoval 30 %.
DSC-analýza ukázala, že teplotné maxima ležia pri 347 °C a 460 °C a
Onset-teplota, ktorá označuje nástup exotermických reakcií, bola stanovená pri
278 °C (obr. 3a). Celková hodnota uvoľnenej energie predstavovala 9292 J/g.
Uvedená hodnota entalpie je porovnani s natívnym smrekovým drevom
(4618J/g; Huntierová 1995) výrazne vyššia.
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a)
b)
Obr. 3 Krivky termickej analýzy drevovláknitej dosky.
a) DSC -krivka drevovláknitej izolačnej dosky.
b) TG a DTG -krivky drevovláknitej izolačnej dosky
Termická analýza polystyrénu je prezentovaná TG, DTG – krivkou (obr.
4b), kde priebeh krivky poukazuje na relatívny obsah čistého styrolu, ktorý
odoláva pôsobeniu tepla do 300 °C. DSC krivka poukazuje na príslušné
množstvo uvoľneného tepla čo predstavuje hodnotu relatívne nízku (obr. 4).

a)
b)
Obr. 4 Krivky termickej analýzy polystyrénu.
a) DSC -krivka polystyrénu.
b) TG a DTG -krivky polystyrénu.
ZÁVER

Vyhodnotenie spalného tepla bolo prevedené podľa STN 44 1352 – Tuhé
palivá. Na základe nami vyhotovených experimentov sa zistilo, že hodnota
spalného tepla polystyrénu a drevovláknitej dosky je nepomerne vyššia ako
hodnota spalného tepla minerálnej vlny od domáceho aj zahraničného výrobcu.
Z hľadiska množstva uvoľneného tepla dosiahla najnižšie hodnoty minerálna
vlna od zahraničného výrobcu.
Snahy o nájdenie alternatív k syntetickým a zdraviu škodlivým stavebným
látkam sú známe už niekoľko desaťročí a motto, ktoré by v tejto súvislosti
mohlo výstižne charakterizovať súčasný vývoj v stavebníctve by v tejto
súvislosti mohlo znieť: zdravé stavby s nízkou energetickou náročnosťou.
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Tento trend viedol v poslednom období k tomu, že sa na európskom trhu
etablovalo množstvo nových, alternatívnych izolačných hmôt, ktorých
stavebnofyzikálne vlastnosti a životnosť ešte nie sú dostatočne overené praxou.
Pri porovnávaní ich predností a nedostatkov je nutné zobrať do úvahy množstvo
rozličných kritérií, pričom popri požiadavkách z hľadiska stavebnej fyziky a
ekológie musia byť nutne zohľadnené aj požiadavky stavebnej bezpečnosti,
ktoré sa v prípade izolačných hmôt týkajú predovšetkým ich
požiarnotechnických vlastností.
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Redundantní provoz
Úvod do problematiky záložních zdrojů napájení
Co to je UPS?
Záložní zdroje dále jen UPS (Uninterruptible Power Supply -zdroje nepřetržitého
napájení), jsou statická zařízení jejichž funkcí je krátkodobá (minuty až hodiny)
dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě.
Úlohou UPS je také chránit data a citlivá zařízení před poškozením v důsledku
nepředvídaných událostí na síti jako jsou šumy, rázy, napěťové špičky, poklesy
napětí nebo úplné výpadky. Dojde li k výpadku elektrické energie, záložní zdroj
dodává spotřebiči energii ze svých akumulátorů. Vzhledem k ceně elektronických
zařízení a přenášených dat jsou UPS nezbytným vybavením všech informačních
systémů. Záložní zdroje se používají také na místech, kde výpadek elektrické
energie může znamenat ohrožení zdraví a života nebo značné materiální ztráty.
Proč UPS
Vynecháme-li viry a jiné destrukční programy, tak nejčastějším důvodem
vedoucím ke ztrátě dat jsou podle studie společnosti Contingency planning
výpadky proudu, přepětí a další problémy s napájením (45%). Až druhém
místě se pak umístilo poškození dat v důsledku bouře (9,4%), na třetím požáry či
výbuchy (8,2%) a dále to jsou události typu chyba hardwaru či softwaru (8,2%).
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Terminologie
UPS - Uninterruptible Power Supply –statický zdroj nepřetržitého napájení,
MG – Motorgenerátor (buď v záskokovém provedení nebo pro trvalý provoz)
včetně palivového hospodářství a vzduchotechniky, v provedení pro instalaci
v nebo mimo objekt.
Energocentrum – Vzájemně spolupracující soustrojí UPS a MG se zpětnou
vazbou.
Síť – pro naše potřeby střídavé napětí 230V/50Hz v rozvodné soustavě ( při
výkonech nad 10 kVA také 3 x 400V)
Spotřebič/zátěž – pro naše účely osobní počítač/ventilátor/výtah… (dále jen zátěž)
Usměrňovač – slouží k dobíjení baterie a k napájení střídače
Baterie – daný počet (řetězec) 12 V bezúdržbových baterií tvoří stejnosměrný
obvod, ze kterého je v případě výpadku sítě napájený střídač. Kapacita baterií
určuje délku záložní doby.
Střídač – vyrábí ze stejnosměrného napětí střídavé, jeho výkon je určující pro
velikost zálohované zátěže ( udává se ve VA – Volt Ampérech): např. UPS AEG
Protect 3.33 10 kVA je UPS ( 3 fáze vstup/3 fáze výstup) o výkonu 10 kVA.
Činný výkon se udává ve W (Watech). Pro přepočet mezi VA a W platí příklad:
Protect 3.33 10 kVA = 10 kVA
( při uvažovaném cos. Fí=0,8 zátěže) je činný výkon = 8 kW ( 10x0,8)
S jakými hlavními problémy napájení se můžeme setkat?
Krátkodobý pokles napětí – (podpětí). Způsobuje jej záběrný proud velkých
elektrických zařízení (motorů, kompresorů, výtahů aj.). Výsledkem může být
zablokování klávesnice či nečekané zhroucení operačního systému. Často
opakované podpětí také snižuje efektivitu provozu a životnost zařízení zejména
baterií.
Přepětí - je krátkodobý nárůst napětí, v trvání typicky minimálně 1/120 sekundy.
Většinou je způsobeno vypnutím velkého elektrického zařízení, při kterém se
objeví indukovaná rázová vlna v napájecí síti. Pokud je rázová vlna velká,
způsobuje snižování životnosti součástek.
S oběma předchozími jevy se můžeme setkat zejména na koncích rozvodné
soustavy, v přítomnosti velkých průmyslových podniků…
Výpadek napájení - Při poruchách rozvodné soustavy například při bouřce. Jedná
se o naprostý výpadek elektrického napájení díky němuž lze ztratit rozdělanou
práci v počítači, nedokončit technologický proces…
Napěťové špičky - označovány také jako napěťové impulsy. Jedná se o okamžitý
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prudký nárůst napětí. Jsou způsobeny např. zásahem blesku. Následkem může být
poškození HW i SW
Elektromagnetické rušení – dále jen EMI - Electromagnetic Interference a
radiové rušení RFI - Radio Frequency Interference. Toto rušení způsobuje
zkreslení sinusového tvaru vlny napájecího napětí. Rušení způsobuje řada faktorů
včetně atmosférického rušení a může mít vliv na správnou funkci PC
Typy UPS na na trhu - pro naše účely se dále budeme podrobněji věnovat pouze
technologii online u instalovatelných UPS (do pevných rozvodů) nad 3kVA (1
fázové i 3 fázové)

Členění podle technologie zdroje záložního napájení
A/ OFF LINE
B/ LINE INTERACTIVE
C/ ON-LINE
OFF LINE
A/
Technologie OFF LINE je použita u nejlevnějších záložních zdrojů a má
sloužit k zálohování nejméně náročných aplikací – stolních počítačů. UPS offline
ve většině případů zabezpečí krátké výpadky napájení napětí bez toho, že by na
zálohovaném PC došlo ke ztrátě dat. Při delším výpadku je možné otevřené úlohy
bezpečně uložit. Některé offline UPS mají na vstupu i filtr který částečně odděluje
( a filtruje) PC od některých poruch v síti. Pokud UPS zjistí výpadek sítě na vstupu
přepojí se na provoz z baterií. Baterie dodává do střídače stejnosměrné napětí,
které střídač mění na střídavé jednofázové,
jinak není baterie ke spotřebiči připojena. O této technologii se hovoří jako
technologii napěťově a frekvenčně závislé.
Výhoda : cena
Nevýhody:
1. Nejedná se o bezvýpadkové záložní napájení.
V UPS této technologie je přepínač, který
v případě výpadku sítě přepne na provoz z baterií. Doba přepnutí – po kterou je PC
bez napětí může být řádově až 10 ms. To může být v některých případech
nedostačující.
2. Při častějších výpadcích, nebo kolísání napětí v síti dochází díky opakovanému
cyklu nabíjení /vybíjení k výraznému zkrácení životnosti baterií i celého zařízení.
3. Při výpadku sítě není výstupem z UPS sinusové napětí ale „schodové“. To může
být v některých případech nedostačující.
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4. Vzhledem k umístění v segmentu s nejlevnějšími zdroji je úroveň vybavení,
provedení, spolehlivosti a životnosti UPS nejnižší ze všech technologií na trhu.
Doporučení: pro běžné stanice bez důležitých dat, SOHO. AEG nemá v této
kategorii UPS.
LINE INTERACTIVE
B) Technologie LINE INTERACTIVE je
vylepšením off-line. Doba sepnutí při výpadku sítě je
rychlejší (2-4 ms), filtrační vlastnosti jsou lepší. O
této technologii se hovoří jako technologii napěťově nezávislé tzn. UPS kolísání
napětí v síti kompenzuje pomocí funkce AVR
(autotrasformátoru) a nepřepíná se hned na provoz
z baterie. Pokud dojde k výpadku nebo kolísání
přesáhne stanovený interval, chová se line
interaktivní UPS jako offline – přepne se na provoz
z baterií.
Výhoda :
1. Cena/užitná hodnota
2. Kolísání napětí je kompenzováno AVR, šetří se tak životnost baterií a celé UPS
3. Při výpadku sítě dodává UPS sinusové napětí .
Nevýhody:
1. Stejně jako u offline nejedná se o bezvýpadkové záložní napájení.
Doba přepnutí při výpadku sítě po kterou je PC bez napětí může být řádově až 2-4
ms.
Doporučení: pro grafické a datové stanice, malé servery, komunikační prvky.. do
3 000 VA jak ve stolním tak stojanovém provedení do 19“ racku. AEG nabízí
v této kategorii dvě řady PROTECT A / B.
Protect A 500,700,1000VA s pseudo sine wave tvarem výstupního napětí ze
střídače
Protect B – 700/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000 se sinusovým výstupem
ON-LINE
C/ Technologie ON-LINE ( dvojkonverzní ) je nejbezpečnější technologií z
hlediska záložních zdrojů UPS. Jedná se o
skutečně nepřerušitelný zdroj napájení s nulovým
výpadkem. Dvojkonverzní proto že v normálním
provozním režimu prochází napětí směrem
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k zátěží dvojí konverzí. Zátěž je ve všech provozních režimech napájena ze
střídače.
1. Konverze – ze střídavého napětí přes usměrňovač na stejnosměrné,
2. Koverze ze stejnosměrného napětí přes střídač na střídavé
O této technologii se hovoří jako technologii napěťově a frekvenčně nezávislé.
Zátěž je ve všech provozních režimech napájena ze střídače.
Výhoda :
1. Skutečný bezvýpadkový provoz
2. Absolutní oddělení zátěže od poruch a ruchů ve veřejné síti
3. Životnost a spolehlivost zařízení
4. Ochrana proti přetížení pomocí SBS (statického
bypassu)
Nevýhody:
1. Díky technologii dvojí konverze nižší účinnost
(vznikají ztráty)
2. Cena.
Doporučení: pro
nejnáročnější aplikace servery, bezvýpadkové
technologie.

Capac. Utiliz. L1-L3 Batt.
[min]
[%]

0

0

0

10

AEG nabízí v této kategorii
A/ řadu ve stolním nebo RM provedení Protect C /
RM 1000/ 1500/ 2000/ 3000
B/ Novinku UPS Protect 2.33 (3 f vstup/3 f výstup)
10-40 kVA s IGBT tranzistory na vstupu a s vnitřní
baterií pro základní dobu zálohování
C/ Univerzální řadu Protect 3.31 (3 f vstup/1 f výstup) a Protect 3.33 (3 f
vstup/3 f výstup) 10-120 kVA
D/ Vysoko výkonovou řadu Protect 4.33 (3 f vstup/3 f výstup) 160-1000 kVA
E/ UPS pro průmyslové provozy řady Protect 5.33 (3 f vstup/(1) 3 f výstup) 10120 kVA
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Motorgenerátor - MG
Příklad: MG AtlasCopco
QIX 255Dd 255.5 kVA/204,4kW LTP (231kVA/185kW
PRP) 369A/400V/50 Hz,
• s tlumičem výfuku,montáž na stroji,(
nebo volně?)
• dobíjením startovacích baterií,
• vyhříváním chladící směsi pro
okamžitý start,
• rozvaděčem s hlavním jističem,
• vestavěné dvojité palivové nádrže
500 litrů (special)
• se záchytnou jímkou (olejovou vanou) v rámu stroje.
• Modul automatického startu QC 3001
• elektronickým hlídáním paliva
• v provedení bez kapotáže
• set DC relé dle požadavku
• COC přepínač síť/generátor 400 A s extra stykačem se zpožděním kontaktu
dle potřeby
• Instalace dle projektu a dispozice strojovny – lze doplnit cenu na klíč včetně
instalace VZT, výfuku, zapojení, projektu atd. na základě shlédnutí
strojovny a obdržení projektové dokumentace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Záložní zdroj je v provedení bez kapotáže - pro vnitřní umístění, s modulem
automatického startování v případě výpadku napětí, napěťovou regulací
alternátoru, dále vestavěnou palivovou nádrží, startovací baterií, dobíječkou
baterií, tlumičem výfuku do obytných prostor a sadou náhradních dílů pro první
servisní prohlídku.
ELEKTROGENERÁTORY – ZÁLOŽNÍ ZDROJE ATLAS COPCO QIX
255DD
Napětí nezi fázemi
Kmitočet
Výkon LTP (Limitovaný výkon)

400
50
255,5
204,4
0.8
47,1/37,7
0,23

Účiník
Spotřeba paliva (na plný výkon 100% /
75% výkon)
Specifická spotřeba při 100% zátěži
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V
Hz
kVA
kW
kg/hod
kg/kWh

Maximální spotřeba oleje při 100%
výkonu
Krytí
Motor
Výkon motoru
Chlazení
počet válců
Regulace na 50 Hz
Alternátor

152,5
IP 40/ (IP 54 s
krytem)
BF6M1015
6-ti válec uspořádaný
do V
231
kapalinové
6 (uspořádaní do V)
elektronická
ECO 37-2LB/4

g/hod

DEUTZ
kW

MECCALTE

Krytí samostatného alternátoru
IP 23
Kapacita palivové nádrže
500 (370)
litrů
Hmotnost bez nádrže (bez náplní)
2971
kg
Rozměry bez krytu (délka x šířka x
2970x1370x2020
mm
výška)
Produktová řada kompaktních, Deutz motory poháněných modelů s nízkou
hlučností v rozsahu 220 - 540 kVA je vyprojektována a vyrobena s maximálním
ohledem na bezpečnost a spolehlivost v návaznosti na ISO 9001 a ISO 14001.
Nové 6-ti a 8-mi válcové kapalinou chlazené dieselové motory DEUTZ řady 1015
představují špičku v pohonech s uspořádáním motorových válců do V. Motory
splňují hodnoty normy TA-luft.
Příslušenství dodávané s každým generátorem
• Tlumič výfuku
• Servisní sada dílů po 50 motohodinách
• Startovací baterie
• Palivový předfiltr s odlučovačem vody
• Kompletní technická dokumentace
Elektrické příslušenství
• Modul automatického startování
• Automatické dobíjení startovací baterie
• Ovládací panely řady Qc 3001 (s možností přenosu dat na objednávku)
Motor a generátor jsou přímo spojeny a sešroubovány s rámem pomocí pryžových
silentbloků. Protihlukový kryt může být v provedení pro venkovní umístění, je
vybaven vysazovacími dveřmi (jsou zevnitř pokryty protihlukovou plastovou
pěnou) s otvory pro chlazení. Výkon motoru je přenášen na generátor pevnou
spojkou. Tělo spojky je pevně sešroubováno se setrvačníkem motoru. Otáčky
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motoru jsou ovládány elektronický regulátorem a udržovány na požadované
frekvenci. Protože generátor je synchronního typu s kotvou na krátko, je opotřebení
a údržba snížena na minimum. Rotor je jednoložiskový, zátěž středního ložiska nese
uložení setrvačníku motoru (speciální úprava). Možné je startování hvězdatrojúhelník a D.O.L.. 24 V startér je napájen z baterií.
Zátěžové relé chrání generátor před zkratem a přetížením. V případě zvýšení teploty
chladící vody nebo nízkého tlaku oleje se jednotka automaticky zastaví a
solenoidový ventil uzavře přívod paliva.
Alternátor
Synchronní čtyřpólový alternátor s automatickou regulací napětí, produkce
MECC-ALTE zabezpečuje konstantních 50 Hz (spolu s elektronickou regulací
otáček motoru), nízké otáčky alternátoru a tím větší životnost (cca 20.000 hodin).
Rám
Generátor je umístěn na robustním rámu, motor s alternátorem uložen na pružných
silenblocích, vestavěná palivová nádrž, startovací baterie, ovládací panel se
svorkovnicí a vestavěný tlumič výfuku jsou součástí rámu.
Schémata řešení záložního napájení

-

pouze se zdrojem UPS

Popis řešení :
• zdroj UPS v samostatném nebo paralelním redundantním uspořádání o
výkonu 10 – 1000 kVA v provedení 3/3, 3/1 nebo 1/1 (fáze vstup/výstup) s
dvojí konverzí s externí baterií v otevřeném stojanu nebo skříni pro dobu
zálohování typicky 5-60 minut .
• řídící systém pro řízení distribuce zálohované spotřeby
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Schéma napájení
Uvedené zapojení se používá v úlohách, kde je nutno zabezpečit ochranu
zálohované zátěže před výpadky, kolísání a rušením distribuční sítě. Jedná se o
standardní aplikaci pro pobočky bankovních domů , úřady , kanceláře společností a
různé technologické celky.
Navržený systém funguje tak, že jeden centrální záložní zdroj napájí a ochraňuje
určenou skupinu spotřebičů. Zdroj může být instalován stejně tak dobře pro celý
objekt nebo přímo na jednotlivých patrech a u vybraných zařízení.
Výhody
• Záložní systém plní svoji hlavní funkci
– spolehlivě ochraňuje připojená zařízení
před přechodovými ději v distribuční
elektrizační soustavě
• Jednoduchost a přehlednost systému
záložního napájení

Nevýhody
• Omezená doba provozu daná
kapacitou záložních baterií. Slouží pouze
k regulérnímu ukončení činnosti a
nastavení výchozí pozice pro opětovný
rozjezd provozu. Není určen pro
pracoviště s trvalým provozem
• Životnost VRLA baterií je typicky 5
nebo 10 let dle EUROBAT, před touto
dobou je nutné je vyměnit
•

• Jednoduchá a ve standardu obsažená
možnost komunikace se zdroji UPS
• Plně vyhovující konfigurace pro drtivou •
většinu aplikací.
• Nízké další investice nutné k instalaci
•
UPS a údržbě ( profylaxím)
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Schémata řešení záložního napájení

-

Energocentrem (UPS +MG)

Popis řešení :
• zdroj UPS v samostatném nebo paralelním redundantním uspořádání o
výkonu 10 – 1000 kVA v provedení 3/3, 3/1 nebo 1/1 (fáze vstup/výstup) s
dvojí konverzí s externí baterií v otevřeném stojanu nebo skříni pro dobu
zálohování typicky 5-60 minut
• výkonné motorgenerátory (MG) o výkonu 100 - 2 000 kVA v samostatném
nebo paralelním redundantním provozu s palivovým hospodářstvím, které
umožní dlouhodobý provoz motorgenerátoru i při velmi kritické situaci
(například stržení nebo překopnutí přívodu elektrické energie, havárie
trafostanice apod.)
• řídící systém pro řízení distribuce zálohované spotřeby
Doplnění předchozího systému zálohovaného napájení o motorgenerátor přinese
větší dostupnost celého záložního systému napájení. MG jako záložní zdroj je
zcela nezávislým napájecím zdrojem a je schopen v trvale pracovat a napájet
kritickou zátěž v závislosti na doplňování pohonných hmot. Tento způsob zapojení
UPS a MG v sobě spojuje výhody obou technologií
• bezvýpadkového zálohování (UPS)
• dlouhodobou dodávku energie při výpadku napájení (MG)
Výsledný systém záložního napájení - energocentrum je schopný zabezpečit trvalý
bezvýpadkový provoz zátěže. Zmiňovaný systém se používá v takových
provozech , kde je nutno zabezpečit základní ochranu zálohovaných zařízení před
výpadky napájení a navíc je nutno zabezpečit trvalejší provoz .Jedná se o
standardní aplikaci pro nemocnice, dispečerská stanoviště , automatizované
technologické procesy , centrální bankovní domy , telekomunikační zařízení a
některé technologické celky.
Navržený systém funguje tak, že jedna nebo více UPS napájí a ochraňuje určenou
zátěž. Tato UPS je podporována MG, který automaticky startuje po výpadku
distribuční sítě a přebírá napájení zátěže v případě delšího výpadku. UPS v tomto
zapojení slouží pouze k překlenutí doby mezi výpadkem distribuční sítě a startem
MG s následný převzetím zálohování zátěže. MG s automatikou startu jsou běžně
dostupné od výkonu 10kVA. Při volbě výkonu MG je třeba vycházet z obecně
platných výkonových poměrů mezi UPS
a MG. U UPS s 6 pulsním
usměrňovačem na vstupu je poměr výkonů cca 1:2 (UPS:MG). Tento poměr lze
optimalizovat/snížit s využitím vstupního filtru harmonických nebo 12 pulsního
usměrňovače (u UPS Protect 2.33 díky IGBT usměrňovači je poměr cca 1:1).
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Schéma napájení
Výhody
• Záložní systém plní svoji hlavní funkci
– spolehlivě ochraňuje připojená zařízení
před přechodovými ději v distribuční
elektrizační soustavě
• Téměř neomezená doba provozu –
vhodná pro technologie s nutností trvalého
provozu
• V případě odstavení záložního zdroje
UPS a přepnutí kritické zátěže na ruční
bypass může být celá zátěž napájena
pomocí předem nastartovaného
motorgenerátoru. Tím bude kritická zátěž
ochráněna před případnými výpadky v
distribuční síti.
• Není nutné předimenzovat baterie –
stačí základní doba zálohování
• Systém lze použít pro zajištění
nepřetržitého provozu
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Nevýhody
• Nákladnější servis a údržba

• Vyšší náklady a nároky na místo
instalace.
• Nutná komunikace motorgenerátoru
i záložních zařízení s nadřazeným
systémem nebo signalizace. Především
stav palivového hospodářství.

.

Paralelní / redundantní provoz
Pro zvýšení celkové spolehlivosti záložního systému se používá paralelně
redundantní provoz. Redundance znamená spolupráci jedné nebo několika
jednotek (UPS nebo MG) jejichž výstupy jsou synchronizované a připojené do
společné sběrnice/rozvaděče. V praxi to znamená, že při výpadku/ostavení jedné
nebo i více jednotek celkový výkon paralelního systému zůstává vyšší než je
zálohovaná zátěž. Hovoříme pak o určitém stupni redundance n+1 až n+k jednotek
navíc. Celý systém pracuje tak, že paralelně pracující jednotky si mezi sebe
rovnoměrně rozdělují požadovaný výkon. V případě poruchy nebo servisní
odstávky si mezi sebou automaticky přebírají zátěž. Všechny jednotky spolu
vzájemně komunikují a předávají si provozní informace. Aby se jednalo o skutečně
redundantní provoz, musí být všechny paralelně pracující jednotky plně autonomní
– musí se tedy jednat o systém s decentralizovanou logikou ( v žádném případě
MASTER-SLAVE).
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Průběh požárů Flashover
FLASHOVER

Teplota

<600 CO

600-1200 CO

NORMOVÝ
PŘIROZENÝ

PŘIROZENÝ
Čas

Vznícení a rozvoj

Rozvinutí

Chladnutí

•Flashover – celkové vzplanutí
O
teplota vrstvy 600 C a min 20 kW
m-2
QFO = 0,0078 At + 0,378 Av heq
[MW ]
At = 2(6x4+6x3+4x3) = 108 m2
Av= 3x2 = 6 m2
QFO= 3,96 MW
6
2
Q = 10 (t/tα) [ W ]
t = QFO1/2 x t α = 3,961/2 x 5 = 9,8 min.
1/2

Řešení požární bezpečnosti
deterministickým a/nebo
pravděpodobnostním postupem.
U většiny objektů, tj. u domů, kanceláří, obchodů, továren, škol, nemocnic a
shromažďovacích budov, je řešení deterministické, neboť je snazší, rychlejší a
méně nákladné než řešení pravděpodobnostní

Pravděpodobnostní řešení
se uplatňuje tam, kde má budova
strategickou důležitost a kde by důsledky
chyby v návrhu, konstrukci nebo provozu
budovy či objektu byly značné
příkladem mohou být jaderné elektrárny, petrochemické závody a podzemní
systémy hromadné přepravy osob.
osob

Požární scénář

95 %
95 %

Ano
Ano

Větrání

Ano
Ano

Sprinkler

Ano
Ano

5%
Ne
Ne

Ano
Ano

Větrání

Detekce požáru

Část
ČástPÚ
PÚ11

0,04275

A3

0,00225

A4

5%

5%

Ano
Ano

Větrání
Ne
Ne

0,09025

A5

0,00475

A6

0,00475

A7

5%

Ne
Ne
0,8

Sprinkler
Ne
Ne

Ano
Ano

Větrání

Ano
Ano
10 %

A2

95 %
95 %

Ne
Ne

0,04275
95 %

Ne
Ne

AA

A1

5%

Ne
Ne

90 %

0,81225

95 %

5%
0,00025

A8

Stanovení požárního nebezpečí
Během fáze identifikace nebezpečí musí tým
posoudit možné následky selhání zařízení
požární ochrany a systému kontroly,
například otevřené požární dveře, nebo nefunkční zařízení pro detekci kouře. Při
pravděpodobnostním hodnocení rizika se pravděpodobnost a následky těchto
závad obecně kvantifikují, při deterministické studii musí tým odborně
odhadnout, co je věrohodným scénářem pro účely podrobné analýzy.

Vliv aktivních požárních opatření na průběh
teploty při požáru
Teplota plynu oC
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Kritéria přijatelnosti
Tým kvalitativní studie řešení je odpovědný
za přihlédnutí k současným poznatkům,
časovému omezení a projektovým
požadavkům a za zajištění nejvhodnějších
podkladů pro stanovení kritéria přijatelnosti
pro studii.
Kritéria mohou deterministická, pravděpodobnostní, nebo porovnávací.

Interakce sprinklerů a zařízení
pro odvod kouře

Interakci mezi sprinklery a zařízením pro
odvod kouře je obtížné předpovídat, neboť do
výjimečně složitého problému hašení se
ventilace zavádí jako doplňková proměnná.

Obecně existují tři druhy interakce mezi
sprinklery a systémy přirozené nebo nucené
ventilace, určené pro odsávání nebo
odvětrávání kouře při požáru:
Vliv odvodu kouře na činnost sprinklerů
nebo na uspořádání otvorů –
používá-li se pro odvádění horkých zplodin hoření vztlaku, děje se to obvykle
společně s průvanovými nebo kouřovými závěsy, které rozdělují prostor do zón,
obsluhovaných automatickým nebo manuálním otevíráním střešních větracích
otvorů.

Při rozmísťování sprinklerů je nutno na tyto
závěsy brát zřetel, neboť mohou sahat i více
než jeden metr pod strop.
Důležité je to zejména u hasicích sprinklerů (ESFR), neboť průvanové závěsy
mohou snadno narušit sprchové seskupení jednoho nebo i více sprinklerů ESFR,
které budou běžně v činnosti.

Průvanové a/nebo kouřové závěsy mohou
rovněž ovlivnit,
které regulační nebo hasicí sprinklery se budou otevírat, zejména je-li začínající
požár přímo pod závěsem nebo na hranici dvou závěsů

Možným výstupem je činnost nadměrného
počtu sprinklerů při růstu požáru,
čímž se snižuje tlak proudění pod přijatelnou úroveň, nebo zvyšuje rozsah
poškození vodou.

Stejné účinky mohou nastat, jsou-li
sprinklery umístěny blízko otvorů nuceného
větrání .
Tyto druhy interakcí jsou mnohem závažnější v případě hasicích sprinklerů
(ESFR), protože při správné činnosti zařízení lze očekávat tak málo činných
sprinklerů, že jakékoliv narušení sekvence otevírání může mít závažné důsledky.

Vliv odvodu kouře nebo otvorů pro odvětrání
kouře na účinnost sprinklerů – při
automatické činnosti sprinklerů existuje
možnost přístupu čerstvého vzduchu do
prostoru během kritického období, kdy
sprinklery jsou v procesu regulace nebo
hašení růstu požáru.
Zkoušky prokázaly , že odvod kouře během tohoto procesu regulace může vést ke
zvýšení počtu aktivovaných sprinklerů a tedy i ke zvýšení požadavků na celkový
přítok vody

Tento pokles účinnosti sprinklerů je v
případech, kdy je odvod kouře nutný nebo
požadovaný,
možno překonat například použitím ruční aktivace větracích otvorů místo
samočinné, nebo použitím samočinných větracích otvorů s aktivací opožděnou
oproti sprinklerům. Alternativně může být odvod kouře pro zlepšení viditelnosti
při ručním hašení iniciován samočinně daleko před sprinklery, čímž se při
úspěšném ručním hašení sníží celkový počet aktivovaných sprinklerů

Vliv sprinklerů na účinnost zařízení pro
odvod kouře – v určité vzdálenosti se sprcha
od sprinkleru může střetnout s pomalu se
pohybujícím stropním proudem (vrstvou),
která se s časem ponořuje do sílící vrstvy
horkých plynů.
V mnoha případech sprcha tuto horkou vrstvu ochladí a sníží její vztlak.
Schopnost zařízení používajícího přirozené větrání odvádět kouř závisí na vztlaku
horkých plynů, takže zařízení bude nedostatečně navrženo, jestliže se podcení

.

ochlazování sprinklery

Na druhé straně může být zařízení pro
nucený odvod kouře, odvádějící téměř pevně
stanovené množství kouře bez ohledu na
teplotu, navrženo rovněž nedostatečně,
jestliže se ochlazování sprinklery přecení,
neboť požární plyny budou pak zaujímat
větší objem než se předpokládalo.
Při poměrně chladné vrstvě plynů nebo při vysoké intenzitě skrápění může být
kouř srážen z horké vrstvy a způsobovat ztrátu viditelnosti na nižší úrovni. Údaje
o tepelných ztrátách plynů vznikajících při požáru vůči sprinklerům, vhodné pro
návrhové aplikace, nejsou dosud k dispozici
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Historické začátky
Ocenění přínosu PBZ
– Institut slev a přirážek/minulost
– Definované požadavky na min. úroveň budoucnost (sprinklerová ochrana,EPS.…..
Současné aktivity
– Statistická šetření
– Finanční podpora výzkumných projektů
– Předpisové aktivity CEA, CEN, ISO…….
– Přejímací zkoušky
– Certifikace dodavatelů, systémů a komponentů
PBZ
– Trvalé rozvíjení oboru a významu PBZ v
evropském kontextu - CEA

Cesty k dosažení stanovených
požadavků
 Návrhové

požadavky
 Servis a údržba
 Registrace dodavatelů CI ČAP
 Posuzování shody
 Výběrová řízení
 Součinnost PBZ
 Ekologická odpovědnost

PBZ a návrhové požadavky


Cílový stav- evropské harmonizované
normy
– Komponenty
– Systémy / problém
– Příloha ZA



Další relevantní technické dokumenty
– Objektivizované
– Nediskriminační
– Veřejně dostupné
• CEA, VdS, NFPA, FM
• předpisy výrobců ???

Perspektivní SHZ




Sprinklerová
zařízení -standardní
Mlhová hasicí
zařízení
Plynová hasicí
zařízení

VODNÍ HZ




Sprinklerové
Sprejové
Mlhové

Sprinklerová ochrana v pohybu


Zvyšování účinnosti sprinklerové ochrany
• Výzkum ve Velké Británii a USA
– Standardní sprinklery-testy ADD
– Speciální oblasti-plastové kontejnery…..



Snižování ceny instalací
• Prefabrikace, redukované nádrže, plastové rozvody, pomocná
zařízení…,





Zajištění standardní úrovně instalací ve smyslu
ČSNEN- odmítání nekvalifikovaných zásahů do návrhu
HZ
Celosvětová unifikace návrhových požadavků

Mlhová HZ




Nízkotlaká, střednětlaká, vysokotlaká
„2 D“ efekt
Deklarace
– Uhašení – jenom je-li průkaz
– Suppression
– Uvedení pod kontrolu




Malá spotřeba vody a škody hasivem
Hotely, rizika LH a OH, technologie

Plynová HZ





Na CO2
Na inertní plyny
– Inergen
– Dusík
– Argon
– Argonite
Na chemické halonové alternativy
– Látky HFC
– Látky III generace (GWP+ODP+? rovno 0)

Plynová hasicí zařízení


Boom v oboru plynových HZ
– Ochrana IT
– Min. škody po aplikaci hasiva



Sofistikovaná technologie ochrany
–
–
–
–
–

Komplikovaný návrh
Systémová integrita s EPS
Ekologické požadavky – priorita
„3D“ efekt
Deklarace „uhašení“

Perspektiva

Inertní plyny
HFC
?!

SHZ – dnes a zítra
¾ Tvrdá konkurence
¾ Globalizace/ TYCO (EPS+SHZ+HP+………)….
¾ Zjednodušení „schvalování“
¾ nástup výrobků s CE značkou

¾ Zavádění standardních postupů obvyklých v EU
¾ Objektivizace normativních požadavků
¾ Ohňové zkoušky 1:1
¾ Statistiky
¾ Modelování

¾ Nutnost instalace PBZ
¾ Taxativní požadavky na základě statistických šetření
¾ Právní cesta

SHZ – dnes a zítra
¾ Dynamický rozvoj oboru HZ
¾ Kvantitativní
¾ rozvoj obchodních sítí a IT technologií
¾ sprinklerová zařízení
¾ plynová hasicí zařízení
¾ mlhová hasicí zařízení

¾ Kvalitativní- účinnost, spolehlivost, cena…
¾ Zavedení registrace dodavatelů PBZ v ČR
¾ Zavedení přejímacích zkoušek
¾ Odmítání nekvalifikovaných zásahů do navrhování HZ
¾ Pojišťovnictví
¾ Státní požární dozor

¾ Evropská a světová unifikace návrhových požadavků
¾ EN, hEN, ISO, NFPA

Filozofie HAZOP-FIRE a SHZ



HAZOP
– Technicko organizační opatření
– Teorie a praxe
– Reálný život: lidské selhání, chyby, žhářství, neexistující
kontroly, supervize, přejímky….



Na konci story – reálný požár
– Cíl: minimalizovat škody na majetku a ohrožení osob
– Optimální cesta k cíly: použití EPS a SHZ
– Dosažení cíle: návrh EPS a SHZ realizovat na technické úrovni
odpovídající stavu a poznání v oblasti prevence a ochrany osob a
majetku definované v konsensuálně dohodnutých a
objektivizovaných návrhových dokumentech (EN, CEA, NFPA,
FM……..) – prioritně pokud je požární bezpečnost podmíněna
instalací PBZ

Filozofie HAZOP-FIRE a SHZ


Šetření na posledním článku řetězu HAZOP-FIRE tj. na SHZ,
není na místě. SHZ je určeno pro aktivní ochranu reálného,
nikoliv teoretického požáru



Pojišťovnictví v EU a potažmo v ČR odmítá nejrůznější
modifikace návrhových požadavků na PBZ zejména v
případech, že je jejich instalací podmíněna požární bezpečnost
–
–
–

Před čím stojíme - je to sprinklerová instalace nebo něco podobného a co vlastně
V případě SHZ je hodnověrné pouze to co je podloženo ohňovými zkouškami a
statistikami
Modifikovaná SHZ-možná lepší než nic, ale proč:
– Přínos: součinitel c ?????????
– Označení zařízení: „pomocné“ – možná, ale důsledně, jinak cíleně zmatečné
– Požár je příliš složitý jev, aby se dal vyřešit SHZ navrženým na základě teoretických
předpokladů - viz praxe otevřeného okna, reálného požárního úseku, reálné teplotní
křivky, reálného smočení povrchů apod.

Děkuji za pozornost
prybar@koop.cz
.

