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Jak uhasit

(vášně kolem aut na)

CNG

Vozidla s pohonem na CNG jsou čím dál oblíbenější. V Česku jich jezdí
asi 16 tisíc. Mají však svá specifika – donedávna například nesměla
do podzemních garáží. Víme ale, co by se dělo, kdyby takovému autu
začal unikat v garáži plyn? Na co si dát při koupi CNG vozidel pozor?
A proč auta ve skutečnosti nevybuchují jako v akčních filmech?
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H

oří
podzemní garáži, kde
kvůli požáru rychle stoupá
teplota, je zaparkované auto
s pohonem na N stlačený
zemní plyn . ezpečnostní ventil začne
při teplotě
vypouštět palivo
ven pod auto z nádrží umístěných pod
zavazadlovým prostorem, aby nedošlo
k jejich explozi. o se bude dít dál
Právě to zkoumají experti z echnického
stavu požární ochrany,
ysoké školy chemicko technologické,
a stavu pro hydrodynamiku A
.
Dal je dohromady projekt ministerstva
vnitra, který se na rizika spojená s nikem plynu z N vozidel zaměřuje.

SCÉNÁŘ 1:
HOŘÍCÍ AUTO (CNG)
NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ

Představme si, že někdo myslně zapálí
automobil. o není až tak výjimečná
událost, bohužel se to stává. o když
bude mít vůz pohon na N
ak bude
požár vypadat
yšetřovatelé hasičského sboru situaci zkoumali na reálných automobilech.
Především, oproti akčním lmům
auta, resp. jejich nádrže, při požáru
nevybuchují A už jde o naftu nebo
benzin. Nádrže kapalných paliv se
u moderních aut vyrábějí z umělých
hmot a plast se při požáru rychle rozteče, palivo se vyleje pod automobil,
začne se odpařovat a hořet. Požár sice
nabyde na intenzitě, ale je lokalizovaný
a víceméně předvídatelný.
inak to vypadá v případě N .
Nádrže jsou většinou ocelové a zemní
plyn je v nich stlačen na
barů. Pro
srovnání – když si pustíte v domácnosti
naplno vodovodní kohoutek a zkusíte
jej zacpat prstem, získáte představu
o tom, co je tlak okolo tří čtyř barů.
N nádržích je padesátkrát tolik,
ilustruje výchozí situaci iří onfršt
z stavu pro hydrodynamiku A
.
iziko výbuchu tedy logicky existuje.
Nádrže na N ale nemají žádnou tlakovou pojistku. Díky trojitému jištění
plnicích stanic se v nádrži nevytvoří
vyšší tlak než oněch
barů. Potřeba

je proto pouze teplotní pojistka, přesněji řečeno přetlakové zařízení spouštěné teplotou . Pojistka obsahuje
nízkotavný kov, který začíná tát při
. Při této teplotě roztavený
kov vyteče z pojistky, píst ventilu se
popustí dolů a výtokovými otvory se
plyn vypustí ven, vysvětluje
ilan
ahoda z
.
Při intenzivním požáru shoří všechen
plyn asi za tři minuty, což je podstatně
rychleji, než za jak dlouho shoří všechen benzin nebo nafta běžného auta.
Plameny jsou tak podle očekávání
vyšší, větší a způsobí intenzivní nárůst
teploty. Dva metry od boku vozidla
dosahuje teplota
, osmkrát více
než u benzinového auta.

OPRAVDU NIC
NEVYBOUCHNE?

dybyste se ocitli u naplno hořícího
automobilu, přece jen nějaký menší
výbuch můžete zaznamenat, i když
nikoli explozi palivové nádrže, která
odhodí auto o deset metrů jako v hollyoodském trháku. enší výbuchy však
také mohou být nebezpečné. ěhem
požáru nikdy nevíte ve kterou přesně
chvíli totiž mohou explodovat pneumatiky, tlumiče či hydraulické vzpěry
víka zavazadlového prostoru.
Ale také patrony airbagů. xploze
hrozí především u volantu, který bývá
vyrobený z hořčíkové slitiny. ořčík má
poměrně nízkou zápalnou teplotu pod
a hoří velmi horkým plamenem
až
. Při explozi patrony airbagu se žhavé lomky slitiny volantu
dostanou až tři metry od vozidla, přičemž v tu chvíli dosahují teploty přes
. šechny tyto informace potřebují hasiči znát, pokud mají u hořícího
automobilu zasahovat.

SCÉNÁŘ 2:
HOŘÍCÍ AUTO (CNG)
V PODZEMNÍ GARÁŽI

ude stejně probíhat i požár v podzemní garáži Pokud by k němu došlo
a z nějakého důvodu by se nespustily
hasicí systémy, hrozí od N auta větší ▷

_
37

| A / Věda a výzkum 3/2018
Astronomie, fyzika a matematika

riziko výbuchu a požáru než od automobilu na kapalná paliva?
Předně hrozí rozšíření požáru na vedle
stojící vozidla. Kam přesně se oheň rozšíří, záleží na nasměrování trysek teplotního pojistného ventilu. Vědci z stavu
pro hydrodynamiku AV ČR také zkoumali, zda se může objevit koncentrovaný
proud označovaný jako „jet“. Jde o intenzivní výtrysk plynu jedním směrem připomínající plamenomet. Zjistili, že za
jistých podmínek k němu může velmi
snadno dojít. Stačí, aby odhořel zadní
nárazník, který se běžně vyrábí z plastů,
takže shoří velmi rychle, a jetu už nic
nebrání v cestě. Pokud je otvor ventilu
„správně“ nasměrován, může jet dosáhnout až osm metrů daleko.
„Zatímco v jiných místech jsme naměřili ve vzdálenosti půl metru od vozu
rychlosti šíření plynu kolem –8 m s,
v místě jetu to bylo 5 m s,“ zdůrazňuje
Jiří Konfršt. V nádržích je obrovský tlak
a každý otvor pro unikající plyn má průměr jen tři milimetry. I proto je rychlost,
kterou plyn uniká, zpočátku obrovská.
Hned za tryskou je dokonce nadkritická.
Podle výpočtů může dosahovat řádově
stovek metrů za sekundu, tedy více než
rychlost zvuku.
Původní předpoklad byl, že plameny se
budou šířit směrem za automobil, ostatně
bylo by to logické, protože nádrže jsou
umístěné vzadu, pod zavazadlovým pro-

Jeden z pokusů v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Plyn, který je vidět na snímku, neuniká
z auta dozadu, ale naopak je nasáván pod automobil (na fotografii tedy teče zleva doprava).

storem. Z měření stavu pro hydrodynamiku AV ČR však vyplynuly úplně jiné
závěry. „Ukázalo se, že se kolem nádrží
vytvoří vír a ten zezadu auta nasává
vzduch, který se mísí s unikajícím zemním plynem pod autem v prostoru nádrží.
Celá směs se tlačí dopředu pod řidiče
a vytéká ze stran auta,“ říká Jiří Konfršt.
Tento scénář potvrdil i experiment
s hořícím autem. Plameny sice šlehaly
i za automobil, ale dva metry od boku
vozidla sálala pětkrát vyšší teplota než
ve stejné vzdálenosti za ním. „Zkoumali
jsme jednu konkrétní konstrukci vozi-

LPG
plyn.

i ue ed Petroleum as – zkapalněný ropný
nádržích je v kapalném skupenství, emise
jsou výrazně nižší než u benzinu či nafty.

+–

velká síť čerpacích stanic
méně nákladná přestavba
úspory cca 40 % oproti benzinu

proměnlivá kvalita plynu
ekonomicky výhodný jen oproti benzinu (ne naftě)
není možné jej produkovat jako obnovitelný zdroj
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dla – proudění může být u aut jiných
výrobců odlišné, protože jak nádrže, tak
prostor kolem nich můžou být různé,“
upozorňuje Lucie Hasalová z Technického ústavu požární ochrany.
Vědci experimentovali nejen s auty,
ale také se samostatnými nádržemi na
CN . Pozorovali přitom ještě další zajímavost. Plyn z nádrží ventilem neunikal
tak rychle, jak by se čekalo při plném otevření pojistky. Proč? Svou roli zde hraje
termodynamika. Když z natlakované
nádoby uniká plyn, pojistka se expanzí
plynu ochlazuje dokonce tak silně, že

CNG / BioCNG
ompressed Natural as – stlačený zemní plyn
či biomethan. nádržích vozidel je v plynném
skupenství, emise jsou ještě nižší než u P .

+–
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·
·

úspory cca 60 % oproti benzinu, 40 % oproti naftě
možnost využití pro nákladní a autobusovou dopravu
možnost výroby BioCNG z obnovitelných zdrojů

·
·
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menší síť čerpacích stanic
nákladná přestavba
řídká servisní síť

–

BEZPEČNOST AUT NA PLYN
Auta s pohonem na CNG jsou podle výrobců
a také statistik ADAC stejně bezpečná jako ta
s běžným pohonem. Ovšem pod podmínkou, že
majitel vozu dbá na kvalitní servis. „Velká část
nehod způsobená plynem je zapříčiněna špatnou
údržbou,“ říká Lucie Hasalová z Technického
ústavu požární ochrany. Zejména dodatečné
přestavby na pohon LPG či CNG mohou být
riskantní. Pozor je třeba si dát především při
koupi ojetiny: vyplatí se zkontrolovat, zda nádrže
nejsou potlučené nebo prorezlé. Stačí malá
škvírka a je zaděláno na problém. Naopak nová
auta s instalací přímo od výrobce by měla být
bezpečná.

je na ní možné sledovat námrazu. Při
požáru tedy záleží na intenzitě. Pokud
je ještě v počáteční fázi a začne se tavit
kov, který pojistku tvoří, může se odtavit jen částečně a již vzniklou mezírkou
začne plyn rychle unikat, čímž ochladí
své bezprostřední okolí. Kov tak může
snadno znovu zatuhnout a bránit v rychlejším úniku plynu. Teprve při dalším
dostatečném ohřátí od požáru se pojistka
otevře naplno. Celá problematika se tedy
ukázala daleko složitější, než se původně
předpokládalo.

SCÉNÁŘ 3:
AUTO (CNG) V PODZEMNÍ
GARÁŽI, KDE NEHOŘÍ

Co se bude dít v podzemní garáži, pokud
dojde k úniku plynu z CN vozidla?
Možná se budete divit, ale auta s CN
pohonem nejsou v podzemních garážích
zakázaná. Od roku 011 je – při splnění
definovaných technických požadavků –
jejich vjezd do hromadných garážích
povolen. Podle normativních požadavků
musí garáže s alespoň 7 místy vyhradit 10 % parkovacích stání pro CN
vozidla. Tato část normy ovšem není
právně závazná, a rozhodnutí je tak na
investorovi. V praxi tedy existuje mnoho
objektů, které vjezd vozidel na CN nebo
LP z bezpečnostních důvodů neumožňují. Aby auta do takových garáží mohla,
musí v nich totiž být adekvátní havarijní
větrání a detektory (navíc na správných
místech – zemní plyn má menší hustotu
než vzduch, takže se hromadí pod stropem, zatímco LP se naopak hromadí při
zemi).

Co nastane v případě, že CN z nádrží
dolní meze výbušnosti dojde k vyhlášení
unikne, ale nedojde k požáru? Na V CHT
požárního poplachu. „Měřítka jsou velmi
takové situace vypočítávají, modelují
přísně nastavená, aby nedošlo k neštěstí.
a snaží se zjistit, v jakých místech, kdy
A to je právě problém nových hromada také za jakých podmínek může nastat
ných garáží – požadavek na vybavení
tzv. výbušná směs. Methan, hlavní soudetektory a účinné odvětrání je finančně
část CN , totiž hoří
náročné splnit,“ vysvět(stejně jako cokoli jiného)
luje Lucie Hasalová, proč
Zatímco se někteří developeři
pouze za přítomnosti
v jiných místech snaží normativní požakyslíku. Se vzduchem
jsme
naměřili ve davky obejít a vjezd CN
tvoří výbušnou směs,
vzdálenosti
půl vozidel do garáží prostě
pokud je methanu mezi
metru
od
vozu
8 a 1 ,5 % obj. (meze
zakázat.
rychlost šíření
hoření jsou 5, % a 15 %).
Velké garáže, do kteplynu kolem rých mají vozidla na CN
„Z každé lahve unikne
–8 m s, v místě povolený vjezd, jsou
zhruba deset kubíků
jetu
to bylo 5 m s. tedy určitě bezpečné.
zemního plynu. Když
se naředí na výbušnou
Stejně jako sama auta,
Jiří Konfršt pokud jsou pravidelně
koncentraci,
vznikne
poměrně velký oblak,“
kontrolována v odborříká Milan Jahoda. Zemní plyn se drží
ném servisu. „Nejde jen o garáže, ale také
pod stropní konstrukcí, kde jsou zpratřeba o tunely, zda je v nich dostatečné
vidla instalována všechna světla, takže
odvětrávání, kdyby v nich uvízl třeba
iniciace je velmi snadná a může dojít
autobus s pohonem na CN ,“ připomíná
k výbuchu a požáru. I kdyby světla
další rizika Lucie Hasalová.
nesvítila, jako iniciace poslouží už velmi
Možná největší riziko může číhat přemalý výboj. Jinými slovy, výbušnou směs
kvapivě doma. Pokud někdo nemá své
zapálí třeba klíče, upuštěné na zem, nebo
vozidlo v pořádku a v domácí garáži
dokonce výboj statické elektřiny – třeba
postrádá hlásič úniku zemního plynu,
„rána“, kterou pocítíte při otvírání dveří
může vzniknout výbušná směs třeba
auta, když berete za kliku.
kvůli netěsnosti v prorezlé nádrži. Pak
Ale není nutné strašit. Velké garáže
stačí opravdu málo a malér je na světě.
jsou vybavené citlivými detektory, díky
Senzor zemního plynu přitom stojí jen pár
nimž se spustí alarm mnohem dřív, než
set korun. Jestli máte garáž a v ní auto na
výbušná koncentrace vznikne (než se plyn
CN , nezapoměnte, že musíte mít deteknaředí do nebezpečné směsi). Už při dosator. Detekce je povinná i v jednotlivých
žení 10 % dolní meze výbušnosti se aktigarážích. A pokud už hlásič máte, nezapovuje nucené provozní větrání, při 0 %
meňte v něm čas od času vyměnit baterie

se aktivuje havarijní větrání a při 50 %
a provést jeho kalibaci.
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