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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-H-2.1 Technické špecifikácie - HSE, pozostáva z 
častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Cieľom tejto časti MGS-S-REF-H-2.1 je stanoviť jednotné princípy a systematické 
postupy  pre oblasť ochrany vybraných nosných oceľových konštrukcií 
technológie zväčša na výrobných jednotkách, ako aj v iných častiach podniku tak, 
aby bola zachovaná čo možno najvyššia miera ich protipožiarneho zabezpečenia 
vo väzbe na kontinuitu výroby, prevádzkovú bezpečnosť a optimalizáciu 
sanačných nákladov, ako aj v prípade výskytu lokálnych požiarov ohrozujúcich 
tieto konštrukcie, a taktiež vo väzbe na optimalizáciu investičných 
a prevádzkových nákladov na túto ochranu. 
 
Podniková norma predstavuje najmä aplikáciu normy API 2218 Fireproofing 
Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants so zameraním na 
návrh požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií a ostatných európskych noriem 
z oblasti stanovujúcej požiadavky na certifikáciu, skúšanie a požadovanú 
dokumentáciu protipožiarnych materiálov použitých na ochranu oceľových 
konštrukcií na základe postupov obsiahnutých v znaleckom posudku s názvom 
„Spôsoby a možnosti zvýšenia požiarnej odolnosti nosných oceľových konštrukcií 
obetónovaním/ obkladmi/ nástrekmi/ nátermi podľa požiadaviek normy API 2218 
a možnosti zvýšenia požiarnej odolnosti elektrických káblov na oceľových 
konštrukciách, 1. a 2. časť“, vypracovaného špecialistom požiarnej ochrany 
a špecialistom na prevenciu závažných priemyselných havárií,  objednaného 
spoločnosťou SLOVNAFT,a.s. Pri spôsobe hodnotenia, princípe tvorby 
požiadaviek a kritérií sme vychádzali z vyššie uvedeného znaleckého posudku , 
avšak systém bol rozšírený a rozpracovaný na podmienky rafinérie. Spôsob 
aplikácie  technologických riešení z normy API 2218 nepredstavuje ich 
rozmnožovanie a rozširovanie v zmysle, ktorého podliehajú súhlasu ich 
vydavateľa.      
 
Požiadavky, vyplývajúce z tejto normy, sa vzťahujú na všetky výrobné 
a skladovacie objekty, obsahujúce horľavé kvapaliny, horľavé plyny 
a skvapalnené plyny. 
 
Pre navrhovanie a aplikovanie ochrany nových konštrukcií nových prevádzkových 
celkov, súborov, pri ich zmenách a ich opravách platia požiadavky zahrnuté 
v kapitolách 3. až 16. tejto podnikovej normy.   
 
Pre obnovu protipožiarneho materiálu na existujúcich konštrukciách, platia 
požiadavky zahrnuté v kapitole 17. tejto podnikovej normy.    
 
Systém protipožiarnej ochrany vysokonapäťových káblových rozvodov 
a rozvodov MaR je riešený v MGS-S-REF-E-3.6 a MGS-S-REF-I-12.10. 
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Vypracovanie podnikovej normy: 
kapitola MGS-S-REF-H-2.1 bola vypracovaná útvarom SD&HSE – Požiarna 
a procesná bezpečnosť. 
 

2. Definície a pojmy 

 
Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy, vychádzajúce 
z definícií a pojmov API 2218, legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, 
ochrany pred výbuchom a závažných priemyselných havárií: 
  
Horľavá kvapalina: látka, ktorá súčasne spĺňa tieto podmienky:  

a) Pri atmosférickom tlaku 101,3 kPa a pri teplote 20°C nie je úplne plynná a 
1. Je kvapalná podľa kritéria uvedeného v skúšobnom postupe, 
2. Nie je tuhá a nie je ani pastou podľa kritéria uvedeného v skúšobnom 

postupe pre penetrometrickú skúšku, alebo  
3. Pri teplote 20 °C sa začína topiť, 

b) Pri teplote 50 °C má tlak nasýtených pár najviac 300 kPa, 
c) Má bod vzplanutia určený podľa postupu uvedeného  

1. V slovenskej technickej norme, alebo  
2. V osobitnom predpise,  
3. Najviac však 250 °C a  

d) Možno určiť jej bod horenia.  
 
Horľavý plyn: plyn, alebo zmes plynov, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:  

a) má pri teplote 50°C tlak nasýtených pár vyšší ako 300 kPa, alebo pri 
teplote 20°C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný, 

b) možno určiť jeho bod vznietenia, alebo vytvára so vzduchom výbušnú 
zmes. 

 
Požiar: je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené 
životy, alebo zdravie fyzických osôb, alebo zvierat, majetok, alebo životné 
prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí, alebo 
ktorého následkom je zranená, alebo usmrtená fyzická osoba, alebo zviera. 
 
Horenie: exotermická reakcia substancie s oxidantom všeobecne sprevádzaná 
plameňmi, žiarením, alebo emisiou dymu, alebo  kombináciou predchádzajúcich 
javov. 
 
Požiarna bezpečnosť stavebného objektu: schopnosť stavebného objektu 
zabrániť v prípade požiaru  stratám na životoch a zdraví osôb, zvierat a stratám 
na majetku.  
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Požiarne riziko: pravdepodobná intenzita požiaru v požiarnom úseku, alebo 
v jeho časti. 
 
Požiarne deliaca konštrukcia: stavebná konštrukcia schopná brániť šíreniu 
požiaru mimo požiarneho úseku. 
 
Požiarny  úsek: priestor stavebného objektu oddelený od ostatných častí  
požiarnymi deliacimi konštrukciami, alebo odstupovými vzdialenosťami. 
 
Požiarne  zaťaženie: prepočítaná hmotnosť dreva na jednotku pôdorysnej 
plochy požiarneho úseku, ktorého výhrevnosť je rovnaká, ako výhrevnosť 
všetkých horľavých látok, vyskytujúcich sa na tejto ploche. 
 
Požiarna  odolnosť stavebnej konštrukcie: schopnosť stavebných konštrukcií 
odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nenastalo porušenie ich funkcie 
(charakterizujú ju medzné stavy požiarnej odolnosti v predpísaných skúškach). 
 
Zdroj úniku: bod, alebo miesto, z ktorého môže uniknúť do atmosféry horľavý 
plyn, para, alebo kvapalina, ktoré môžu vytvoriť výbušnú plynnú atmosféru.  
 
Dolná medza výbušnosti (DMV): koncentrácia horľavého plynu, pary, alebo 
hmly v zmesi so vzduchom, pod ktorou sa už netvorí výbušná plynná atmosféra.  
 
Horná medza výbušnosti (HMV): koncentrácia horľavého plynu, pary, alebo 
hmly v zmesi so vzduchom, nad ktorou sa už netvorí výbušná plynná atmosféra.  
 
Bod vzplanutia: najnižšia teplota kvapaliny, pri ktorej sa z nej za určených 
podmienok uvoľňujú pary v množstve schopnom vytvoriť zápalnú zmes pary so 
vzduchom. 
 
Bod vznietenia: najnižšia teplota horúceho povrchu, pri ktorej dôjde za určených 
podmienok k vznieteniu horľavej látky vo forme plynu, alebo pár v zmesi so 
vzduchom. 
 
VCE: Vapour Cloud Explosion – výbuch pár v oblaku. K výbuchu pár (plynu) 
v oblaku dochádza vtedy, ak koncentrácia výbušnej látky v oblaku dosiahne 
dolnú medzu výbušnosti a v okolí je prítomný iniciačný zdroj s dostatočne veľkou 
iniciačnou energiou. Nebezpečenstvo predstavuje tlaková vlna.  
 
Jet fire: tryskový plameň – vzniká pri zapálení horľavých pár unikajúcich 
z nádoby, z potrubí pod tlakom cez malý otvor. Pary zvyčajne strhávajú so sebou 
aj časť kvapaliny. Vyhorievanie unikajúceho materiálu je pomerne prudké. 
 
Flash fire: prešľahnutie plameňa (zahorenie mraku horľavých pár) vzniká pri 
iniciácii pár v medziach zápalnosti. Mrak sa môže iniciovať aj vo väčšej 
vzdialenosti od miesta úniku a následne prešľahnúť späť. Flash fire často iniciuje 
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Jet fire, alebo Pool fire s oveľa väčšími následkami, aké by mohlo mať samotné 
prešľahnutie. 
 
Pool fire: vyháranie mláky (kaluže) – vzniká zapálením vzniknutých pár horľavej 
kvapaliny nad povrchom horizontálnej mláky. Mláka môže byť ohraničená (jej 
plocha sa nezväčšuje), alebo roztekajúca sa. Tepelná radiácia z plameňa 
podporuje odpar z povrchu mláky a tým udržuje proces horenia. 
 
Fire ball: ohnivá guľa. Vzniká ako následok BLEVE efektu. 
 
BLEVE: Boiling Liquid Evaporation Vapor Explosion - výbuch pár vriacej 
kvapaliny. Vzniká ako dôsledok externého požiaru. 
 
PHA: Process Hazard analysis – Analýza nebezpečenstiev procesov sa používa 
na identifikovanie, hodnotenie a kontrolu závažných nebezpečenstiev spojených 
s nebezpečnými technologickými procesmi. Tieto nebezpečenstvá všeobecne 
predstavujú potenciál pre požiare, výbuchy a/alebo únik toxických a horľavých 
materiálov. 
 
FEI: Fire and Explosion index – Požiarno-výbušný index je metóda na 
zhodnotenie rizík technológie  
 
R 15 (30,60, 90, 120, 180): hodnota požadovanej požiarnej odolnosti v minútach 
pre zachovanie nosnosti konštrukcie 
   
Hasičská jednotka závodného hasičského útvaru (ZHÚ): organizovaná 
profesionálna zložka s  fyzicky zdatnými a odborne spôsobilými zamestnancami, 
ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky, zdravotné a psychologické predpoklady na 
výkon funkcie, zriadená na zdolávanie požiarov, vykonávanie záchranných prác 
pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, vykonávanie 
záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pri havarijných situáciách v jej 
územnom (zásahovom) obvode -  v lokalite podniku. 
 
Hasičská stanica: budova s technickým zariadením určená na zabezpečenie 
nepretržitej prevádzky hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky a 
vecných prostriedkov, činnosti odborných služieb a na vykonávanie odbornej 
prípravy a výcviku zamestnancov tejto hasičskej jednotky. 
 
Hasičská technika: všetky druhy pohyblivých (mobilných) technických 
prostriedkov a nepohyblivých technických prostriedkov (hasičských automobilov, 
hasičských prívesov, hasičských kontajnerov, prenosných motorových striekačiek 
a ostatná technika), ktoré sa používajú pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní 
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. 
 
Protipožiarny zásah: súbor činností príslušníkov HaZZ, zamestnancov a členov 
hasičských jednotiek, ale aj protipožiarnych hliadok pracovísk a fyzických osôb 
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zameraných na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri 
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach na účely záchrany osôb, 
zvierat a majetku, alebo ochrany životného prostredia. 
 
Materiál: jednotlivá základná látka, alebo rovnomerne rozložená zmes látok. 

  
 

3. Ciele, dôvody a potreba ochrany oceľových konštrukcií, zvyšovania ich 
požiarnej odolnosti  

 
3.1 Oceľové konštrukcie sú nebezpečné tým, že ak sa prehrejú na teplotu okolo 
500°C, potom sa vplyvom straty pevnosti zrútia a strhnú so sebou aj ostatné 
ťažké konštrukcie, s ktorými sú spojené, alebo sú do nich zakotvené. Preto je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť protipožiarnej ochrane ocele. Veľkým 
zdrojom nebezpečenstva u ocelí zostáva jej tepelná rozťažnosť. Ďalšou 
negatívnou vlastnosťou ocele je jej tečenie za vyšších teplôt. Ak nie sú oceľové 
konštrukcie protipožiarne chránené, tak nevykazujú prakticky žiadne 
významnejšie hodnoty ich požiarnej  odolnosti, čo  limituje v niektorých prípadoch 
ich použitie. 
 
3.2 Hlavný prínos zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukcií je v tom, že ich chráni 
počas počiatočnej fázy vzniku a rozvoja požiaru, kedy sa hlavná pozornosť 
venuje najmä aktivitám zameraným na odstavenie jednotky, izolovanie 
(uzatvorenie) prietoku médií a horľavých látok do miesta požiaru, aktiváciu 
zariadení určených na potlačenie požiaru a  prípravu napr. prúdov vody určených 
na chladenie susedných zariadení. 
 
3.3 Počas tejto kritickej doby však protipožiarne nechránené nosné konštrukcie  
dôležitých zariadení môžu stratiť svoju pevnosť a statické vlastnosti v dôsledku 
napr. smerového Jet fire a pôsobenia vysokých tepelných tokov generovaných pri 
takomto požiari. Môžu sa zrútiť, alebo deformovať, čo môže viesť k eskalácií 
havárie a k vyšším škodám na majetku a aj k dlhodobej strate produkcie (výroby). 
 
3.4 Zvyšovanie požiarnej odolnosti nie je určené na zabránenie požiaru a nemusí 
mať žiaden významný vplyv na konečný rozsah poškodeného majetku v prípade, 
ak intenzívny požiar trvá podstatne dlhšie, ako je čas zachovania požiarnej 
odolnosti konštrukcie.  
 
3.5 Pri vhodnej realizácii môže zvýšenie požiarnej odolnosti významne znížiť 
straty jednak samotnou ochranou zariadenia a poskytnúť prídavný čas pre 
bezpečné odstavenie, alebo obmedzenie výroby, či uhasenie požiaru predtým, 
ako účinky tepelného sálania, alebo samotného plameňa, spôsobia zlyhanie – 
kolaps nosných prvkov technológie. 
 
3.6 Nemá však praktický význam zvyšovať požiarnu odolnosť všetkých 
konštrukcií výrobných objektov, technológie, ale len na vybrané zóny, zariadenia 
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a pri určitých požiarnych scenároch. Aplikuje sa v lokálnom rozsahu, v závislosti 
na požiarnom scenári, preto je potrebné poznať  charakteristiky tých požiarnych 
scenárov, ktoré sa na rizikovej technológii môžu vyskytnúť. 
 
3.7 Zvýšenie požiarnej odolnosti nosných oceľových konštrukcií sa musí týkať 
hlavne nosných oceľových konštrukcií dôležitých zariadení, potrubných 
a káblových mostov (ich nosných podpier), ktorých kolaps by mohol spôsobiť 
rozsiahle škody. 
 
3.8 Potreba zvyšovania požiarnej odolnosti závisí od: 

 potenciálnych dopadov požiarneho scenára na zamestnancov podniku, 
verejnosť, alebo životné prostredie,  

 pravdepodobnosti výskytu požiarneho scenára. Ak je na posudzovanom 
zariadení možný výskyt viacerých požiarnych scenárov, potom sa určí aj 
pravdepodobnosť výskytu jednotlivých požiarnych scenárov, ktorá má 
potom dopad na frekvenciu ich výskytu,  

 následkov požiarneho scenára (dosahov tepelného toku, dĺžka plameňa 
a pod.), 

 finančnej  hodnoty posudzovanej rizikovej prevádzky, alebo zariadenia, 

 dôležitosti zariadenia z hľadiska obnovy prevádzky podniku po požiarnej 
udalosti a prevádzkových ziskov. 

 

4. Definovanie hlavných kritérií na zvyšovanie požiarnej odolnosti nosných 
oceľových konštrukcií 

 
4.1 Podmienky, úlohy a zodpovednosti v súvislosti s identifikáciou 
nebezpečenstiev, stanovovaním rizík, určovaním a sledovaním odporúčaní na ich 
znižovanie v procese analýzy rizík, ako aj stanovovanie bezpečnostných pravidiel 
v procese riadenia zmien a pre výkon bezpečnostnej previerky pred uvedením do 
prevádzky sú určené interným predpisom HSE_1_G2_SN1 Riadenie rizík 
a stanovenie bezpečnostných pravidiel pre riadenie zmien, ktorý je potrebné 
v tomto procese dodržiavať. 
 
4.2 Pre definovanie kritérií na zvyšovanie požiarnej odolnosti nosných oceľových 
konštrukcií je potrebné v rámci zhodnotenia rizík v procese PHA použiť na 
zhodnotenie technológie metodiku FEI.  
 
4.3 Pri nových technológiách je potrebné pripraviť požiadavky na požiarnu 
odolnosť už v štádiu prípravy projektu príslušnej rizikovej technológie, čo si 
vyžaduje, aby súbežne s prípravou projektu bolo realizované aj hodnotenie rizík, 
v rámci ktorého je potrebné použiť metodiku FEI.  

 

4.4 Pri hodnotení rizika technológie, alebo prevádzky, sa technológia rozdelí do 
„izolovateľných uzlov“, t.j. na menšie technologické časti. Pomocou metodiky FEI 
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sa technologické uzly zatriedia do skupín s vysokým požiarnym rizikom, stredným 
požiarnym riziko, alebo nízkym požiarnym rizikom, resp. bez požiarneho rizika. 
 
4.5 Ďalšie, detailné hodnotenie rizika zabezpečí identifikovanie, lokalizovanie 
a zhodnotenie potenciálnych následkov požiarnych scenárov typu Pool fire a Jet 
fire v posudzovanom technologickom uzle, ako aj definovanie časového trvania 
týchto scenárov a tiež zhodnotenie ich akceptovateľnosti, či neakceptovateľnosti 
z hľadiska podniku. Zároveň sa určia aj pravdepodobnosti výskytu týchto 
požiarnych scenárov a ich potenciálne dosahy a následky. Následky a dosahy  
príslušných havarijných scenárov, ako aj ich časové trvanie, sa potláčajú na 
základe pasívnych, či aktívnych bariér. Bezpečnostné a zabezpečovacie bariéry 
významne znižujú aj riziká rozvoja  príslušných požiarnych scenárov 
a pravdepodobnosť ich výskytu. V prípade požiarnych scenárov typu Pool fire a 
Jet fire je potrebné prijať na predmetnej technológii už pri jej návrhu vhodné 
opatrenia. 
 
4.6 Zvyšovanie požiarnej odolnosti nosných konštrukcií sa vzťahuje na 
nebezpečné zóny v technológii, ktoré sú špecifikované lokalizáciou zariadení 
s vysokým a stredným požiarnym rizikom a dosahom nebezpečných tepelných 
tokov požiarov typu Pool fire a Jet fire. Nebezpečné zóny sa tak potom rozdeľujú 
na nebezpečné zóny spojené s požiarmi Pool fire a nebezpečné zóny spojené 
s požiarmi Jet fire. Uplatňujú sa rozdielne požiadavky na zvýšenie požiarnej 
odolnosti nosných oceľových konštrukcií v nebezpečnej zóne požiarov Pool fire 
(dlhotrvajúce požiare) a iné požiadavky na zvyšovanie požiarnej odolnosti  
nosných oceľových konštrukcií v nebezpečnej zóne požiarov Jet fire (krátko 
trvajúce požiare).  

 
4.7 Pre teploty plameňa pri požiari typu Pool fire, pre uhľovodíkové horľavé 
kvapaliny, sa uvádzajú hodnoty v rozsahu od 870 °C do 1100 °C, pre 
veľkorozmerné požiare typu Pool fire s rozsahom 30 m – 50 m sa uvádza 
maximálna teplota plameňa 1380 °C. Reálne je však teplo pohlcované okolitými 
materiálmi a konštrukciami v nebezpečnej zóne, preto maximálne teploty 
zvyčajne neprekročia 1000 °C.   
 
4.8 Celkový a okamžitý uvoľnený tepelný tok oveľa presnejšie a aj objektívnejšie 
definuje mieru tepelného namáhania konštrukcií a teda aj materiálov použitých na 
zvýšenie požiarnej odolnosti nosných oceľových konštrukcií.  
 
4.9 Dimenzovať požiarnu odolnosť je potrebné na tepelné toky, ktoré narastajú 
v dôsledku zväčšovania ich zdrojov, ale teplota sa už pri nich nemení. Tepelný 
tok je úmerný prietoku unikajúceho média, teda veľkosti zdroja požiaru. 
 
4.10 Dosahy tepelného sálania, či účinkov plameňa z požiarnych scenárov typu 
Pool fire a Jet fire môžu byť na úrovni cca 37,5 kW.m-2 , čo už predstavuje 
deštruktívnu hodnotu pre protipožiarne nechránené oceľové konštrukcie, t.j. 
takéto tepelné toky už spôsobujú stratu ich nosnosti a stability.  



 SLOVNAFT, a.s. Číslo 
špecifikácie: 

MGS-S-REF-H-2.1 
  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - HSE Vydanie: Rev.:  0.00.00 
Pasívna protipožiarna bezpečnosť Dátum: 31.03.2017 
Ochrana nosných oceľových konštrukcií Strana/Strán: 12/85 
    
 

 Rev. 0.00.00 12/85 

Dosiahnutie 50 % a viac deštruktívnej hodnoty tepelného sálania z požiarnych 
scenárov, teda ak hodnota tepelného sálania z požiarneho scenára dosiahne 
hodnotu viac, ako  18,5 kW.m-2, predstavuje nebezpečnú hodnotu.  
Od 20 % do 50 % hodnoty tepelného sálania z požiarnych scenárov, teda ak 
hodnota tepelného sálania z požiarneho scenára dosiahne hodnotu od               
7,5 kW.m-2 do 18,5 kW.m-2, predstavuje strednú hodnotu.  
Dosiahnutie menej, ako 20 % deštruktívnej hodnoty tepelného sálania 
z požiarnych scenárov, teda ak hodnota tepelného sálania z požiarneho scenára 
dosiahne menej, ako 7,5 kW.m-2 tepelného sálania z požiarnych scenárov,  
predstavuje bezpečnú hodnotu.     
Na nosné oceľové konštrukcie zasiahnuté tepelným sálaním, či účinkami 
plameňa z požiarnych scenárov typu Pool fire a Jet fire hodnotou vyššou, ako 
18,5 kW.m-2, musí byť realizovaná protipožiarna ochrana zvyšovaním požiarnej 
odolnosti nosnej oceľovej konštrukcie. 

 

4.11 V prípade nosných oceľových konštrukcií nie sú už zohľadňované iné 
požiarne scenáre (BLEVE, Flash fire, či Fire ball), pretože majú katastrofické 
následky a ich pravdepodobnosť výskytu, na rozdiel od Pool a Jet fire je 
významne nižšia.  
 

4.12 Ak vznikne požiadavka na zabezpečenie vyššej požiarnej odolnosti, ako je 
uvedené pre technologický uzol, je potrebné v rámci komplexnej a detailnej 
analýzy preukázať jej potrebu. V rámci nej je potrebné posúdiť existujúce, ale aj 
navrhované prvky a systémy ochrany, ako aj vplyv hasičskej jednotky závodného 
hasičského útvaru. Analýza musí preukázať, že navrhovanými, alebo 
dodatočnými systémami protipožiarneho zabezpečenia a zásahom hasičskej 
jednotky závodného hasičského útvaru sa nezníži frekvencia výskytu príslušných 
požiarnych scenárov na akceptovateľnú úroveň a trvanie príslušných požiarnych 
scenárov pod určenú dobu uvedenú pre technologický uzol.   
 
4.13 Každý konštrukčný prvok sa musí nadimenzovať podľa skutočných hodnôt 
napr. jeho zaťaženia a použitia, teda v prípade jeho zvyšovania požiarnej 
odolnosti sa musí na ňom zohľadniť aj prídavné zaťaženie materiálov použitých 
na zvýšenie požiarnej odolnosti. 
 
4.14 Zhotoviteľ požiarnej konštrukcie musí deklarovať požiarnu odolnosť 
materiálu podľa uhľovodíkovej teplotnej krivky. V osvedčení o požiarnej 
konštrukcii musí uviesť celé zloženie konštrukcie. Požadovaná požiarna odolnosť 
materiálu podľa uhľovodíkovej teplotnej krivky je podmienená dodržaním 
technológie predpísanej výrobcom.  
 
4.15 Pri navrhovaní materiálu k zvýšeniu protipožiarnej odolnosti konštrukcií je 
potrebné zistiť, či je vhodný do vonkajšieho a vlhkého prostredia, či nespôsobuje 
koróziu ocele, či je potrebné konštrukciu dodatočne chrániť antikoróznym 
náterom pred jeho aplikáciou. Vplyv navrhovaného materiálu (nástreku) na 
koróziu konštrukcie musí byť preukázaný skúškou. Skúšobný protokol 



 SLOVNAFT, a.s. Číslo 
špecifikácie: 

MGS-S-REF-H-2.1 
  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - HSE Vydanie: Rev.:  0.00.00 
Pasívna protipožiarna bezpečnosť Dátum: 31.03.2017 
Ochrana nosných oceľových konštrukcií Strana/Strán: 13/85 
    
 

 Rev. 0.00.00 13/85 

s výsledkami skúšok požiarnej odolnosti vydáva autorizovaná osoba. Medzi 
ďalšie základné úžitkové vlastnosti týchto materiálov a výrobkov patrí nemennosť 
parametrov a kvalita, ktoré sa preukazujú napríklad zavedeným systémom 
manažmentu kvality riadenia výroby u výrobcu a pod. 
 
4.16 Pri výbere materiálu na zvyšovanie požiarnej odolnosti musia byť 
zohľadnené prevádzkové podmienky, ako aj požiadavky a výsledky rizikových 
analýz. 
 

5. Identifikácia požiarneho rizika a zatriedenie technologických uzlov do 
zón 

 
5.1 Rozdelenie výrobných jednotiek, skladovacích blokov vychádza z identifikácie 
a lokalizácie požiarneho nebezpečenstva priestorov -                                  - 
technologických uzlov, množstva/objemu a prietoku prislúchajúceho drenážneho 
systému ( zberné, záchytné a havarijné nádrže). Identifikácia zahŕňa množstvá 
horľavých látok, tlaky, teploty a chemické zloženie materiálov a látok prítomných 
v posudzovanom priestore (zariadení). Ide o posúdenie nebezpečenstva 
technologických uzlov a ich zatriedenie do kategórie s vysokým, stredným, 
nízkym požiarnym rizikom, alebo bez požiarneho rizika.  
 
5.2 Hodnota požiarneho nebezpečenstva sa určuje pre každý technologický uzol. 
Chemické reaktory musia byť posudzované samostatne. 
 
5.3 Identifikácia požiarneho rizika sa opiera o projektové riešenie ochrany pred 
požiarmi, ktoré vychádza z národných noriem z oblasti ochrany pred požiarmi,  
ale aj o postupy zhodnotenia rizík v procese PHA (metodika FEI). Už v procese 
prípravy nových technologických zariadení je potrebné vykonať predbežné 
zhodnotenia rizika (PHA).  
 
5.4 Výsledkom je určenie stupňa rizika požiaru a výbuchu: technologický uzol 
s vysokým požiarnym rizikom, technologický uzol so stredným požiarnym rizikom, 
technologický uzol s nízkym požiarnym rizikom. Metodika FEI, pomocou ktorej sa 
určí stupeň požiarneho rizika, na základe hodnoty požiarne výbušného indexu, je 
súčasťou Prílohy č.1. 
 
5.5 Výrobné zariadenia, technologické uzly, skladovacie systémy sa rozdelia do 
nasledovných zón : 

 

 nebezpečné zóny v posudzovaných prevádzkach sú technologické uzly 
s vysokým a stredným požiarnym rizikom;   

 prechodové zóny v posudzovaných prevádzkach sú technologické uzly s 
nízkym požiarnym rizikom;   

 bezpečné zóny v posudzovaných prevádzkach sú technologické uzly bez 
požiarneho rizika. 
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5.6 Zoznam zariadení s vysokým, stredným, alebo nízkym požiarnym rizikom, 
zaradených do vybraného technologického uzla je súčasťou Prílohy č.2. 
 
5.7 Technologický uzol s vysokým, alebo stredným požiarnym rizikom, je 
východiskovým zdrojom pre ďalšie určovanie ochrany nosných oceľových 
konštrukcií. Ďalším postupom, identifikovaním požiarnych scenárov, ktoré sa na 
príslušných zariadeniach môžu vyskytnúť, sa určí rozsah ochrany nosných 
oceľových konštrukcií.  
 
5.8 Z hľadiska eliminovania a potláčania nebezpečných zón v rizikových 
technológiách  sú však rozhodujúce analýzy a výsledky z hodnotenia rizika, ktoré 
sa pre tieto technológie musia realizovať už v štádiu ich projektovej prípravy, 
resp. musia sa aktualizovať na existujúcich technológiách v prípadoch ich 
rekonštrukcií a zmien. 
 
5.9 Ak sa nachádzajú v posudzovanej technológii také uzly – časti technológie, 
v ktorých porucha, či havária môže viesť k eskalácii a prípadnému ohrozeniu aj 
susedných technologických jednotiek, k tzv. domino efektu, či blízkeho okolia 
podniku, potom je potrebné hneď v projekčnej fáze realizovať preventívne 
opatrenia na eliminovanie, alebo aspoň potlačenie rozvoja takejto udalosti. 
Jedným z vhodných opatrení je aj zvyšovanie požiarnej odolnosti konštrukcií, 
ochrana konštrukcií pred požiarom. Pre výrobné technológie sú charakteristické 
oceľové nosné stavebné a technologické konštrukcie, ktoré bez ochrany vykazujú 
nízku požiarnu odolnosť.   
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Obrázok 5.1 - Schematický postup pre systematické zhodnotenie požiarnych 
nebezpečenstiev 

 

6. Požiarne scenáre a požiarna odolnosť oceľových konštrukcií 

 

6.1 Pravdepodobný čas trvania požiaru, určený podľa namáhania konštrukcií 
uhľovodíkovou krivkou, je súčasne najnižšou požadovanou požiarnou odolnosťou 
týchto konštrukcií.  

 
6.2 Požadovaná požiarna odolnosť je určená časom, počas ktorého má byť 
konštrukcia chránená. Zvolená hodnota požiarnej odolnosti sa aplikuje na 
väčšinu nosných konštrukčných prvkov v dosahu požiarneho scenára. 
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6.3 Na stanovenie hodnôt požiarnej odolnosti je potrebné dôsledne analyzovať 
príslušné technológie a ich zariadenia s vysokým a stredným  požiarnym rizikom 
a určiť požiadavky na požiarnu odolnosť podľa identifikovaných požiarnych 
scenárov, ktoré sa na príslušných zariadeniach môžu vyskytnúť, alebo ktorými 
môžu byť tieto zariadenia ohrozené.  
Je zrejmé, že : 
 

 požiare typu Jet fire v praxi majú len krátke trvanie, preto v ich prípade nie je 
dôležitá požiarna odolnosť, ale kvalita a rozsah zvýšenia požiarnej odolnosti 
potenciálne ohrozených konštrukcií, 
 

 požiare typu Pool fire je možné dnes už  detailne modelovať, je možné pri nich 
aj presne zadefinovať požiarnu odolnosť pre nimi ohrozené vybrané 
konštrukcie, avšak 
 

 pre  požiarne scenáre typu BLEVE, Fire ball, Flash fire nemá prakticky zmysel 
určovať požiadavky na požiarnu odolnosť, pretože sa jedná o katastrofické 
havarijné scenáre, pri ktorých sú predpokladané aj ďalšie nimi vyvolané 
dominoefekty (eskalácia havárie). 
 

6.4 Pre stanovenie požadovanej požiarnej odolnosti (času požiarnej odolnosti) sú 
potrebné nasledovné parametre : 
 

 Čas potrebný na zistenie a ohlásenie požiaru (EPS, telefonicky) 

 Čas potrebný pre zastavenie prietoku a spätného toku horľavej kvapaliny, 
plynu, resp. paliva (plynu)  

 Dostupnosť a zabezpečenie neprerušenej dodávky vody na hasenie požiaru 
a chladenie, požiarom ohrozených konštrukcií a zariadení 

 Čas potrebný pre spustenie požiarnych zariadení (SHZ, PHZ, vodné clony) 

 Čas odozvy a schopnosť hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru 
(ZHÚ), alebo inej hasičskej jednotky (profesionálne hasičské jednotky), 
aplikovať prostriedky na hasenia požiaru  

 Čas potrebný na odvedenie uniknutých horľavých kvapalín do havarijnej 
nádrže. 

 
6.5 Ak sú dôležité zariadenia s vysokým požiarnym rizikom, napríklad 
prevádzkové zásobníky, reaktory, regenerátory, chladiče, umiestnené vo výške, 
ich hodnota požiarnej odolnosti musí byť zachovaná bez ohľadu na výšku 
príslušnej konštrukcie. V iných prípadoch, najmä na vyšších technologických 
podlažiach, môže byť hodnota požiarnej odolnosti znížená, je však potrebné 
zohľadniť možnosti úniku osôb.   
 
6.6 Pre nosné oceľové konštrukcie vybraných zariadení lokalizované v zónach 
s vysokým požiarnym potenciálom je štandardná hodnota požadovanej požiarnej 
odolnosti definovaná  hodnotou R90. Tieto požiadavky je potrebné akceptovať 
pre požiarne scenáre typu Pool fire. Ak je požiar väčší a väčšia je aj intenzita 
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uvoľneného sálavého tepla, potom by mala byť stanovená hodnota požiarnej 
odolnosti až R180.  
 
6.7 Požiarne scenáre typu Jet fire majú len krátkodobé trvanie a preto pre tieto 
požiarne scenáre je podstatná ich samotná existencia. Zvyšovanie požiarnej 
odolnosti sa realizuje na miesta  dosahov týchto scenárov. 
 

7. Ochrana nosných oceľových konštrukcií vybraných technologických 
zariadení v nebezpečných zónach 

7.1 Viacpodlažné zariadenia (okrem potrubných mostov) v dosahu 
požiarneho scenára 

 

7.1.1 Pre technologický uzol v nebezpečnej zóne (technologický uzol s vysokým, 
alebo stredným požiarnym rizikom) a so schopnosťou rozvoja požiaru, sa 
ochrana konštrukcií musí realizovať na vertikálnych a horizontálnych nosných 
prvkoch oceľových konštrukcií od úrovne zeme až po najvyššie podlažie, na 
ktorom sú umiestnené technologické komponenty. Ako znázorňuje obrázok 8.1.1. 
 
 

 
Obrázok 7.1.1 Konštrukčné podpery zariadení s požiarnym rizikom v dosahu 
požiarneho scenára 
 

7.1.2 Ak kolaps nechránenej nosnej oceľovej konštrukcie, ktorá je v dosahu 
požiarneho scenára,  môže viesť k výraznej škode blízkeho zariadenia 
s požiarnym rizikom, je potrebné uvažovať so zvýšením požiarnej odolnosti 
týchto vertikálnych a horizontálnych oceľových prvkov až do výšky 9,1m, ako 
znázorňuje obrázok 7.1.2. 
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Obrázok 7.1.2 Konštrukčná podpera zariadenia s požiarnym rizikom a bez 
požiarneho rizika 
 
7.1.3 Ochrana konštrukcií sa musí aplikovať aj na uholníky a diagonálne 
kotvenia/konzoly oceľových konštrukcií, ktoré podporujú vertikálnu, alebo 
horizontálnu stabilitu stĺpov, umiestnených v dosahu požiarneho scenára, na 
hodnotu požiarnej odolnosti R15, resp. R30 (pre Jet fire) a R90 (pre Pool fire). 
Toto kotvenie vystavené požiaru môže viesť teplo do už požiarne zodolnených 
dielov oceľových konštrukcií a negatívne ovplyvniť hodnotu požiarnej odolnosti už 
zodolnenej konštrukcie. Ak sú tieto uholníky a diagonálne kotvy/konzoly použité 
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iba kvôli vetru, zemetraseniu, alebo nárazovému zaťaženiu, nemusia mať 
zvýšenú požiarnu odolnosť.  
 
7.1.4 Ak sú reaktory, vertikálne zásobníky, alebo podobné zariadenia, 
nainštalované na chránenej oceľovej konštrukcii, alebo železobetónovej 
konštrukcii, je potrebné navrhnúť zvýšenie požiarnej odolnosti ich podperných 
oceľových konzol/kotiev, krúžkov, alebo rámov. Návrhu požiarnej odolnosti 
podpier zariadení, zásobníkov, ktoré sú prevádzkované pri vysokých teplotách, je 
potrebné venovať pozornosť najmä z hľadiska izolačných účinkov materiálov, aby 
neviedli k prehrievaniu konštrukcií, aby sa zabránilo tepelnému namáhaniu 
a popraskaniu požiarne odolných materiálov. 
 
7.1.5 Ak sa navrhuje zvyšovanie požiarnej odolnosti horizontálnych nosníkov 
nesúcich potrubie lokalizované v dosahu požiarneho scenára, horný povrch 
nosníka nie je potrebné chrániť v prípade, ak je potrebné zachovať hladký povrch 
z dôvodu pohybu – rozťažnosti  potrubia.  
 
7.1.6 V nebezpečnej zóne technológie a v dosahu Pool fire a Jet fire  
(18,5 kW.m-2 ) musí byť požiarna odolnosť vertikálnych aj horizontálnych nosných 
oceľových konštrukcií zrealizovaná na požiarnu odolnosť minimálne R15, resp. 
R30 (hodnota R15, resp. R30 sa vzťahuje len na požiare typu Jet fire) a na 
štandardnú požiarnu odolnosť R90 pre požiare typu Pool fire.  
 
7.1.7 Ak kolaps nechránenej nosnej oceľovej konštrukcie môže viesť k podstatne 
vyššej škode na blízkom zariadení v nebezpečnej zóne, potom požiarnu odolnosť 
nosných oceľových konštrukcií je potrebné zrealizovať na minimálnu požiarnu 
odolnosť R15, resp. R30 (pre Jet fire) a R90 (pre Pool fire). 
 
7.1.8 Ak sú reaktory, vertikálne zásobníky, alebo podobné zariadenia, 
nainštalované na chránenej oceľovej konštrukcii, alebo železobetónovej 
konštrukcii, musí sa navrhovať požiarna odolnosť podperných oceľových 
konzol/kotiev, krúžkov, alebo rámov, na minimálnu požiarnu odolnosť R15, resp. 
R30 (pre Jet fire) a R90 (pre Pool fire).  
  
7.1.9 Požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosť ako je R30  pre Jet fire, resp. R90 
pre Pool fire sa môžu prijať na základe výsledkov rizikovej analýzy. 
 

7.2  Nosníky oceľových konštrukcií pre potrubné mosty v dosahu 
požiarneho scenára 

 
7.2.1 Riešiť ochranu konštrukcií je potrebné aj pre vertikálne a horizontálne 
podpery potrubných mostov v dosahu požiarneho scenára až do úrovne prvého 
podlažia vrátane, najmä ak dané potrubie obsahuje horľavé materiály, horľavé 
kvapaliny, alebo toxické materiály a to na požiarnu odolnosť minimálne R15, 
resp. R30 (Jet fire) a R90 (Pool fire). 
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7.2.2 Ak potrubný most nesie potrubie, ktoré má priemer väčší, ako 150 mm na 
úrovni nad prvým horizontálnym nosníkom, alebo ak sú pod potrubným mostom 
nainštalované veľké  čerpadlá kvapalných uhľovodíkov, je potrebné navrhovať 
požiarnu odolnosť až po úroveň podlažia do výšky 9 m na požiarnu odolnosť 
minimálne R15-30 (Jet fire) a R90 (Pool fire), podľa nasledujúceho obrázka 7.2.1.  
 
 

 
Obrázok 7.2.1 Zariadenia bez čerpadiel a s čerpadlami v dosahu požiarneho 
scenára 
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7.2.3 Kotvy/konzoly určené na zabezpečenie proti vetru, alebo zemetraseniu 
a nenosné prvky nosníkov, ktoré idú paralelne s potrubím na potrubnom moste 
nemusia mať zvýšenú požiarnu odolnosť. Ak zaústenia potrubných mostov do 
hlavných potrubných trás sú problematické, zvýšenie požiarnej odolnosti môže 
byť predĺžené do vzdialenosti 450 mm od hlavných potrubných trás. 
 
7.2.4 Ak sú na vrchu potrubného mosta v dosahu požiarneho scenára 
nainštalované ventilátory chladiacich jednotiek, je potrebné navrhovať požiarnu 
odolnosť všetkých vertikálnych a horizontálnych nosných prvkov na všetkých 
úrovniach potrubného mosta, vrátane nosných prvkov ventilátora chladiacej 
jednotky, bez ohľadu na ich výšku nad úrovňou zeme, na  požiarnu odolnosť 
minimálne R15-30(Jet fire) a R90 (Pool fire), podľa nasledujúceho obrázka 7.2.2. 

 
Obrázok 7.2.2 Potrubné podpery v dosahu požiarneho scenára nesúce chladiaci 
ventilátor  
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7.2.5 Zvýšenie požiarnej odolnosti sa musí realizovať aj na uholníky a diagonálne 
kotvy/konzoly, ktoré prispievajú ku zachovaniu nosnosti vertikálnej záťaže. 
Kotvy/konzoly, ktoré sú vystavené požiaru musia byť posúdené z hľadiska 
možných účinkov vedenia tepla. Uholníky alebo diagonálne kotvy/konzoly 
navrhnuté na zabezpečenie kvôli vetru, alebo zemetraseniu nemusia mať 
zvýšenú požiarnu odolnosť. 
 
7.2.6 Pre pomocné prvky nenosných konštrukcií potrubí umiestnené mimo 
hlavného potrubného mosta (malé priečne potrubné mostíky, nezávislé nosníky, 
samostatné T stĺpy a stĺpy s kotvami/konzolami) podopierajúce potrubie 
s priemerom väčším ako 150 mm, alebo dôležité potrubie,  odkaľovacie potrubia,  
alebo sacie potrubia čerpadiel od zásobníkov, je potrebné navrhnúť požiarnu 
odolnosť minimálne R15-30 (Jet fire) a R90 (Pool fire), podľa nasledujúceho 
obrázka 7.2.3. 
 

 
 
Obrázok 7.2.3 Potrubná podpera v dosahu požiarneho scenára 
 
7.2.7 Keď potrubie obsahujúce horľavé, alebo toxické materiály, je zavesené na 
pružinách, alebo je uchytené spojmi z podperného prvku potrubného mosta 
a pružina je v dosahu požiarneho scenára, musí byť zrealizovaný kotevný nosník. 
Kotevný nosník (trám) a jeho podpery musia byť požiarne chránené na požiarnu 
odolnosť minimálne R15-30 (Jet fire) a R90 (Pool fire). Ak je potrubie, ktoré je 
zavesené v pružinovom spoji a vedie iba po potrubnom moste, na ktorom sú 
potrubia s horľavými, alebo toxickými látkami, potom podpery potrubného mosta 
by mali byť požiarne chránené, ako uchycovací nosník.  
Medzi kotvou/konzolou, alebo trámom a potrubím, musí byť dostatočný rozstup, 
ktorý umožní voľný pohyb. 
 
7.2.8 Požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosť ako je R30 pre Jet fire, resp. R90 
Pool fire sa môžu prijať na základe výsledkov rizikovej analýzy. 
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7.3  Chladiace jednotky v dosahu požiarneho scenára 
 
7.3.1 Požiarnu odolnosť je potrebné navrhovať pre nasledovné zariadenia a ich 
časti, ktoré sa nachádzajú v dosahu požiarneho scenára:  
 
7.3.2 Nosníky (podpery) ventilátorových chladiacich jednotiek v technológii s 
uhľovodíkmi v nebezpečných zónach, umiestnené na úrovni terénu, v dosahu 
požiarneho scenára Pool fire, alebo Jet fire, požaduje sa minimálna požiarna 
odolnosť R15, resp. R30 pre požiarny scenár Jet fire a R90 pre požiarny scenár 
Pool fire. 
 
7.3.3 Konštrukčné nosníky (podpery) všetkých vzduchom chladených 
výmenníkov pracujúcich s horľavými, alebo horenie podporujúcimi kvapalinami, 
ak vstupná teplota kvapaliny je nad  teplotou samovznietenia, alebo nad 315 °C, 
do úvahy berieme nižšiu teplotu, požaduje sa  minimálna požiarna odolnosť  R15-
30 pre požiarny scenár Jet fire  a R90 pre požiarny scenár Pool fire.  
 
7.3.4 Konštrukčné nosníky (podpery) v horizontálnom okruhu 6 m až 12 m bez 
ohľadu na výšku od vzduchom chladených výmenníkov umiestnených nad 
nádržou, alebo zariadením, obsahujúcim  horľavé látky, požaduje sa minimálna 
požiarna odolnosť  R15-30 pre požiarny scenár Jet fire a R90 pre požiarny 
scenár Pool fire.   
 
7.3.5 Je potrebné požiarne chrániť vzduchom chladené výmenníky umiestnené 
nad potrubnými mostami, vertikálne a horizontálne nosné prvky na všetkých 
úrovniach potrubného mosta, vrátane nosných prvkov výmenníkov, bez ohľadu 
na ich výšku nad úrovňou zeme.   
 
7.3.6 Zvýšenie požiarnej odolnosti sa nemusí realizovať, ak vzduchom chladené 
jednotky pracujú iba s plynom a nie sú vystavené požiaru od iného zariadenia.  
Ak zlyhá takáto chladiaca jednotka s plynom (neobsahuje žiadnu kvapalinu, ktorá 
môže vytiecť), potom prípadný požiar nad chladiacou jednotkou  sa neprenesie 
až dole na úroveň zeme. 
 
7.3.7 Požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosť ako je R30  pre Jet fire, resp. R90 
Pool fire sa môžu prijať na základe výsledkov rizikovej analýzy. 

 

7.4  Vertikálne a horizontálne zásobníky v dosahu požiarneho scenára 
 

7.4.1 Požiarnu odolnosť je potrebné navrhovať pre nasledovné zariadenia a ich 
časti, ktoré sa nachádzajú v dosahu požiarneho scenára:  
 
7.4.2 Vonkajšie povrchy krytov nesúcich horizontálne, alebo vertikálne zásobníky, 
ako aj vnútorné povrchy týchto krytov, ak sa vo vnútri krytu nachádzajú príruby, 
alebo ventily, alebo ak sa tam nachádzajú neutesnené otvory presahujúce 
priemer 600 mm, požaduje sa minimálna požiarna odolnosť  R30.   
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7.4.3 Otvory, okrem otvorov prielezov, musia byť uzatvorené odnímateľnou 
oceľovou doskou s hrúbkou aspoň 6 mm. Pri návrhu je potrebné uvažovať s 
minimalizovaním vplyvov šírenia požiaru cez vetracie otvory a potrubné 
upchávky. 
 
7.4.4 Kotvy/konzoly, alebo krúžky, ktoré sa používajú na upevnenie vertikálnych 
reboilerov, alebo výmenníkov, ku vertikálnym zásobníkom, alebo vertikálnym 
krytom, požaduje sa minimálna požiarna odolnosť  R30.  
 
7.4.5 Špecifické požiadavky sa uplatňujú pre zásobníka LPG, popísané v časti 
7.11 a 7.12 tejto MGS. 
 
7.4.6 Požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosť ako je R30  pre Jet fire, resp. R90 
Pool fire sa môžu prijať na základe výsledkov rizikovej analýzy. 

 

7.5  Podpery pre vertikálne a horizontálne zásobníky v dosahu požiarneho 
scenára 

 
7.5.1 Požiarnu odolnosť je potrebné navrhovať pre nasledovné zariadenia a ich 
časti, ktoré sa nachádzajú v dosahu požiarneho scenára:  
 
7.5.2 Podpery po celej nosnej výške vertikálnych, alebo horizontálnych 
zásobníkov, vyvýšené a uložené na odhalených nosných oceľových 
konštrukciách, je potrebné navrhnúť požiarnu odolnosť  R90 týchto podpier po 
celej nosnej výške. 

7.6  Podpery pre horizontálne výmenníky tepla, chladiace jednotky, 
zásobníky, bubny, nádoby a zberné nádrže v dosahu požiarneho 
scenára  

 
7.6.1 Požiarnu odolnosť je potrebné navrhovať pre nasledovné zariadenia a ich 
časti, ktoré sa nachádzajú v dosahu požiarneho scenára:  
 
7.6.2 Nosné oceľové konštrukcie, ktoré podopierajú horizontálne výmenníky 
tepla, chladiace jednotky, zásobníky, bubny, nádoby a zberné nádrže 
s polomerom väčším ako 750 mm, ak najmenšia vertikálna vzdialenosť medzi 
betónovým pilierom a povrchom nádoby prekročí 300 mm, je potrebné navrhnúť 
ich požiarnu odolnosť R90. 
 
7.6.3 Požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosť ako je R90, sa môžu prijať na 
základe výsledkov rizikovej analýzy – najmä na základe vplyvu požiarnych 
zariadení a zásahu hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru . 
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7.7  Spaľovacie pece/kotly v dosahu požiarneho scenára 
 
7.7.1 Požiarnu odolnosť je potrebné navrhovať pre nasledovné zariadenia a ich 
časti, ktoré sa nachádzajú v dosahu požiarneho scenára:  
 
7.7.2 Konštrukčné nosné oceľové konštrukcie podopierajúce spaľovacie pece 
pracujúce s horľavými kvapalinami, horľavými plynmi, alebo horenie 
podporujúcimi plynmi, ich požadovaná požiarna odolnosť je R90. Toto platí aj pre 
spaľovacie pece bez uhľovodíkov, ako napríklad pre parné jednotky, alebo 
jednotky katalytického krakovania, ak by ich kolaps viedol k poškodeniu 
susedných s uhľovodíkmi pracujúcich zariadení, alebo potrubí. 
 
7.7.3 Konštrukčné podpery potrubí, alebo dymovodov, ak nimi prechádzajú 
spaliny od viacerých pecí, kotlov. 
 
7.7.4 Spoločné komíny pracujúce so spalinami od viacerých pecí, kotlov, 
požiarnu odolnosť je potrebné navrhnúť na hodnotu R90 pre konštrukčné 
podpery potrubí, alebo dymovodov, ak sa nachádzajú v dosahu požiarneho 
scenára.    
 
7.7.5 Požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosť ako je R90 sa môžu prijať na 
základe výsledkov rizikovej analýzy – najmä na základe vplyvu požiarnych 
zariadení a zásahu hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru. 

 

7.8  Pneumatické a hydraulické riadiace rozvody 
 
7.8.1 Pneumatické a hydraulické prístrojové rozvody, ktoré majú zabezpečovať 
aktiváciu systémov zabezpečujúcich uvedenie požiaru pod kontrolu, alebo na 
zníženie následkov požiaru, alebo výbuchu, musia byť chránené pred požiarom, 
pokým však nie sú navrhnuté na bezpečné odstavenie systému počas požiaru. 
V tomto prípade musia byť chránené proti požiaru na dobu 30 minút. Ak nie je 
nevyhnutná aktivácia týchto systémov, nie je potrebné, aby boli chránené pred 
účinkami požiaru. Rúry z nehrdzavejúcej ocele podľa ASTM Typu 304, Typu 316 
a Typu 321 sú vysoko odolné voči požiaru uhľovodíkov a nemusia byť chránené 
izolačnými materiálmi. Navrhnúť ochranu pred požiarom je potrebné aj pre rúry 
s predtvarovanou izoláciou potrubia prevádzkovaných pri teplote 650 °C, alebo 
vyššej. 
 
7.8.2 Je potrebné posúdiť aj požiarnu odolnosť ostatných typov riadiacich trubiek, 
ktoré môžu zlyhať za menej ako 30 minút počas požiaru.  
 
7.8.3 Požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosť ako je 30 minút sa musia prijať na 
základe výsledkov rizikovej analýzy.   
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7.9  Nosné konštrukcie káblových mostov 
 
7.9.1 Ak sa nosné konštrukcie káblových mostov nachádzajú v dosahu 
požiarnych scenárov, je potrebné ich požiarnu odolnosť navrhnúť rovnako ako 
pre potrubné mosty.  
 

7.10 Potrubné mosty v dosahu požiarneho scenára, nachádzajúce sa 
mimo výrobných jednotiek 

 
7.10.1 Ak sú nosné oceľové konštrukcie podpier potrubných mostov umiestnené 
mimo výrobných jednotiek a v dosahu požiarneho scenára, musí byť posúdená 
ich požiarna odolnosť a navrhnuté jej zvýšenie. Ich požiarnu odolnosť je potrebné 
navrhnúť od hlavných nosných prvkov do vzdialenosti 450 mm na hodnotu R30 
pre požiarny scenár Jet fire a na hodnotu R90 pre požiarny scenár Pool fire.  
 
7.10.2 Ak dôležitý potrubný most vedie vo vzdialenosti 6 m až 12 m od otvorenej 
odvodňovacej nádrže, alebo kanála, ktoré môžu obsahovať odpady horľavých 
kvapalín, je potrebné navrhovať požiarnu odolnosť podpier potrubných mostov 
tak,  ako to je uvedené v predchádzajúcom odseku 7.10.1. 
 
7.10.3 Na potrubie dopravujúce uhľovodíkové horľavé kvapaliny a ktoré používa 
pružiace dilatačné spoje, je potrebné postupovať v zmysle predchádzajúceho 
odseku 7.10.2.  
 
7.10.4 Požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosť ako je R30 pre požiarny scenár 
Jet fire a na hodnotu R90 pre požiarny scenár Pool fire, sa môžu prijať na 
základe výsledkov rizikovej analýzy – najmä na základe vplyvu požiarnych 
zariadení a zásahu hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru. 

 

7.11 Guľové skladovacie zásobníky LPG v dosahu požiarnych scenárov 
 
7.11.1 Skladovacie zásobníky LPG, ktoré nie sú chránené stabilným hasiacim 
zariadením, ako zariadenia s vysokým požiarnym rizikom, je potrebné chrániť 
proti požiarom Pool fire  časti zásobníka identifikované podľa požiarneho 
scenára. Požiarnu odolnosť ich nosných konštrukcií je potrebné navrhnúť na 90 
minút. Navrhnutá požiarna odolnosť musí byť schopná zniesť expozíciu požiaru 
typu Pool fire a musí byť odolná voči priamemu zásahu prúdom vody na hasenie 
požiaru.  
 
7.11.2 Konštrukčné podpery musia byť požiarne odolné na rovnakú hodnotu na 
všetkých častiach nadzemnej konštrukcie zaisťujúcej nosnosť statického 
zaťaženia plného zásobníka LPG. Je nutné, aby bol požiarne odolný horizontálny 
nosný rám zásobníka tam, kde vzdialenosť medzi spodkom zásobníka a vrchom 
podpornej konštrukcie je viac ako 300 mm.  
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7.11.3 Požiarna odolnosť musí byť realizovaná od podpornej konštrukcie po 
zásobník, ale nesmie prekryť miesta, kde je oporný rám, alebo konštrukčná 
podpera privarená ku zásobníku. Ak je vertikálny zásobník podopieraný krytom, 
jeho vonkajšia časť musí byť požiarne chránená a vnútorná časť musí byť tiež 
požiarne chránená tam, kde je viac ako jeden prístupový otvor v kryte, ktorý nie je 
možné prekryť. 
 

7.12 Horizontálne tlakové zásobníky LPG v dosahu požiarnych  
scenárov 

 
7.12.1 Horizontálne tlakové skladovacie zásobníky LPG, ako zariadenia 
s vysokým požiarnym rizikom, musia spĺňať rovnaké požiadavky ako guľové 
zásobníky LPG. Mali by sa inštalovať na železobetónové nosné rámy.  
 
7.12.2 Všetky betónové konštrukčné podpery zásobníkov musia spĺňať rovnaké 
požiadavky na požiarnu odolnosť ako oceľové - 90 minút.  
 
7.12.3 Zvýšenie požiarnej odolnosti sa musí navrhnúť pre odhalené oceľové 
podpery zásobníkov, ktoré prekračujú minimálnu vzdialenosť 300 mm v najužšom 
bode. 
 

7.13 Poľné horáky v dosahu požiarneho scenára 
 
7.13.1 Ak sú podporné časti potrubí poľných horákov v dosahu požiarneho 
scenára, alebo ak sú v blízkosti otvorených havarijných nádrží, alebo kanálov, 
v ktorých sa môže nachádzať väčšie množstvo uhľovodíkových horľavých 
kvapalín, je potrebné ich posúdiť a navrhnúť zvýšenie požiarnej odolnosti na 
hodnotu R90.   

 

8. Definovanie rozsahu požiarnej odolnosti 

 
8.1 Základom pre určenie rozsahu zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukcií 
a určenie hodnoty požiarnej odolnosti použitého protipožiarneho materiálu je 
definovanie dosahu požiarneho scenára, jeho povahy a trvania, veľkosti požiaru.  
 
8.2 Výsledkom analýzy musí byť určenie rozsahu ochrany oceľových konštrukcií, 
teda stanovenia jej požiarnej odolnosti vo väzbe na intenzitu a dobu trvania 
vystavenia požiaru, proti ktorému má byť zvýšená odolnosť konštrukcie. Toto 
hodnotenie by malo obsahovať aj zhodnotenie vplyvu aktívnych systémov 
protipožiarneho zabezpečenia (požiarne zariadenia). 
 
8.3 Pri každom analyzovanom požiarnom scenári je potrebné kvantifikovať  aj 
pravdepodobnosť výskytu daného scenára. 
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8.4 V analýze je potrebné posudzovať: 
  

 Umiestnenie úniku nebezpečnej látky a potenciálne teplo  uvoľnené z daného 
úniku: 

o Ktoré zariadenia/konštrukcie sú potenciálne ohrozené? 
o  O aký typ expozície sa jedná a ako je blízko k posudzovanej  

konštrukcii/zariadeniu. 

 Prevádzkové podmienky na potenciálne ohrozenom zariadení: 
o Prevádzková teplota a tlak. 
o Či procesné materiály sú nad ich bodom vznietenia. 
o Či zariadenia obsahujú horľavé kvapaliny a kvapaliny, ktoré môžu 

absorbovať – akumulovať teplo , alebo pomôžu ochladiť steny nádoby. 
o Zohľadňuje sa kategória požiarneho potenciálu zariadenia v priestore  

 Odstupy (fyzická separácia) zariadení, schéma zariadenia, potenciálne 
nebezpečenstvo expozície pre susedné objekty a možný  dopad na okolité 
priestory a prístup pre núdzovú odozvu (havarijné plánovanie). 

 Predpokladaný čas trvania požiaru – voľný čas trvania požiaru, resp. celkový 
čas trvania požiaru  v prípade nehaseného požiaru. 

 Schopnosť  záchytných, havarijných nádrží odviesť uniknuté horľavé 
kvapaliny. 

 Schopnosť izolovať, alebo odtlakovať systém. 

 Dostupnosť manuálneho a automatického uzatvorenia systému (STOP tlačidla 
a systémy blokád a ochrán). 

 Existencia aktívnych systémov – požiarnych zariadení (stabilné hasiace 
zariadenia, elektrická požiarna signalizácia). 

 
8.5 Rozsah zvyšovania požiarnej odolnosti konštrukcie na základe dosahu 
požiarneho scenára (vzdialeností od potenciálnych zdrojov úniku), je možné určiť 
z nasledujúcej informatívnej tabuľky, ktorá vychádza z normy API 2218.  
 
 
Tabuľka 8.1 Dosahy požiarnych scenárov 
 
 

 
Chránené zariadenie, alebo 
potenciálny zdroj úniku 
 

 
Dosahy požiarnych scenárov* 

Horizontálny Vertikálny 

 
Zariadenie v dosahu požiarneho 
scenára – kaluže horľavej kvapaliny. 
Všeobecne. 
 

 
 

6 m až 12 m 

 
 

6 m až 12 m 

 
Potrubné mosty (nosné, podperné 
konštrukcie) 
 

 
 

6 m až 12 m 

 
 

6 m až 12 m 
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Potrubné mosty (nosné, podperné 
konštrukcie) v blízkosti technologických 
zariadení obsahujúcich horľavé látky 
pod vysokým tlakom 
 

 
 

Posúdiť podľa 
požiarneho scenára 

 
 

Posúdiť podľa 
požiarneho scenára 

 
 
Konštrukcie technologických zariadení 

 
6 m až 12 m 

 
8 m až 12 m 
(alebo až po 

najvyššie podlažie 
zariadenia) 

 

 
Konštrukcie zariadení bez požiarneho 
rizika nad zariadením s požiarnym 
rizikom 
 

 
 

6 m až 12 m 

 
 

6 m až 12 m 

 
LPG zásobníky ako potenciálny zdroj 
Pool fire  
 

 
Podpery do výšky  

15 m, alebo do výšky 
dosahu 

 

 
6 m až 12 m 

 
Chladiace ventilátory na nosných 
konštrukciách v dosahu scenára Pool 
fire  
 

 
6 m až 12 m 

 
8 m až 12 m 
(alebo až po 

najvyššie podlažie 
zariadenia) 

 

 
Rotujúce zariadenia 
 

 
6 m až 12 m od zdroja 

úniku 

 
6 m až 12 m 

 
 
 
Nádrže, guľové zásobníky obsahujúce 
kvapalné uhľovodíky iné ako LPG 
 

 
Dĺžka až po okraje 
záchytnej nádrže, 

alebo 6 m od nádrže, 
zásobníka. Do úvahy 

sa berie väčšia 
vzdialenosť. 

 

 
 
 
 

6 m až 12 m 

 
Prístavy pracujúce s horľavými 
kvapalinami, plynmi 
 

 
30 m horizontálne od 
rozvodu, alebo 
plniaceho spoja 
 

 
Od hladiny vody až 
po povrch doku 

*Hodnoty sa môžu zmeniť, ak analýza, alebo modelovanie preukážu inú hodnotu 

 
8.6 Faktory, ktoré môžu ovplyvňovať dosah požiarneho scenára zahŕňajú záchyt 
(napr. plocha, počet záchytných nádrží, ich rozstup a veľkosti kanalizácie) 
a podmienky predpokladaného úniku uhľovodíkov (napr. vyššie tlaky, objemy a 
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prietoky). Tieto parametre ovplyvňujú veľkosť a trvanie potenciálneho požiaru 
napr. typu Pool fire.  
 
8.7 V prípade viacerých nadzemných podlaží a technologických podlaží 
s vysokým požiarnym potenciálom, na ktorých sú lokalizované väčšie množstvá 
horľavých kvapalín, pri určovaní vertikálnej vzdialenosti na požiarneho odolnosť 
je potrebné postupovať tak, ako keby boli na úrovni terénu.   
 
8.8 LPG zásobníky, ak nie sú chránené stabilným hasiacim zariadení, sú 
považované za zariadenia s vysokým požiarnym rizikom a požaduje sa zvýšenie 
požiarnej odolnosti ich podpier a blízkych potrubných mostov do 15 m od LPG 
zásobníka, alebo od záchytnej nádrže. 
 

9. Definovanie výšky požiarnej odolnosti nosných oceľových konštrukcií 

 

9.1 Výška, do akej majú byť oceľové konštrukcie chránené, závisí od účinkov 
požiarov.  

 
9.2 Požiadavky na výšku a rozsah požiarnej odolnosti pre požiare typu Pool fire 
sa odvíjajú od veľkosti záchytnej, či havarijnej nádrže pod zariadeniami 
s vysokým požiarnym potenciálom (zásobníky, reaktory, kolóny ap.) a na základe 
nich sa dajú určiť priebehy a dosahy nebezpečných zón a teda aj požadovanú 
výšku požiarnej ochrany chránenej nosnej oceľovej konštrukcie. 

 
9.3 Pre Pool fire  sú uvádzané veľkosti týchto požiarov, pokiaľ nie sú 
obmedzované záchytnou, či havarijnou nádržou: stabilná veľkosť kaluže takýchto 
uhľovodíkových horľavých kvapalín s veľkosťou úniku 100 m3 neprekročí 75 m2. 
Rýchlejšie odhorievajúce horľavé kvapaliny pokryjú menšiu plochu a pomalšie 
odhorievajúce horľavé kvapaliny pokryjú väčšiu plochu. 

 
9.4 Pre skvapalnené plyny je možné uvažovať s výškou plameňa 2- 3 násobok 
šírky kaluže zvyškovej kvapaliny z úniku, ktorá tvorí kaluž a môže sa zapáliť 
a horieť.  

 
9.5 Pre horľavú kvapalinu (ako napr. nafta) sa výška plameňa udáva ako 2,5 – 4 
násobok priemeru kaluže. 

 
9.6 Pri požiaroch typu Jet fire pre horizontálny únik horľavej kvapaliny, či plynu 
spojený s požiarom však skutočný tvar plameňa bude mať charakter písmena “L”, 
so zatočením smerom hore.  

 
9.7 V rámci rizikovej analýzy je možné analyzovať každý požiarny scenár 
v posudzovanej technológii a na základe jej výsledkov sa rozhodnúť aj o rozsahu 
zvyšovania požiarnej odolnosti, teda aj o tom, do akej výšky je potrebné zvýšiť 
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požiarnu odolnosť nosných oceľových konštrukcií v nebezpečnej zóne s vysokým 
požiarnym rizikom. 

 
9.8 Reálne výšky, na akú je potrebné navrhovať požiarnu odolnosť nosných 
oceľových konštrukcií sa v praxi pohybujú okolo 9 – 12 m pri nosných oceľových 
konštrukciách v technológii a do 5-6 m pri potrubných a káblových mostoch. 

 
9.9 Ak sa deklaruje na nosnej oceľovej konštrukcii jej požiarna odolnosť, tak 
príslušná hodnota sa musí týkať celej tejto nosnej konštrukcie a nie len jej časti. 

 

10. Vplyv dojazdu a zásahu  hasičskej jednotky závodného hasičského 
útvaru na rozvoj požiaru a ochranu posudzovaných nosných konštrukcií  

 
10.1 Pri určovaní požiarnej odolnosti a určovaní ochrany nosných konštrukcií je 
potrebné posúdiť aj akcieschopnosť a efektivitu protipožiarneho zásahu 
vykonaného hasičskou jednotkou závodného hasičského útvaru (ďalej len ZHÚ) 
podniku. Čas dojazdu a čas začatia protipožiarneho zásahu vykonávaného 
hasičskou jednotkou ZHÚ, ako aj efektivita vedeného zásahu významne 
ovplyvňuje rozsah požiadaviek týkajúcich sa zvyšovania požiarnej odolnosti 
ohrozovaných konštrukcií a zariadení.   

 
10.2 Pri posudzovaní je potrebné individuálne, podľa konkrétneho podniku, 
zohľadňovať čas dojazdu hasičskej jednotky ZHÚ na miesto zásahu  a čas ich 
bojového rozvinutia a samotného začatia hasenia, resp. protipožiarneho zásahu. 
Posúdenie časov sa musí overiť detailne, na základe konkrétnych podnikových 
údajov.   

 
10.3 V rámci dokumentácie vyplývajúcej zo zákona je spracovávaná 
dokumentácia zdolávania potláčania požiarov, operatívne plány a karty, kde sa 
zohľadňuje aj akcieschopnosť hasičskej jednotky ZHÚ.  

 
10.4 V požiarnych havarijných scenároch sú identifikované a zhodnotené aj 
dosahy a následky požiarnych scenárov typu Pool fire a Jet fire a z ich záverov je 
potrebné vychádzať pri posudzovaní a navrhovaní zvyšovania požiarnej odolnosti 
nosných oceľových konštrukcií a zariadení a ich častí, ktoré sú predmetnými 
scenármi ohrozené a ktoré môžu spôsobiť aj eskaláciu havárie a viesť 
k dominoefektom a ohrozovať susedné prevádzky.   

 
10.5 Stanovená štandardná požiarna odolnosť hodnoty R 90 vybraných nosných 
oceľových konštrukcií v zónach s vysokým požiarnym je považovaná za 
dostatočnú v nadväznosti na hodnotenie akcieschopnosti hasičskej jednotky ZHÚ 
v našich podmienkach. 
 
10.6 Pri rekonštrukciách rizikových prevádzok, kedy sa zistí, že existujúce nosné 
oceľové konštrukcie nie je možné zvýšiť požiarnu odolnosť na viac ako základnú 
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požiarnu odolnosť R15, resp. R30, je potrebné pri posúdení a návrhu požiarne 
odolného materiálu posúdiť aj ďalšie existujúce riešenia ochrany konštrukcií, ako 
aj vplyv hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru.  
 
10.7 Vyššia požadovaná požiarna odolnosť konštrukcií môže byť požadovaná na 
základe výsledkov rizikových analýz.  

 

11. Spôsoby zvyšovania požiarnej odolnosti nosných oceľových konštrukcií  

 
11.1 Na zvyšovanie požiarnej odolnosti nosných oceľových konštrukcií sú vhodné 
nasledovné spôsoby:   

 

 intumescentné nátery a nástreky (viacvrstvové, zväčšujúce svoj objem po 
tepelnej expozícii), 

 

 nástreky tepelne izolačnými striekanými vrstvami odľahčených omietok, 
zvyčajne s obsahom expandovaného perlitu nebo vermikulitu na 
vápenocementovej báze, prípadne na báze bezvodého síranu vápenatého 
s ďalšími prísadami vylepšujúcimi ich úžitkové vlastnosti,  

 

 omietkové zmesi určené na protipožiarne nástreky do vonkajších prostredí na 
báze portlandského cementu a vermikulitu, 

 

 obetónovanie rôznymi typmi (druhmi) betónov. 
 

11.2 Každý typ schválených systémov na zvyšovanie požiarnej odolnosti, t.j. ako 
stavebný výrobok, používa rôznu kombináciu materiálov s rôznymi fyzikálnymi 
a chemickými vlastnosťami. Tieto ich vlastnosti by mali byť  zohľadnené tak, že 
na konci procesu posudzovania vybratý systém bude vhodný pre jeho zamýšľané 
použitie. 
 
11.3 Pri výbere vhodného systému na zvyšovanie požiarnej odolnosti konštrukcií 
je potrebné zvážiť nasledujúce faktory : 
 

 hmotnostné a objemové hranice predpísané projektom, vrátane pevnosti 
nosných oceľových konštrukcií požiarne chráneného zariadenia/zostavy, 
 

 hmotnostné hranice stanovené pevnosťou oceľových podpier požiarne 
chráneného zariadenia/zostavy – nosných oceľových konštrukcií. Zostava 
musí byť schopná niesť prídavnú hmotnosť materiálov požiarnej ochrany 
konštrukcie pri teplote dosiahnutej počas expozície požiaru, kedy dochádza 
k zníženiu pevnosti ocelí, 

 výber hodnoty požiarnej odolnosti (v minútach),  
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 odolnosť a adhezívna pevnosť materiálu. Špecifická povrchová úprava 
(čistenie a nanášanie, atď.) a/alebo stanovené upevnenie a spevnenie, 

 

 či bude materiál určený pre zariadenie vo fáze projektovania, alebo bude 
aplikovaný na existujúce zariadenie,  

 

 jednoduchosť aplikácie, údržby a opravy materiálu, 
 

 korozivita prostredia a materiálov požiarnej odolnosti na niektoré látky 
(nehrdzavejúca oceľ a hliník môžu byť obzvlášť citlivé, napríklad na vystavenie 
plynnému chlóru, alebo kyseliny soľnej), 

 

 teplotné hranice pri prevádzke posudzovaného zariadenia v normálnych 
prevádzkových podmienkach (bez požiaru), 

 

 očakávaná, alebo garantovaná životnosť systému požiarnej odolnosti, 
 

 či požiarne chránené zariadenie je vo vnútornom, alebo vonkajšom prostredí 
(niektoré požiarne odolné nátery tvoria toxické výpary a dym pri vystavení 
požiaru a nemusia byť vhodné do uzavretých najmä obslužných priestorov), 

 

 požiadavky na výkon kontrol kvôli korózii pod požiarne odolným materiálom, 
 

 požiadavky na nepretržitú údržbu pre zaistenie životnosti systému požiarnej 
odolnosti, 

 

 riziko spojené s poškodením požiarne odolného materiálu počas údržby 
(vrátane susedného zariadenia),  

 

 predpísané požiadavky, 
 

 náklady na životný cyklus (vrátane údržby a nákladov na dozor). 
 

12. Dôležité vlastnosti materiálov navrhnutých na zvýšenie požiarnej 
odolnosti nosných oceľových konštrukcií 

 
12.1 Požadované vlastnosti sa preukazujú skúškou. Skúšky je potrebné vykonať 
v akreditovanom laboratóriu. Na základe výsledkov skúšok sa rozhodne, či je 
možné vydať osvedčenie o overení. Kontrolu kvality výrobku zisťuje certifikačná 
organizácia, ktorá vydá certifikát.  

 
12.2 Na výrobku, balení, alebo sprievodnej dokumentácii musí byť pripevnená 
značka osvedčenia o overení spôsobom, ktorý schválil orgán vydávajúci 
osvedčenie o overení. Ak sa na výrobku vykonajú zmeny, výrobca je zodpovedný 
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za nahlásenie zmien, aby bolo možné určiť potrebu dodatočného skúšania 
a aktualizácie certifikátu.   

 

12.1 Fyzikálne vlastnosti  

12.1.1 Odolnosť proti tepelnej vodivosti (tepelný odpor) 

 
12.1.1.1 Požiarne odolné materiály sú určené všeobecne pre obmedzenie teploty 
nosných oceľových konštrukcií pod 538 °C po určenú dobu. Pri tejto teplote oceľ 
stráca zhruba polovicu svojej pevnosti a potom ju už rýchlo stráca aj ďalej. Pre 
rôzne konštrukčné ocele môžu byť stanovené rôzne kritické teploty.   

 

12.1.2 Špecifická hmotnosť (hustota)  

 

12.1.2.1 Rôzne požiarne odolné materiály sa porovnávajú z hľadiska hmotnosti 
na jednotku objemu vo väzbe na ich hrúbku a požadovanú požiarnu odolnosť. 
 
12.1.2.2 Špecifická hmotnosť ľahkých materiálov je zvyčajne od  400 kg.m-3 do  
1300 kg.m-3, čo je podstatne menšia hodnota, než akú má ťažký betón  
(od 2240 kg.m-3 do 2400 kg.m-3). Použitie ľahkých požiarne odolných systémov 
môže tak umožniť aj použitie ľahšej ocele v novo stavaných potrubných mostoch. 
Nízka hustota ľahkých materiálov môže byť výhodou pre dodatočnú montáž na 
existujúce konštrukcie, kde existujú obmedzenia na prídavné zaťaženie. Tepelné 
vedenie býva nepriamo úmerné špecifickej hmotnosti.  

 

12.1.2.3 Špecifická hmotnosť niektorých materiálov (napr. intumescentných), 
ktoré sa rozpínajú v podmienkach požiaru je iná, ako je ich špecifická hmotnosť 
za normálnych podmienok.  

 

12.1.3 Priľnavosť 

 

12.1.3.1 Väzba musí byť dostatočne silná, aby zaistila odolnosť materiálu voči 
mechanickým zásahom a vibráciám a aby zabezpečil ochranu oceľových 
konštrukcií pred koróziou. Slabá priľnavosť môže urýchliť koróziu pod izoláciou, 
čo značne zníži životnosť chránenej konštrukcie a môže spôsobiť predčasné 
poškodenie požiarne odolného materiálu, čo môže viesť k úplnému zlyhaniu 
systému  v prípade vystavenia mechanickému namáhaniu, ako je napr. prúd vody 
pri hasení.   
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12.1.4 Odolnosť voči vplyvom počasia a chemikáliám 

 

12.1.4.1 Schopnosť materiálu odolať účinkom vlhkosti, dažďa, slnečného žiarenia 
a teplote prostredia môže ovplyvniť jeho izolačné vlastnosti, očakávanú dobu 
životnosti náteru a koróziu hmoty a jej podporného materiálu.  

 

12.1.4.2 Vystavenie určitým kyselinám, zásadám, soliam, alebo rozpúšťadlám 
môže zničiť požiarne odolné materiály, preto je potrebné pri návrhu a pred 
aplikáciou požiarne odolného materiálu overiť a posúdiť materiál, s ktorým môže 
dôjsť do styku. Je potrebné skontrolovať chemickú stabilitu s ohľadom na 
kvapaliny a výpary, ktoré sa na danom mieste môžu vyskytnúť. 

 

12.1.5 Odolnosť pred koróziou 

 

12.1.5.1 Náterový systém nesmie reagovať s podkladom, základný náter a/alebo 
reagujúci náter musí podkladu poskytnúť ochranu proti korózii, ak sa to vyžaduje. 

 

12.1.5.2 V závislosti na faktoroch, ako sú priepustnosť, poréznosť a pH, požiarne 
odolné materiály môžu buď brániť, alebo urýchľovať koróziu samotnej nosnej 
oceľovej konštrukcie. 
 
12.1.5.3 Výpary a kvapaliny, ktoré môžu byť prítomné v niektorých priestoroch 
podniku, môžu byť veľmi korozívne,  ak sú zachytené medzi požiarne odolným 
materiálom a nosnou oceľovou konštrukciou a korózia môže závažne oslabiť tieto 
konštrukcie. Keď do niektorých typov požiarne odolných materiálov prenikne 
voda, soli sa môžu vylúhovať z požiarne odolného materiálu a usadiť sa na oceli,  
čo povedie ku jej korózii.  
 
12.1.5.4 Ak je aj nosná oceľová konštrukcia vystavená vysokej teplote, napäťová 
korózia môže rýchlo viesť ku zlyhaniu jej nosnosti. Pri väčšine materiálov nosná 
oceľová konštrukcia, na ktorú sa aplikujú tieto materiály musí byť vhodne 
očistená a pripravená. Pri poréznych ľahkých materiáloch sa musí udržiavať 
v dobrom stave aj vrchný náter, aby sa zabránilo prieniku nečistôt, alebo vody 
a následnej korózii oceľovej konštrukcii. 
 

12.1.6 Tvrdosť a odolnosť proti nárazu 

 
12.1.6.1 Požiarne odolný materiál vo vonkajšom prostredí musí byť schopný 
zniesť určitú mieru mechanických zásahov a odierania. Ak je celistvosť požiarne 
odolného systému narušená, je aj kvalita a účinnosť požiarnej odolnosti znížená 
a je nutné zabezpečiť povrchový náter, alebo celú konštrukciu opraviť. 

 



 SLOVNAFT, a.s. Číslo 
špecifikácie: 

MGS-S-REF-H-2.1 
  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - HSE Vydanie: Rev.:  0.00.00 
Pasívna protipožiarna bezpečnosť Dátum: 31.03.2017 
Ochrana nosných oceľových konštrukcií Strana/Strán: 36/85 
    
 

 Rev. 0.00.00 36/85 

12.1.7 Odolnosť proti vibráciám a pevnosť v tlaku, v ťahu a ohybe  

 
12.1.7.1 Odolnosť voči vibráciám a pevnosť v tlaku, v ťahu a v ohybe je dôležitá 
z hľadiska životnosti požiarne odolného materiálu.  
 
12.1.7.2 Pri niektorých aplikáciách môžu vibrácie viesť k popraskaniu požiarne 
odolného materiálu a zničiť väzbu/spojenie požiarne odolného materiálu 
s nosnou oceľovou konštrukciou. Do tohto druhu prostredia sú vhodné epoxidové 
intumescentné požiarne odolné materiály s pružnosťou a odolnosťou proti 
vibráciám a ohybné endotermické zábalové systémy.  
  

12.1.8 Koeficient rozťažnosti 

 
12.1.8.1 Koeficient rozťažnosti je potrebné brať do úvahy, ak sa uvažuje použiť 
požiarne odolný materiál na také oceľové konštrukcie, ktoré sa môžu vplyvom 
teploty, alebo prevádzkového tlaku rozpínať. Príliš tuhé protipožiarne materiály 
môžu ľahko stratiť väzbu – priľnavosť  s hmotou a odpadnúť z chráneného prvku. 
Ohybné epoxidové intumescentné požiarne odolné materiály s pružnosťou, 
tepelnou izoláciou určené pre ochranu pred požiarom a endotermické zábalové 
systémy sú v takomto prípade efektívnejšie. 
 

12.1.9 Priepustnosť pary a pórovitosť 

 
12.1.9.1 Priepustnosť pary a pórovitosť súvisia hlavne so zabránením korózie 
a sú dôležité najmä vo vlhkom prostredí, alebo pri výskyte chemikálií, ktoré by 
mohli preniknúť náterom a napadnúť nosnú oceľovú konštrukciu.  
 
12.1.9.2 Požiarne odolné materiály, ktoré obsahujú veľké množstvo voľnej vody 
sa môžu ľahko odlúpnuť, ak sú podrobené vysokým teplotám. Kým prienik voľnej 
vody je potenciálne škodlivý, mnohé požiarne odolné materiály majú chemicky 
viazanú vodu, ktorá sa uvoľňuje a je neoddeliteľným prvkom ich mechanizmu 
ochrany pred požiarom.  
 

12.1.10 Povrchová teplota hmoty 

 
12.1.10.1 V zásade sa požiarne odolné materiály určené na zvýšenie požiarnej 
odolnosti oceľovej konštrukcie nemôžu považovať za tepelnú izoláciu. Niektoré 
požiarne odolné materiály majú jednoznačne určené hraničné prevádzkové 
teploty.  
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12.2 Vlastnosti materiálov počas požiaru 

12.2.1 Reakcia na oheň 

 
12.2.1.1 Reakciu na oheň určuje Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2016/364 
z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa 
nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011.  
 
Triedy reakcie na oheň sú určené nasledovnou tabuľkou:  
 

Tabuľka 12.2.1.1 Triedy reakcie stavebných výrobkov na oheň okrem podlahových 
krytín, tepelnoizolačných výrobkov lineárnych potrubí a elektrických káblov 
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Symboly: 1. „ΔΤ“–vzrast teploty; 2. „Δm“–úbytok hmotnosti; 3. „tf“–pretrvávanie trvalého horenia plameňom; 
4. „PCS“–spalné teplo; 5. „LFS“–šírenie plameňa vo vodorovnom smere; 6. „SMOGRA“–rýchlosť tvorby 
dymu. 7. „FIGRA“–index rýchlosti rozvoja požiaru; 8. „THR“–celkové uvoľnené teplo; 9. „TSP“–celkové 
množstvo vytvoreného dymu; 10. „Fs“–šírenie plameňa. 
 

12.2.2 Odolnosť proti hydraulickej erózii a proti tepelnému šoku 

 
12.2.2.1 Ak z posúdenia vyplynie potreba, aby požiarne odolný materiál ostal 
aplikovaný aj po požiari na konštrukcii, je potrebné, aby bol odolný prúdom 
hasiacej vody počas hasenia požiaru, na čo je však potrebné, aby bola vykonaná 
skúška prúdom vody, aby sa porovnala schopnosť rôznych materiálov zniesť 
hydraulickú eróziu a tepelný šok.  
 

13. Charakteristiky materiálov používaných na zvyšovanie požiarnej 
odolnosti oceľových konštrukcií  

13.1 Nátery  

 
13.1.1 Výhody:  

 

 nízka hmotnosť, 

 estetický vzhľad, 

 nezmenená vzperná dĺžka konštrukcie, 

 rýchla aplikácia, 
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 predpísané hodnoty náterových vrstiev sú kontrolovateľné. 
 
13.1.2 Nevýhody: 

 

 nevhodná aplikácia do exteriéru, 

 nesmú byť dodatočne zakryté inou konštrukciou, ich správna funkcia vyžaduje 
priamy styk s plameňom, 

 podľa doterajších skúseností, majú obmedzenú životnosť na 10 rokov, ich 
obnova je potrebná po 5 – 6 rokoch. 

 
13.1.3 Z hľadiska spoľahlivosti a životnosti oceľových konštrukcií sa protipožiarne 

nátery nesmú aplikovať: 
 

 na miestach, kde sa nedá jednoznačne zaručiť ich obnova, 

 v prípadoch, kde je pravdepodobné, že v priebehu ich životnosti sa budú 
meniť podmienky prevádzky, ktoré by ohrozovali účinnosť a trvanlivosť 
protipožiarnych náterov, 

 na miestach, kde nemožno spoľahlivo aplikovať predpísaný náterový systém, 
napr. v ťažko dostupných miestach. 

 

13.2 Nástreky 

 
13.2.1 Výhody:  

 

 vo vhodnom prostredí, do ktorého sú určené, sú stále a starnú veľmi pomaly, 
tým si svoje požiarno-technické parametre zachovávajú po dlhú dobu, 

 zaisťujú splnenie normových požiadaviek požiarnej odolnosti väčšine 
oceľových nosných konštrukcií, v rozmedzí 15 až 180 minút, 

 sú potrebné nižšie náklady na dosiahnutie požadovanej požiarnej odolnosti, 

 nastriekaná vrstva na podkladovej konštrukcii dosahuje vlastnosti prakticky po 
dokončení a vysušení všetkých svojich vlastností, nemôže dôjsť k ovplyvneniu 
ich tepelne izolačnej funkcie akýmikoľvek zmenami konštrukcie.  

 
13.2.2 Nevýhody:  

 

 ich objemová hmotnosť je vyššia, čím viac zaťažuje konštrukciu, 

 sú pomerne krehké a neznášajú dynamické namáhanie konštrukcie, 

 ich povrch je nerovný, kde sa môžu usadzovať aj nečistoty, 

 môže dochádzať k odpadávaniu nástrekov po niekoľkých rokoch, 

 v niektorých prípadoch môže byť problematická adhézia k povrchu,  

 nie sú vhodné pre tenké tyčové prvky, ktoré môžu počas prevádzky výrazne 
vykazovať väčšie objemové zmeny. 
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13.3 Ťažké betóny 

 
13.3.1 Betón vyrobený z portlandského cementu má špecifickú hmotnosť 2200 
kg.m-3 až 2400 kg.m-3. Ťažké betóny môžu byť vyrobené na mieste, alebo 
pneumaticky nastriekané do požadovanej hrúbky s použitím oceľovej výstuže.  
Kvôli korozívnemu účinku chloridov na povrch ocele vo vlhkom prostredí je 
potrebné použiť ochrannú základnú vrstvu a zaliatie vrchnej vrstvy.  

 

13.3.2 Hlavné výhody hustých betónov sú: 
 

 trvácnosť; znesú tepelné šoky a priame prúdy vody, 

 znesú priamy kontakt s plameňom až do 1100 °C, 

 väčšinou nie je požadovaný žiaden zvláštny dodávateľ, 

 dokázaná vyššia požiarna odolnosť; dokážu poskytnúť 4 hodiny, alebo aj viac 
hodín požiarnej odolnosti. 

 
13.3.3 Nevýhody ťažkých  betónov sú: 

 

 relatívne vysoká hmotnosť, 

 relatívne vysoká tepelná vodivosť, 

 potreba doplnkovej oceľovej výstuže, 

 náklady na montáž a čas potrebný na aplikáciu na existujúce konštrukcie. 
 

13.3.4 Betóny absorbujú teplo cez endotermické reakcie, keď chemicky viazaná 
voda sa uvoľní z kryštalickej štruktúry, ktorá je viazaná na vápno vysokými 
teplotami; toto pôsobenie je pozitívne a vyvažuje ich negatívnu vlastnosť a to ich 
relatívne vysokú tepelnú vodivosť. 
 
13.3.5 Pre dosiahnutie požadovanej požiarnej odolnosti je veľmi dôležitá vhodná 
aplikácia ťažkých betónov. Je nutné vykonať odskúšanie hustoty a pevnosti 
v tlaku za studena. Minimálna pevnosť v tlaku za studena je 21 MPa; vhodnejšie 
sú betóny s pevnosťou v tlaku 28 MPa.  
 

13.4 Ľahké betóny 

 
13.4.1 Ľahké betóny používajú veľmi ľahké zmesi, ako sú vermikulit, alebo perlit 
(miesto štrku) s cementami, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám. Špecifická 
hmotnosť je od 400 kg.m-3 do 1 300 kg/m-3. 
 
13.4.2 Ľahké betóny sa zvyčajne striekajú, ale môžu sa aj omietať, alebo robiť na 
mieste s použitím výstužnej sieťoviny. Pneumaticky aplikovaný materiál je asi o 
20 % ťažší ako ľahký betón liaty na mieste. Ako pri všetkých betónoch, vlhkosť 
tvorí vhodné podmienky pre koróziu povrchu ocele. Preto je potrebný ochranný 
náter povrchu.  
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13.4.3 Výhody ľahkých betónov: 
 

 znesú tepelný šok a stredný tlak vody, 

 môžu byť použité v tenšej vrstve pre dosiahnutie rovnakej hodnoty požiarnej 
odolnosti, 

 sú schopné zniesť  aj priamy kontakt s plameňom až do 1100 °C, 

 môžu byť aplikované väčšinou dodávateľov. 
 
13.4.4 Nevýhody ľahkých betónov sú nasledujúce: 
 

 pórovitosť, ktorá môže umožniť prienik vody (čo môže viesť ku korózii 
konštrukcie), 

 absorpcia vlhkosti môže viesť ku praskaniu a odlupovaniu počas mrazov, 

 potreba udržiavania povrchového náteru je zvyčajne prehliadaná, 

 krytie a/alebo tesnenie sú nevyhnutné pre zabránenie prieniku vlhkosti, 

 ľahké betóny sú náchylnejšie na mechanické poškodenie ako ťažké betóny 
(ale môžu byť zakryté, ak je nebezpečenstvo mechanického poškodenia). 

 

13.5 Striekaním nanášané protipožiarne materiály  

13.5.1 Organické materiály 

 
13.5.1.1 Tmely poskytujú ochranu pred požiarom prostredníctvom jedného, alebo 
viacerých mechanizmov: 
 

 Sublimujúce tmely absorbujú väčšie množstvo tepla, keďže sa menia priamo 
z pevného do plynného skupenstva.  
 

 Intumescentné tmely niekoľkonásobne zväčšujú svoj objem, keď sú vystavené 
teplu a tvoria ochranný izolačný uhlík. Tento uhlík potom slúži ako tepelná 
bariéra a izoluje oceľ.  

 

 Ablatívne tmely absorbujú teplo ako strácajú hmotu cez aeróbnu koróziu. 
 
13.5.1.2 Výhody týchto materiálov: 
 

 rýchla aplikácia,  

 sú ľahšie na jednotku plochy ako výrobky na báze cementu, čo ich robí 
vhodným kandidátom na použitie na existujúce nosné oceľové konštrukcie, 
ktoré by nemuseli zniesť prídavné zaťaženie, 

 výborná odolnosť voči poškodeniu, 

 pri vhodnej aplikácii, veľmi dobre držia, sú trvácne a dobre chránia pred 
koróziou,  

 výrobky sú dostupné, sú pružné a odolávajú vibráciám,  
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 určité materiály preukázali obzvlášť veľkú trvanlivosť - odolnosť pri skúškach 
pri požiarnom scenári typu Jet fire a prúdom vody.  

 
13.5.1.3 Nevýhody týchto materiálov:  
 

 musí byť prísne dodržaná technika aplikácie s požiadavkami výrobcu, pre 
zaistenie dlhodobej životnosti. Pre spoľahlivú odolnosť je dôležitá hrúbka 
vrstvy a vhodné prichytenie ku podkladu,  

 niektoré tmely majú tendenciu sa zmršťovať počas schnutia; preto by mali byť 
dané požiadavky na hrúbku mokrej vrstvy, ktorá zaistí požadovanú hrúbku po 
vysušení,  

 materiály určené pre ochranu v tenkých vrstvách, musia byť odborne 
aplikované, aby sa zaistila požadovaná hrúbka,  

 niektoré tmely vyžadujú prísnu kontrolu prostredia (napr. teploty a vlhkosti) 
počas aplikácie, 

 malo by sa prevádzať hodnotenie kvality počas aplikácie, aby sa predišlo 
opakovaným opravám, 

 niektoré materiály vyžadujú opravu, alebo výmenu už po krátkom požiari typu 
Flash fire. Je potrebné konzultovať s dodávateľom.  

 použitie prúdu vody na niektoré materiály počas požiaru môže viesť 
k poškodeniu aj zničeniu časti ochrannej vrstvy/uhlíka, alebo samotného 
materiálu a tak môže  znížiť celkovú efektívnosť ochrany, 

 pri niektorých materiáloch hrozí nebezpečenstvo erózie uhlíka počas požiaru, 
ak sú vystavené prúdu požiarnej vody, 

 na aplikáciu sa vyžaduje špeciálne náradie, ktoré umožní aplikovať viaceré 
komponenty naraz,  

 počas požiaru tvoria dym,  

 niektoré tmely obsahujú horľavé zložky, ktoré počas ich aplikácie v prostredí 
pri tepelných zdrojoch (peciach)  sa môžu zapáliť, 

 niektoré tmely sú menej trvanlivé ako tradičné betónové materiály, keď sú 
predmetom mechanických zásahov a odierania. 

 
13.5.1.4 Vlastnosti niektorých intumescentných tmelov nemusia byť ovplyvnené 
malými škrabancami, alebo prasklinami, pretože ich povrchová vrstva môže 
vykonávať do určitej miery “samoopravu”, keď sa vplyvom tepla pri požiari 
zväčšuje. Avšak schopnosť materiálov meniť svoj objem a hustotu pri expozícii 
teplom, môže viesť ku prasklinám ako dôsledok rozťahovania s zmrašťovania 
a následne k odhaleniu chráneného zariadenia/povrchu  na rohoch, ostrých 
ohyboch, alebo komplikovaných tvaroch.  
 
13.5.1.5 Aplikovať sa môžu len na tvary, alebo konštrukcie podobné,  pre ktoré 
bola skúška  určená.  
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13.5.2 Anorganické materiály 

 
13.5.2.1 Jedná sa o ľahké cementové požiarne odolné materiály: striekané, alebo 
omietané nátery z portlandského cementu a vermikulitu, alebo perlitu, ktoré 
poskytujú výbornú požiarne odolnú izoláciu.  
 
13.5.2.2 Ich výhody sú nasledujúce: 
 

 vysoká požiarna odolnosť a trvanlivosť pri vonkajšej aplikácii,  

 vlastnosti vermikulitu umožňujú vytvorenie ohybu a nie praskliny, alebo 
odpadnutia materiálu pri stredne silnom mechanickom údere,   

 relatívne ľahký materiál 700 kg.m-3 až 800 kg.m-3 v porovnaní s ostatnými 
formami betónového požiarne odolného materiálu,  

 nízke náklady na materiál. 

 môžu byť omietnuté tak, aby vyzerali ako omietka. 
 
13.5.2.3 Nevýhody sú nasledujúce: 
 

 nechránia (ale ani neurýchľujú) pred koróziou ocele,  

 základná vrstva je negatívne ovplyvnená aplikáciou klincov potrebných na 
uchytenie  sieťoviny, 

 zvyčajne sa vyžadujú dve vrchné ochranné vrstvy pre zaistenie vhodnej 
ochrany proti korózii,  

 vyžadujú si trvalú údržbu vrchnej - krycej vrstvy pre zaistenie výkonu počas 
požiaru a minimalizovanie korózie, 

 je pri nich ťažšie určiť rozsah korózie bez deštruktívneho skúšania, 

 pomalé schnutie. 
 

14.  Aplikácia materiálov na zvýšenie požiarnej odolnosti nosných 
oceľových konštrukcií  

14.1 Montáž a zaistenie kvality 

 
14.1.1 Systémy určené na zvyšovanie požiarnej odolnosti nosných oceľových 
konštrukcií musia byť  predovšetkým správne aplikované,  aby plnili svoju 
funkciu. Pre ich dlhodobé bezproblémové fungovanie je dôležitá aj dostupnosť 
vhodného materiálu, správne definované podmienky a požiadavky na aplikáciu, 
aplikačné zariadenia a kvalifikované osoby pre plnenie požiadaviek výrobcu.  

14.2 Jednoduchosť aplikácie 

 
14.2.1 Jednoduchá aplikácia znižuje výskyt potenciálnej chyby pri montáži, čo je 
výhodné z hľadiska nákladov, životnosti a efektívnosti inštalovaného požiarne 
odolného systému. 
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Faktory, ktoré majú dopad na jednoduchosť montáže požiarne odolného 
systému: 

 či požadovaná príprava povrchu sa môže bezpečne vykonať na mieste, 

 dostupnosť skúsených osôb na aplikáciu, ktoré urobia svoju prácu odborne 
a efektívne, 

 požiadavky na skladovateľnosť a zaobchádzanie so základným/ surovým 
materiálom, 

 skladovateľnosť zmiešaných materiálov, 

 možnosť použiť jemné striekacie pištole, čo minimalizuje straty a prílišné 
prestriekanie, 

 typ riedidiel, ak sa používajú,  

 požadované počasie (teplota a vlhkosť) v čase aplikácie,  

 potreba a miera zapusteného vystuženia pri hrubých vrstvách,  

 potreba aplikácie ochrannej vrstvy, kvôli vplyvom počasia, alebo prostredia, 

 čas a náklady na čistenie. 

 zneškodnenie použitých rozpúšťadiel vyžadujúcich zvláštne zaobchádzanie, 

 doba potrebná na aplikáciu na existujúce nosné oceľové konštrukcie.  
 

14.3 Dôležité faktory týkajúce sa aplikácie protipožiarnych materiálov 

 
14.3.1 Aplikácia požiarne odolných materiálov musí prebiehať presne podľa 
pokynov ich výrobcu. V prípade nevhodnej aplikácie, nemusí dôjsť 
k dostatočnému priľnutiu aplikovanej ochrany k nosnej oceľovej konštrukcii, čo 
má za následok zvyčajne poškodenie, alebo zlyhanie požadovanej  funkcie pri 
požiari. Výrobca musí poskytnúť návod na aplikáciu výrobku. V návode sa musia 
uviesť tieto údaje:  
 

 zoznam vhodných podkladov, 

 informácie o príprave povrchu konštrukcie (napr. o čistote, vlhkosti), 

 spôsob aplikácie (napr. teplota, vlhkosť pred aplikáciou, počas nej a po 
ukončení), 

 potrebná hrúbka mokrej vrstvy vo vzťahu k hrúbke suchej vrstvy a metóda 
merania, 

 požadovaná hrúbka suchej vrstvy reagujúceho náteru, 

 čas medzi aplikáciou jednotlivých komponentov so zohľadnením podmienok 
expozície, 

 čas potrebný na vysušenie systému, 

 schválený vrchný náter, 

 parametre prístrojov, 

 opatrenia na ochranu náterov určených na použitie za vnútorných podmienok 
pri ich dočasnej expozícii na mieste použitia. 
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14.3.2 Platí zásada, že akýkoľvek podklad, na ktorý sa nástrek aplikuje, musí byť 
zbavený hrdze a mechanických nečistôt, musí byť očistený tak, aby na ňom 
neboli oleje, mastnota, kvapalné nečistoty, hrdza a prach nemôže byť 
hydrofóbny,  a musí byť ošetrený primárnou adhéznou vrstvou, ktorý predpisuje 
výrobca. U oceľových konštrukcií je potrebné realizovať kompletný antikorózny 
náterový systém. Čím je povrch hladší, tým je dôležitejšie prevedenie 
povrchových úprav, ktoré zvyšujú adhéziu nástreku k podkladu. Adhézna vrstva 
zvyšuje špecifický povrch striekanej konštrukcie a tým lepšie zaisťuje adhéziu 
týchto systémov k podkladu. Ak je potrebné naniesť základnú vrstvu, tá musí byť 
kompatibilná s požiarne odolným materiálom. Musí sa dodržať požadovaná 
hrúbka materiálu, alebo počet nanášaných vrstiev, vhodné prichytenie a vhodné 
utesnenie, upchatie škár, alebo sa musí aplikovať aj  vrchná –krycia vrstva 
systému. 
 
14.3.3 Dôležitým faktorom je aj vlhkosť podkladu a prostredia v priebehu 
striekania a po ňom. Čím je relatívna vlhkosť vzduchu vyššia, tým pomalšie sa 
nástreky vytvrdzujú a schnú, čo má výrazný vplyv na kvalitu. Neodparená voda 
má potom tendenciu stekať do spodných vrstiev a k povrchu, čo môže 
spôsobovať bubliny a môže dochádzať k odpadávaniu hmoty z podkladu.   

 
14.3.4 Minimálna hrúbka ochrannej vrstvy nástreku, v závislosti na druhu 
chránenej konštrukcie sa určuje na základe prepočtu konštrukcie podľa pomeru 
ohrievanej plochy k prierezu (pomer O/A). Tabuľky k jednotlivým druhom 
nástrekov musia byť uvedené v technickom liste výrobcu. Vo väčšine prípadov je 
hrúbka nástreku pomerne vysoká, preto je nutné zabezpečiť trvalú priľnavosť 
k povrchu chránenej konštrukcie.  

 
14.3.5 Čím silnejšia vrstva, tým dlhšie trvá jej schnutie, čím sa zvyšuje aj riziko, 
že v dôsledku pomalého tuhnutia príde k porušeniu adhézie k podkladu. Preto je 
potrebné vykonávať nástreky v dvoch vrstvách, u silnejších nástrekov i vo 
viacerých vrstvách a to tak, že sa na druhý deň po aplikácii adhéznej vrstvy 
aplikuje základný nástrek.  

 
14.3.6 Pokiaľ sú prevádzané striekané povrchy s nerovnosťami presahujúcimi aj 
viac ako 10 mm, ich funkcia nebude spoľahlivá. Dochádza tam k lokálnemu 
pnutiu v hmote, čím vznikajú pri zvýšenej teplote praskliny, ktoré ohrozujú celú 
stabilitu nastriekanej vrstvy.   

 

14.3.7 Pri potrebe aplikovať nástrek do exteriéru, je potrebné použiť povrchovú 
úpravu podkladu a dokončeného povrchu. Ak je táto úprava prevedená, napr. 
krycou vrstvou inej omietky, musí byť preukázateľne overený celý systém 
samostatnou skúškou aj z hľadiska požiarnej odolnosti, pretože použitím 
prídavného materiálu by mohlo dôjsť k celkovému zníženiu funkcie protipožiarnej 
odolnosti. 
 



 SLOVNAFT, a.s. Číslo 
špecifikácie: 

MGS-S-REF-H-2.1 
  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - HSE Vydanie: Rev.:  0.00.00 
Pasívna protipožiarna bezpečnosť Dátum: 31.03.2017 
Ochrana nosných oceľových konštrukcií Strana/Strán: 47/85 
    
 

 Rev. 0.00.00 47/85 

14.3.8 Jednoduchosť aplikácie môže byť jedným z hlavných faktorov 
rozhodujúcich o správnosti aplikácie. 
 
14.3.9 Pri montáži požiarne odolných náterov a mokrých materiálov na báze 
cementu je potrebné brať do úvahy : 
 

 doba skladovateľnosti a dodržania zhody,  

 materiály musia byť skladované podľa odporúčaní výrobcu,  

 niektoré materiály sú náchylné na teplotu a nemôžu byť vystavené extrémom 
počas skladovania a prepravy, 

 požiarne odolné materiály musia byť aplikované priamo z originálnych nádob, 
aby nedošlo k zámene, alebo primiešavaniu iných materiálov,  

 niektoré materiály vyžadujú určitú dobu riadeného kropenia (vlhčenia), aby sa 
dosiahla plná pevnosť a zabránilo sa vážnym prasklinám v budúcnosti, 

 materiály, ktoré obsahujú voľnú/neviazanú vodu vyžadujú čas na vysušenie, 
kedy nemôže teplota klesnúť na teplotu mrazu, resp. určitú najnižšiu teplotu, 

 stanovenú hrúbku, či ide o hrúbku suchého, alebo mokrého materiálu. 

 

14.4 Kontrola kvality aplikácie 

 
14.4.1 Požadovaná efektívnosť požiarne odolných materiálov po celú dobu ich 
životnosti závisí aj na znalostiach osôb, ktoré materiál aplikujú, znalostiach 
o materiály a aplikačnej technike, aj na nepretržitej kontrole výkonu aplikácie 
kvalifikovanými osobami.  
 
14.4.2 Pre zaistenie kvality aplikácie je potrebné venovať pozornosť nasledujúcim 
bodom : 
 

 prevádzkovateľ, aj montážna firma a jej zamestnanci musia mať znalosti 
o vlastnostiach požiarne odolného materiálu, ako aj o spôsobe aplikácie 
a o technikách jeho údržby, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie požadovanej 
požiarnej odolnosti. Potrebné informácie sa musia nachádzať v údajových 
listoch a príručkách dodaných výrobcom týchto materiálov. 

 Povrchová úprava náterom si vyžaduje nasledovné požiadavky: 
 

o Osoba vykonávajúca aplikáciu môže požadovať poskytnutie hotovej 
vzorky, aby nedošlo k nedorozumeniu o požadovanej textúre 
a hladkosti hotového povrchu.  

o Kvalifikované osoby na aplikáciu musia sledovať jednotlivé činnosti 
aplikácie, ako miešanie, príprava podkladu, hustotu, hrúbku 
aplikovaného materiálu, montáž zapustenej výstuže a povrchovú 
úpravu, aby boli v súlade so vzorkou a povrchovou vrstvou.  

o Materiály musia byť aplikované v hrúbke v súlade s odporúčaniami 
výrobcu pre suchý materiál.  
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o Užívateľ a osoba aplikujúca požiarne odolný materiál by sa mali 
dohodnúť ohľadom rozsahu/počtu vzoriek, potrebných na kontrolu 
hrúbky vrstvy, kvality spojov a použití presných postupov pre takéto 
zhodnotenie.  

 

15. Kontrola, údržba, oprava a obnova požiarne odolného materiálu na 
oceľových konštrukciách a ich životnosť  

 
15.1 Nasledujúce požiadavky sú určené ako minimálne. Výrobca, alebo 
dodávateľ systémov, môže požadovať splnenie iného, alebo rozsiahlejšieho 
okruhu požiadaviek. 
 

15.1 Vplyvy dlhodobej expozície  

 
15.1.1 Na zníženie požiarnej odolnosti požiarne odolného materiálu môže mať 
vplyv aj starnutie materiálu, preto je potrebná pravidelná kontrola aplikovaného 
materiálu, ktorá hľadá možné problémy spojené s fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré 
sa v takýchto prípadoch môžu vyskytnúť. 
 
15.1.2 Kontrola nenahrádza údržbu týchto materiálov. Tá musí zabezpečovať 
a realizovať prípadné opravy a dodržať stanovený plán údržby požadovanej 
výrobcom materiálov (napríklad pravidelné obnovenie vrchného – krycieho 
náteru, atď.).  
 
15.1.3 Trhliny alebo vydutiny na povrchu materiálu sú prvotnými znakmi výskytu 
problémov so znížením požiarnej odolnosti. Ak problém nie je odstránený, 
vlhkosť, chemikálie, korozívne výpary, alebo kondenzácia môžu viesť ku korózii 
samotného podkladu, alebo materiálu, teda  v tomto prípade nosnej oceľovej 
konštrukcie. 
 
15.1.4 Počasie, vplyv slnečného svetla a chemicky agresívnej atmosféry, alebo 
použitie nevhodnej vrchnej vrstvy  môže spôsobiť, že požiarne odolný materiál sa 
stane priepustný pre vlhkosť a výpary, čo môže viesť ku korózii a poškodeniu 
nosnej oceľovej konštrukcie.  
 
15.1.5 Strata väzby s podkladom - priľnavosti vážne ovplyvňuje odolnosť 
požiarne odolného materiálu a môže byť spôsobená prienikom vlhkosti, koróziou, 
použitím nevhodnej základnej vrstvy na podklade, alebo nedostatočnou, či 
nesprávnou prípravou podkladu pred aplikáciou požiarne odolného materiálu. 
 
15.1.6 Častý výskyt poškodení materiálov a systémov požiarnej odolnosti je aj 
počas rekonštrukcií, opráv, alebo údržby zariadení, kedy pracovníci 
vykonávajúce tieto práce nie sú oboznámení s účelom a funkciou príslušných 
systémov a materiálov. 
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15.2 Kontrola 

 
15.2.1 Pravidelná kontrola a skúšanie maximalizujú životnosť požiarne odolného 
systému. Výrobca musí v dodanej dokumentácii určiť spôsoby a lehoty 
vykonávanej kontroly materiálu, vrátane pokynov na obnovu ochranných náterov.  
 
15.2.2 Program kontroly a skúšania môže obsahovať tieto kroky: 
 

 prehliadka povrchu, či nie sú prítomné praskliny, trhliny, hrdza, bubliny, alebo 
vypukliny, 

 prehliadka povrchu kvôli stopám po vplyve počasia (zmena farby, 
rozdrobeniny, zrednutie vrstvy, stekanie, a pod.), 

 vybratie a odstránenie malej časti požiarne odolného materiálu, aby sa zistil 
stav povrchu podkladu a výstuže (kontrola korózie oceľovej konštrukcie). Po 
takomto zásahu je nevyhnutná oprava kontrolovanej časti, 

 vizuálna kontrola, či nechýba časť požiarne odolného materiálu v dôsledku 
mechanického poškodenia, 

 pri aplikácii požiarne odolného materiálu by mala odložiť vzorka, aj 
s predmetnou oceľovou konštrukciou, alebo identickou oceľou pre pravidelné 
požiarne odskúšanie počas očakávanej životnosti povrchu,  

 vizuálna kontrola, či nebola odstránená časť požiarne odolného materiálu na 
chránenej oceľovej konštrukcii bez jeho nahradenia. 
 

15.3 Údržba a oprava 

 
15.3.1 Pravidelná údržba zaručuje, že systém je fyzicky v stave v zmysle 
požiadaviek výrobcu a realizátora. 
 
15.3.2 V dokumentácii musí výrobca materiálu určiť postup na údržbu a opravu, 
ako aj podmienky, kedy je potrebné vykonávať údržbu a opravu, vrátane pokynov 
pre obnovu ochranných náterov. 
 
15.3.3 Údržba sa  musí systémovo zamerať  hlavne na riešenie nasledovných 
problémov: 
 

15.3.1 Vlásočnicové praskliny 

 
15.3.1.1 Keď sa vyskytnú na systéme praskliny, ktoré už majú charakter 
vlásočnicových prasklín, otvory by sa mali vyčistiť a vyplniť novým materiálom 
podľa pokynov výrobcu. 
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15.3.2 Spojitosť materiálu (priľnavosť) 

 
15.3.2.1 Strata spojitosti - priľnavosti s podkladom môže byť zistená 
z povrchových vydutín, alebo z abnormálnych zvukov, ak  na povrch materiálu sa 
poklepe ľahkým kladivkom. 
 
15.3.2.2 V miestach, kde sú zrejmé dôkazy o strate  priľnavosti, požiarne odolný 
materiál musí byť odstránený, podklad úplne vyčistený a vhodne pripravený pred 
aplikovaním nového materiálu. 
 

15.3.3 Vrchná (krycia) vrstva 

 
15.3.3.1 Obzvlášť veľká pozornosť musí byť venovaná údržbe vrchnej vrstvy, keď 
nie je realizovaná žiadna vlastná ochrana oceľovej konštrukcie proti korózii, alebo 
keď je problémom nasiakavosť materiálu. 
 
15.3.3.2 Ak je požadovaná vrchná vrstva požiarne odolného materiálu, musí byť 
obnovovaná v intervaloch odporúčaných výrobcom. Pred obnovením vrstvy 
musia byť vykonané kontroly, aby nedošlo k prekrytiu chýb novou vrstvou. 
 

15.3.4 Opravy  

 
15.3.4.1 Realizovanie drobných opráv je zväčša výrobcom dovolené aj 
zaškolenými osobami z údržby, za podmienok dodržania požiadaviek výrobcu. 
Nie je však dovolené pri týchto opravách použiť iné, ani kompatibilné materiály, 
než aké boli prvotne použité na zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových 
konštrukcií.   
 
15.3.4.2 Akékoľvek väčšie zásahy do systémov s preukázanou požiarnou 
odolnosťou môže vykonávať len výrobcom materiálu zaškolená osoba.  

 

15.4 Obnova, alebo údržba po expozícii požiarom  

 

15.4.1 V prípade materiálu, ktorý bol exponovaný požiaru je vždy potrebné 
realizovať kontrolu celého systému  za prítomnosti realizátora, alebo výrobcu 
materiálu. Vždy, aj po malých expozíciách požiarov, je potrebné realizovať  odber 
vzorky materiálu určeného na zvýšenie požiarnej odolnosti z miesta expozície 
a vykonať jej hĺbkovú kontrolu a analýzu – zhodnotenie dopadu tejto expozície na  
predmetný materiál. 

 

15.4.2 Výrobca materiálu musí určiť, či je potrebné materiál opraviť, alebo 
vykonávať jeho častejšiu kontrolu a údržbu. 
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15.5 Životnosť materiálov 

 

15.5.1 Najväčší vplyv na životnosť majú: 

 agresívne prostredie,  

 expozícia nástreku vplyvom konkrétnej stavby a jej negatívnych vplyvov, 

 samotná podkladová nosná oceľová konštrukcia.  
 
15.5.2 Pri výrobkoch a systémoch, u ktorých je životnosť limitovaná 10 rokmi je 
potrebné pri ich výbere uvažovať s opakovanou aplikáciou. 

 

15.5.3 Pri návrhu ochrany oceľových konštrukcií s použitím protipožiarnych 
náterov/ nástrekov, ktoré je možné aplikovať aj do vonkajších prostredí, je 
potrebné zohľadniť potrebu ich opakovanej obnovy a opakovanej aplikácie 
krycích vrstiev. 

 

15.5.4 Vo vonkajšom prostredí je potrebné materiál chrániť pred atmosférickými 
vplyvmi krycou vrstvou. Návrh úprav musí byť riešený projektovou 
dokumentáciou.  

 

15.6 Riadenie zmien  

 
15.6.1 Zmeny v prevádzke, zariadení, alebo rekonštrukcie môžu viesť k vzniku 
nových nebezpečenstiev, alebo ovplyvniť riziká od identifikovaných 
nebezpečenstiev. Osoby zodpovedné za riadenie zmien musia byť informované 
o potenciálnych dopadoch zmien na aplikované požiarne materiály a musí sa 
posúdiť vplyv zmeny na požiarnu odolnosť oceľových konštrukcií.  
 
15.6.2 Proces riadenia zmien sa musí dodržiavať v rámci pravidiel uvedených 
v PROD_1_SN_SNMAO13 Riadenie zmien, vrátane vykonania prvotného 
posúdenia rizika. 
 
15.6.3 Podmienky, úlohy a zodpovednosti v súvislosti s identifikáciou 
nebezpečenstiev, stanovovaním rizík, určovaním a sledovaním odporúčaní na ich 
znižovanie v procese analýzy rizík, ako aj stanovovanie bezpečnostných pravidiel 
v procese riadenia zmien a pre výkon bezpečnostnej previerky pred uvedením do 
prevádzky sú určené interným predpisom HSE_1_G2_SN1 Riadenie rizík 
a stanovenie bezpečnostných pravidiel pre riadenie zmien, ktorý je potrebné 
v tomto procese dodržiavať. 

 

16. Požadovaná dokumentácia k výrobkom 

 
16.1 Navrhnutý a aplikovaný materiál na konštrukciu na zabezpečenie zvýšenia 
požiarnej odolnosti musí byť dodaný s potrebnou dokumentáciou od výrobcu, 



 SLOVNAFT, a.s. Číslo 
špecifikácie: 

MGS-S-REF-H-2.1 
  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - HSE Vydanie: Rev.:  0.00.00 
Pasívna protipožiarna bezpečnosť Dátum: 31.03.2017 
Ochrana nosných oceľových konštrukcií Strana/Strán: 52/85 
    
 

 Rev. 0.00.00 52/85 

resp. jeho dodávateľa. Na požiarne odolný materiál sa vzťahujú požiadavky 
zákona o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

 
16.2 Materiál od výrobcu musí byť dodaný s návodom na použitie výrobku,  s 
bezpečnostným pokynom k výrobku, informáciami o riziku pre zdravie a 
bezpečnosť, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom použití, ako aj s vyhlásením 
o parametroch.  Ak vyrábaný mimo územia Slovenskej republiky, musí byť 
pripojený aj preklad do štátneho jazyka. 
 
Ďalej je od výrobcu požadovaná nasledovná dokumentácia: 
 
16.3 SK vyhlásenie o parametroch 
 
SK vyhlásenie o parametroch sa vypracúva v štátnom jazyku. 
SK vyhlásenie o parametroch obsahuje najmä: 

 údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, sídlo a kontaktná adresa, 
miesto výroby, identifikačné číslo (IČO), ako aj meno a priezvisko 
splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený, 

 typ výrobku, číslo výrobnej dávky, sériové číslo, iný prvok, alebo údaj 
umožňujúci identifikáciu výrobku, 

 označenie druhu a názov použitej určenej normy, alebo SK technického 
posúdenia, 

 údaj o zamýšľanom použití výrobku v stavbe v súlade s určenou normou,  
alebo SK technickým posúdením, 

 systém alebo systémy posudzovania parametrov výrobku, ktoré boli 
použité, 

 údaje o autorizovanej osobe a o SK certifikáte, ktorý vydala, alebo o 
protokoloch o skúškach, alebo výpočtoch vykonaných v súlade s použitým 
systémom posudzovania parametrov výrobku, 

 údaje o mieste technického posudzovania a označenie SK technického 
posúdenia, ak sa na posudzovanie parametrov použilo SK technické 
posúdenie, 

 výrobcom deklarované parametre podstatných vlastností výrobku 
vyjadrené úrovňou, triedou, alebo opisom, 

 meno, priezvisko a funkciu fyzickej osoby oprávnenej za výrobcu podpísať 
SK vyhlásenie o parametroch, jej podpis a odtlačok pečiatky výrobcu. 

 
16.4 Ak ide o výrobok, ktorý obsahuje chemickú látku, ktorá je nebezpečná pre 
zdravie, alebo pre životné prostredie, výrobca je povinný k SK vyhláseniu o 
parametroch pripojiť kartu bezpečnostných údajov 
 
16.5 Výrobca poskytuje SK vyhlásenie o parametroch v písomnej forme 
distribútorovi, alebo inému odberateľovi spolu s prvou dodávkou výrobku. 
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16.6 SK technické posúdenie obsahuje: 

 údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo 
autorizácie, 

 označenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IČO a miesto výroby 
výrobku, na ktoré sa SK technické posúdenie vzťahuje, 

 údaje o výrobku v rozsahu obchodný názov, druhové označenie a 
označenie typov a variantov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou, 

 údaje o účele a spôsobe použitia výrobku v stavbe podľa SK technického 
posúdenia a o prípadných obmedzeniach použitia v stavbe, 

 údaje o podmienkach platnosti SK technického posúdenia, 

 názov a číslo SK technického posúdenia a dátum jeho vydania, 

 meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať SK technické 
posúdenie, jej podpis a odtlačok pečiatky autorizovanej osoby, 

 označenie predpísaného systému posudzovania parametrov, zoznam 
skúšok výrobku a inšpekcií systému riadenia výroby, ktoré sa majú 
vykonať podľa tohto systému, 

 požiadavky na sprievodné údaje, 

 prílohy 
o podrobný technický popis výrobku, spravidla doplnený aj nákresmi, 
o opis zistených parametrov relevantných podstatných vlastností 

výrobku, 
o zoznam predpisov a noriem uvedených v odseku 2 písm. g), ak sa 

použili, 
o zoznam ďalších dokumentov použitých pri vydávaní SK technického 

posúdenia. 
 

16.7 SK technické posúdenie je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň 
platnosti. SK technické posúdenie sa vydáva na neurčitý čas. 

 
16.8 Certifikát výrobku  
Certifikát zhody musí byť vydané podľa zákona o stavebných výrobkoch. 
Certifikátom sa preukazuje, že ustanovenia týkajúce sa preukázania zhody 
a vlastností uvedené v technickom osvedčení sa uplatnili a výrobok spĺňa 
požiadavky.  
Musí obsahovať nasledovné náležitosti:  

 

 údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo 
autorizácie, 

 označenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IČO a miesto výroby 
výrobku, na ktoré sa SK certifikát vzťahuje, 

 údaje o výrobku v rozsahu druhové označenie, obchodný názov, 
označenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou, 

 údaje o účele použitia v stavbe podľa určenej normy, alebo podľa SK 
technického posúdenia a o prípadných obmedzeniach použitia, 
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 označenie určenej normy, alebo SK technického posúdenia, na ktorého 
základe bol vydaný SK certifikát, a informáciu o podstatných vlastnostiach 
výrobku, ktoré sa posudzovali a ktorých nemennosť sa overovala, 

 názov a číslo SK certifikátu a dátum jeho vydania, 

 údaje o podmienkach platnosti SK certifikátu, 

 meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať SK certifikát, jej 
podpis a odtlačok pečiatky autorizovanej osoby, 

 musí byť vyznačená platnosť certifikátu. 
 

16.9 Výrobca musí dodať aj potrebné osvedčenia a oprávnenia osôb, ktoré môžu 
vykonávať aplikáciu, kontrolu, údržbu a opravy použitých prostriedkov pasívnej 
protipožiarnej ochrany.  
 
16.10 Výrobca vydá požiadavky aj na: 

 oprávnenia osôb,  

 vykonanie školení výrobcom pre osoby, ktoré môžu vykonávať aplikáciu 
protipožiarnych materiálov, zabezpečovať kontrolu, údržbu, drobné aj 
väčšie opravy, ako aj obnovu materiálu. 

 
16.11 V realizačnej projektovej dokumentácii sa musí určiť druh aplikovanej 
ochrany, hrúbka vybranej ochrany oceľovej konštrukcie, spôsob aplikácie výrobku 
na oceľovú konštrukciu, ako aj podmienky a spôsob údržby. Pri navrhovaní 
konkrétneho druhu ochrany sa musia brať do úvahy prevádzkové podmienky, 
poveternostné podmienky a chemické vplyvy prostredia.   
 
16.12 Zhotoviteľ požiarnej konštrukcie musí osvedčiť požiarnu odolnosť 
písomnou formou, preto k aplikovanej ochrane na konštrukcii musí dodať 
Osvedčenie požiarnej konštrukcie podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Vzor osvedčenia je súčasťou Prílohy č. 5 tejto MGS.  
 

17. Požiadavky pre návrh a aplikáciu protipožiarnej ochrany existujúcich 
oceľových konštrukcií  

 
17.1 O rozsahu obnovy požiarnej odolnosti konštrukcií postavených pred 
vydaním tejto normy MGS-S-REF-H-2.1 sa rozhodne komisionálne, za účasti 
zástupcu z útvaru SD&HSE Požiarna a procesná bezpečnosť. Podľa konkrétneho 
prípadu bude rozhodnuté o obnove a rozšírení ochrany podľa komplexných 
postupov uvedených v tejto MGS, alebo môže byť len v rozsahu existujúcej 
ochrany konštrukcií. V prípade potreby (napr. po vzniknutej mimoriadnej udalosti) 
môžu byť dodatočne určené podmienky aj podľa tejto MGS.  
 
17.2 Na tých konštrukciách a ich častiach, kde je už aplikovaný určitý spôsob 
ochrany, na zvýšenie ich požiarnej odolnosti, je potrebné ho udržiavať a 
obnovovať podľa spôsobu určeného výrobcom.  
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17.3 Ak sa existujúci technologický uzol dopĺňa o nové technologické zariadenie 
s vysokým, alebo stredným požiarnym rizikom (Príloha č. 3), ktoré by zvýšilo 
požiarne riziko technologického uzla a tým by sa technologický uzol zaradil do 
vysokého, alebo stredného stupňa požiarneho rizika, je potrebná aplikovať 
komplexné postupy uvedené v tejto MGS. Na preverenie zaradenia 
technologického uzla sa použije metodika FEI (Príloha č. 1).   
  
17.4 Predmetom obnovy majú byť predovšetkým nosné oceľové, stavebné 
a technologické konštrukcie tak, aby bola zachovaná čo možno najvyššia miera 
ich protipožiarneho zabezpečenia prostredníctvom pasívnych prostriedkov 
zvyšovania požiarnej odolnosti, ako aj tie časti konštrukcií, zariadení a vedení, na 
ktoré bol tento druh ochrany navrhnutý. Podľa starších požiadaviek predpisov sa 
na nosné konštrukcie kládli požiadavky požiarnej odolnosti 120 minút. Pri 
určovaní odolnosti je potrebné vychádzať z tejto hodnoty, avšak určujúcim 
podkladom pre existujúce výrobné jednotky je projektová dokumentácia Riešenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby (Projekt požiarnej ochrany) schválený 
v kolaudačnom konaní. Ak táto projektová dokumentácia neexistuje, je potrebné 
ju dať vypracovať a schváliť na útvare HSE Požiarna a procesná bezpečnosť.   
 
17.5 Na aplikáciu musia byť použité certifikované stavebné materiály,  ktoré 
umožnia preukázateľne chrániť konštrukcie na požadovanú (existujúcu) úroveň 
požiarnej odolnosti. 
 

17.1 Kritériá pre výber existujúcich konštrukcií, ktoré majú byť 
chránené  

 
17.1.1 Pre určenie rozsahu konštrukcií, ktoré majú byť chránené pasívnym 
prvkom protipožiarnej ochrany, sa musí vychádzať z existujúcej projektovej 
dokumentácie, časť riešenie protipožiarnej bezpečnosti (požiarna ochrana), resp. 
inej časti projektovej dokumentácie a rovnako musí vychádzať z fyzickej 
obhliadky a z dokumentovania existujúcich nástrekov na jednotlivých častiach 
konštrukcií. 
 
17.1.2 Ak v existujúcej projektovej dokumentácii nie je zachytený rozsah a druh 
protipožiarnej ochrany oceľových konštrukcií je možné dať vypracovať štúdiu, 
ktorý musí minimálne obsahovať:    

 posúdenie existujúcej požiarnej odolnosti a  

 návrh obnovy protipožiarnych materiálov.  
 

17.1.3 Pri posudzovaní a návrhu požiarnej odolnosti konštrukcie je potrebné 
prihliadať na predpisy, ktoré boli platné v čase uvedenia stavieb do užívania.  

 
17.1.4 Štúdia musí obsahovať aj grafickú časť znázorňujúcu vyznačenie 
umiestnenia konštrukcií, na ktoré je potrebné aplikovať ochranu formou 
protipožiarneho nástreku. Ako napríklad znázorňuje nasledovný obrázok:  
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17.1.5 Do štúdie je potrebné uviesť aj: 

 požiadavku na použitie certifikovaného riešenia a schváleného stavebného 
výrobku, 

 druhy dokumentácie, osvedčenia a oprávnenia osôb, ktoré majú byť 
dodané pri nákupe materiálu. Požadovaná dokumentácia pre protipožiarny 
materiál, ako stavebný výrobok, je uvedená v kapitole 18. tejto MGS. 

 

17.2 Druhy aplikovanej ochrany a faktory pri jej návrhu 

 
17.2.1 Ak z obhliadky, ani z projektovej dokumentácie nie je zrejmý druh 
aplikovanej ochrany, je potrebné, aby spracovateľ štúdie uviedol vhodný druh 
a zloženie materiálov pasívnej protipožiarnej odolnosti konkrétnych konštrukcií. 

 
17.2.2 Môže sa vychádzať z uvedených spôsobov zvyšovania požiarnej 
odolnosti,  vlastností a charakteristík materiálov uvedených v kapitolách 13. až 
15. tejto MGS.  
  

17.3 Aplikácia navrhnutých prostriedkov, ich kontrola a údržba 

 
17.3.1 Hlavné požiadavky a kritériá na aplikáciu, vykonanie kontroly, údržby, 
opravy a obnovy požiarne odolného materiálu a ich životnosť, sú zahrnuté 
v kapitolách 16. a 17. tejto MGS a môžu byť použité aj na existujúce 
protipožiarne materiály. 
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17.3.2 Pri vypracovaní štúdie je však potrebné zahrnúť požiadavku dodržiavania 
pokynov výrobcu materiálu pri jeho aplikácii. 
 
17.3.3 V štúdii je potrebné zadefinovať vykonávanie kontroly, údržby a opravy 
navrhovaných prostriedkov. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.  
 
17.3.4 V rámci tejto časti je potrebné zadefinovať rozsah kontroly, údržby, 
opravy, lehoty ich vykonávania a osoby, ktoré ich môžu vykonávať.  
Pri definovaní uvedených činností je potrebné zohľadňovať prostredie výrobných 
jednotiek, ktorá sa tam môže vyskytovať, ako napríklad vlhkosť, chemikálie, 
korozívne výpary, alebo kondenzácia, slnečné žiarenie. 
 
17.3.5 Pri definovaní rozsahu kontroly a skúšania musí spracovateľ štúdie 
definovať kroky jej vykonania, ako napríklad:  prehliadka povrchu, či nie sú 
prítomné praskliny, trhliny, hrdza, bubliny, alebo vypukliny, prehliadka povrchu 
kvôli stopám po vplyve počasia (zmena farby, rozdrobeniny, zrednutie vrstvy, 
stekanie a pod.), vybratie a odstránenie malej časti požiarne odolného materiálu, 
aby sa zistil stav povrchu podkladu a výstuže (kontrola korózie oceľovej 
konštrukcie), vizuálna kontrola, či nechýba časť požiarne odolného materiálu 
v dôsledku mechanického poškodenia.  
 
17.3.6 Je dôležité, aby sa zabezpečovaním údržby systémovo predchádzalo 
problémom. 
 
17.3.7 V rámci definovania potreby opráv je potrebné sa dotknúť ich rôznych 
druhov, ako sú aj drobné opravy a podmienky ich vykonania tým istým, alebo aj 
iným druhom prostriedku, osoby, ktoré ich môžu vykonávať a prípady, kedy je 
potrebné pristúpiť k oprave protipožiarneho materiálu a prípadne určiť rozsah, 
kedy nie je nutné materiál opravovať. Pri potrebe vykonania väčšej opravy, je 
potrebné určiť požiadavky na osoby, ich požadované zaškolenia výrobcom, ktoré 
môžu vykonávať tieto činnosti. V rámci zabezpečovania opravy je potrebné, aby 
spracovateľ posudku zadefinoval postup, rozsah a potreby vykonania opravy 
v špecifických prípadoch:   
 

 ak prostriedok stratí väzbu s podkladom, stratí priľnavosť, 

 či je potrebné zabezpečiť ochranu aplikovaného prostriedku v prípade 
vykonávania opráv a údržby zariadení v blízkosti aplikovanej ochrany,  

 ak sa na ochrannom materiály nachádzajú vlásočnicové praskliny, 

 ak je prostriedok vystavený účinkom požiaru a aký je postup opravy, 
kontroly. 
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18. Použité legislatívne predpisy a technické normy   

 

API 2218: Fireproofing Practises In Petroleum and Petrochemical Processing 
Plants 

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov 

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších 
predpisov 

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej 
bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých 
vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov 

Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 

Zákon č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

EN 60079 -10 -1 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné 
plynné atmosféry 
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Príloha č. 1  
 
P1.1 Metodika FEI 

 
P1.1.1 Stupeň požiarneho rizika sa určí na základe hodnoty požiarne výbušného 
indexu (PVI). Vyjadruje veľkosť rizika spojeného s fyzikálne – chemickými 
vlastnosťami systému, s technickým riešením.  
 
P1.1.2 PVI do hodnoty 60 predstavuje nízky stupeň rizika požiaru a výbuchu 
PVI s hodnotou väčšou ako 60 a menšie ako 95 predstavuje stredný stupeň rizika 
požiaru a výbuchu  
PVI s hodnotou väčšou ako 95 predstavuje vysoký stupeň rizika požiaru a 
výbuchu  
 
P1.1.3 PVI sa určí ako súčin materiálového faktoru (MF) a faktoru 
nebezpečenstva jednotky (FNJ):  
 
PVI = FNJ × MF  
 
P1.1.4 Materiálový faktor (MF) je mierou energetického potenciálu uvoľneného pri 
horení, alebo explózii najnebezpečnejších materiálov prítomných vo významnom 
množstve (predstavujúce skutočné nebezpečenstvo) bez ohľadu na to, či sa 
jedná o surovinu, medziprodukt, produkt, alebo rozpúšťadlo. Určuje sa na 
základe spalných tepiel    Hc pri teplote 250 ºC v kJ/kg spálenej látky a na základe 
molovej hmotnosti určujúcej látky v kg/mol:  
 
MF =    Hc / 2326.Mw  
Ak sa v technologickom uzle nachádza zmes horľavých látok, MF sa určí podľa 
tej látky, ktorá má najvyššiu hodnotu spalného tepla. Okrem toho, ak sa 
najnebezpečnejšia látka vyskytuje v minimálnych množstvách pod 5%. 
 
P1.1.5 MF je možné určiť aj pomocou koeficientu horľavosti KH a koeficientu 
reaktivity KR. Hodnoty koeficientov sa priradia na základe znalosti o reaktivite 
a horľavosti podľa tabuliek č. P1.1 a P1.3 Na základe priradených hodnôt 
koeficientov sa priraďujú podľa tabuliek hodnoty MF. 
 
Tabuľka P1.1.1 Koeficient horľavosti KH  
 

     KH       Charakteristika 

0    Nehorľavé látky, t.j. látky, ktoré sa nezapália ani na vzduchu pri 
teplotách  
   800 °C po dobu dlhšiu ako 5 minút  

1 Látky, ktoré sa musia silne prehriať, aby sa zapálili. Patria sem:  

 Látky, ktoré sa zapália na vzduchu, ak sú vystavené teplotám 800 
°C menej ako 5 minút 
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 Kvapaliny, tuhé látky a polotekuté látky, ktoré majú bod vzplanutia  
>  100 °C 

2 Látky, ktoré sa zapália pri slabom prehriatí, alebo pri vystavení vyšším 
okolitým teplotám. Za normálnych podmienok netvoria so vzduchom 
nebezpečnú atmosféru, ale pri vysokej teplote okolia, alebo pri slabom 
zahrievaní uvoľňujú dostatočné množstvá pár k tomu, aby sa so 
vzduchom taká atmosféra vytvorila. Patria sem:  

 Kvapaliny s bodom vzplanutia > 38 °C, ale menším ako 100 °C, 

 Tuhé, alebo polotuhé látky, ktoré ľahko uvoľňujú horľavé pary. 

3 Kvapaliny a tuhé látky, ktoré sú zápalné pri teplotách prostredia. Látky 
s týmto stupňom tvoria so vzduchom nebezpečné zmesi pri všetkých 
teplotách a sú ľahko zápalné bez ohľadu na okolitú teplotu. Patria sem:  

 Kvapaliny, ktorých FB < 23 °C a bod varu > 38 °C  
                                 23 °C < bod vzplanutia < 38 °C 

 Tuhé látky vo forme hrubých prachov, ktoré sú schopné rýchlo 
zhorieť, ale vo všeobecnosti netvoria so vzduchom výbušnú 
atmosféru,  

 Tuhé látky vo vláknitej, alebo útržkovitej forme, ktoré môžu rýchlo 
horieť, a ktoré sa ľahko zapália iskrou  

 Látky, ktoré horia extrémne rýchlo, zvyčajne v dôsledku toho, že 
obsahujú vo svojej molekule reaktívny kyslík (organické 
peroxidy) 

 Látky, ktoré začnú horieť spontánne pri styku so vzduchom 

4 Látky, ktoré sa veľmi rýchlo vyparujú, alebo úplne odparia pri normálnej 
teplote a atmosférickom tlaku , látky, ktoré sa ľahko rozptýlia vo vzduchu 
a ktoré ľahko horia. Patria sem:  

 Plyny 

 Kvapaliny a plyny, ktoré sú kvapalné pri vyšších tlakoch a ktoré 
majú bod vzplanutia < 23 °C a bod varu < 38 °C 

 Látky, ktoré vďaka svojej fyzikálnej forme, alebo podmienkach 
v ich okolí ľahko tvoria so vzduchom výbušné zmesi, látky, ktoré 
sa ľahko dispergujú vo vzduchu ako napr. prach z horľavých 
tuhých látok, aerosóly a hmly horľavých kvapalín 

 
      Tabuľka P1.1.2 Koeficient St Maximálna rýchlosť vzrastu tlaku 

 

     St                            Maximálna rýchlosť vzrastu tlaku, (kN.m-2.s-1) 

1                                                   menej ako 50 000 
2                                                   50 000 až 150 000 
3                                                   viac ako 150 000 
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 Tabuľka P1.1.3 Koeficient reaktivity KR 

 

     KR       Charakteristika 

0    Látky, ktoré sú stabilné, aj v plameni,  nereagujú s vodou. Patria sem:  

 Látky, ktoré nereagujú s vodou do teplôt 300 °C, 

 Látky, ktoré reagujú silne exotermicky pri teplote vyšších ako 300 
°C, 

 Látky, ktoré nereagujú exotermicky ani pri teplotách do 500 °C.  

1 Látky, ktoré samé osebe sú za normálnych podmienok stabilné, ale 
môžu byť nestabilné pri zvýšenej teplote a tlaku. Patria sem:  

 Látky, ktoré sa menia, alebo rozkladajú pôsobením vzduchu, 
vody, alebo vlhkosti,  

 Látky, ktoré reagujú silne exotermicky pri teplotách vyšších ako 
150 °C, ale nižších ako 300 °C,  

 Látky, ktoré reagujú s vodou za uvoľnenia malého množstva tepla 
bez výrazného nebezpečenstva. 

2 Látky, ktoré pri zvýšenej teplote a tlaku podliehajú nebezpečným 
chemickým reakciám, ale bez výbuchu (detonácií). Patria sem:  

 Látky, ktoré reagujú silne exotermicky pri normálnych teplotách 
a tlakoch,  

 Látky, ktoré podliehajú nebezpečným chemickým premenám pri 
zvýšenej teplote a tlaku,  

 Látky, ktoré prudko reagujú s vodou, alebo s ňou tvoria výbušnú 
zmes. 

3 Látky, ktoré sa rozkladajú za výbuchu, alebo explozívne reagujú, ale 
vyžadujú silnú iniciáciu z vonkajšieho zdroja (zdroj tepla, mechanické 
namáhanie, elektrická iskra). Patria sem:  

 Látky, ktoré sú citlivé na tepelné, alebo mechanické šoky pri 
zvýšených teplotách, alebo tlakoch, 

 Látky, ktoré explozívne reagujú s vodou bez predchádzajúceho 
zahrievania, alebo dlhšieho vzájomného kontaktu. 

4 Látky nestabilné, samovoľne sa rozkladajúce za výbuchu pri normálnych 
teplotách a tlakoch. Látky citlivé na lokálne prehriatie, alebo mechanický 
šok (náraz a pod.) pri normálnej teplote a tlaku.  

 
Tabuľka P1.1.4 – P1.1.6 Závislosť koeficientu reaktivity KR od koeficientu St 
maximálnej rýchlosti vzrastu tlaku a koeficientu horľavosti KH  

 

Kvapaliny 
a plyny 

KR = 0 KR = 1 KR = 2 KR = 3 KR = 4 

KH = 0 1 14 24 29 40 

KH = 1 4 14 24 29 40 

KH = 2 10 14 24 29 40 

KH = 3 16 16 24 29 40 

KH = 4 21 21 24 29 40 
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Horľavé 
prachy a 
aerosóly 

KR = 0 KR = 1 KR = 2 KR = 3 KR = 4 

St = 1 16 16 24 29 40 

St = 2 21 21 24 29 40 

St = 3 24 24 24 29 40 

 

Tuhé 
materiály 

KR = 0 KR = 1 KR = 2 KR = 3 KR = 4 

KH = 1  
(St = 1) 

4 14 24 29 40 

KH = 2  
(St = 2) 

10 14 24 29 40 

KH = 3  
(St = 3) 

16 16 24 29 40 

 

P1.1.6 Faktor nebezpečenstva jednotky (FNJ) sa určí ako súčin pokutových 
faktorov: všeobecného procesného faktora F1 a špeciálneho procesného faktora 
F2: 

FNJ =  F1 × F2 

 
P1.1.7 F1 sa určí na základe šiestich všeobecných charakteristík procesu. 
K základu 1 sa pripočítavajú pokutové príspevky podľa všeobecných 
charakteristík procesu, zhrnuté v tabuľke č. P1.1.7.   
 
P1.1.8 Zásady pre určovanie jednotlivých pokút:  

 Z každej tabuľky sa volí len jedna hodnota (najhoršia)  

 Pokutové faktory, teda aj PVI sa určuje pre všetky režimy, v ktorých môže 
uzol pracovať (nábeh, odstávka, normálna prevádzka)  

 
      Tabuľka P1.1.7 Všeobecný procesný faktor F1 

 
F1 
 

 
Charakteristika procesu 

 
Rozsah pokút 

F1.1 Exotermické chemické reakcie 0,3 – 1,25 

F1.2 Endotermický proces 0,2 – 0,4 

F1.3 Manipulácia s materiálom a jeho transport 0,25 – 1,1 

F1.4 Proces v uzavretom priestore 0,25 – 0,9 

F1.5 Prístup 0,2 – 0,35 

F1.6 Ochranné zariadenia a kanalizácia pre prípad 
úniku kvapalín 

0,25 – 0,5 



 SLOVNAFT, a.s. Číslo 
špecifikácie: 

MGS-S-REF-H-2.1 
  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - HSE Vydanie: Rev.:  0.00.00 
Pasívna protipožiarna bezpečnosť Dátum: 31.03.2017 
Ochrana nosných oceľových konštrukcií Strana/Strán: 63/85 
    
 

 Rev. 0.00.00 63/85 

 
Tabuľka P1.1.8 Hodnota pokuty pre exotermickú chemickú reakciu 
 

F1.1: Exotermická chemická reakcia (týka sa reakcií v chemickom 
reaktore) 

Pokuta 

Mierne exotermická reakcia, ako napr. hydrogenácie, hydrolýzy, 
izomerizácie, sulfonácie, neutralizácie 

0,3 

Stredne exotermická reakcia, napr. alkylácia, esterifikácia, 
oxidácie, polymerizácie, kondenzácia, adičné reakcie 

0,5 

Ak sa pracuje s kyselinami, ktoré sú silne korozívne 1,0 

Oxidácie, pri ktorých prebieha spaľovanie, alebo oxidácia 
s použitím silných oxidovadiel 

1,0 

Silne exotermické reakcie, ťažko riadené, ako napr. halogenizácie 1,0 

Zvlášť citlivé reakcie, veľmi silne exotermické, ako napr. nitrácie, 
fluorácie 

1,25 

Pozn.: Každé horenie paliva pri výrobe tepla je silne exotermická reakcia, treba 
posudzovať aj spaľovacie zariadenia 
 
Tabuľka P1.1.9 Hodnota pokuty pre endotermický proces 

 

F1.2: Endotermický proces (týka sa reakcií v chemickom reaktore) Pokuta 

Jednoduchý endotermický proces 0,2 

Endotermický proces, v ktorom sa energia dodáva spaľovaním 
paliva priamo v reaktore, napr. pyrolýza 

0,4 

Pozn.: Pri endotermických reakciách v princípe nehrozí nebezpečenstvo priamo 
z priebehu reakcie, ale z jej realizácie, hlavne z toho, akým spôsobom sa do 
reaktora dodáva teplo potrebné na priebeh reakcie. 
 
Tabuľka P1.1.10 Hodnota pokuty pre manipuláciu s materiálom a jeho 
transportom 
 

F1.3: Manipulácia s materiálom a jeho transportom Pokuta 

Napĺňanie a/alebo vyprázdňovanie procesnej jednotky kvapalinou, 
ktorá je horľavinou prvej triedy, alebo skvapalnenými uhľovodíkmi, 
v ktorej dochádza k prerušeniu a spájaniu transportných potrubí 

0,5 

Proces, pri ktorom prístup vzduchu môže vytvoriť výbušnú zmes,  
alebo nebezpečenstvo nežiaducich reakcií  

0,5 

Skladovanie:  
a) Horľavé kvapaliny, alebo plyny s KH = 3, alebo 4 
b) Horľavé tuhé látky, KH = 3 
c) Horľavé tuhé látky, KH = 2 
d) Horľavé kvapaliny 

 
Ak sú zásobníky v ktoromkoľvek bode a) až d) bez zabudovaného 
vnútorného sprchovacieho/ skrápacieho zariadenia, treba pridať 
pokutu 0,2 

 
0,85 
0,65 
0,4 
0,2 
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Pozn.: Táto pokuta sa prideľuje pre procesy, v ktorých hrozí nebezpečenstvo 
požiaru pri manipulácii a transporte materiálov 
 
Tabuľka P1.1.11 Hodnota pokuty pre ohradenú, alebo uzatvorenú jednotku 
 

F1.4: Ohradená, alebo uzatvorená jednotka Pokuta 

Prachový filter, alebo zberač v uzatvorenom priestore 0,5 

Proces, v ktorom sa manipuluje s horľavými kvapalinami pri teplote 
nad bodom vzplanutia 
pri množstvách presahujúcich 4500 t 

 
0,3  
0,45 

Proces, v ktorom sa manipuluje s horľavými kvapalinami, alebo 
skvapalnenými plynmi pri teplotách nad bodom varu v uzavretom 
priestore 
pri množstvách nad 4,5 t 

 
 
0,6 
0,9 

Ak je odborne nainštalovaná a dimenzovaná ventilácia, pokuty sa 
môžu redukovať o 50% 

 

Pozn.: Priradenie pokuty pre uzavretý priestor, a to:  
- so strechou a s troma, alebo viac stenami, alebo  
- bez strechy so stenami na všetkých stranách.  
 
Tabuľka P1.1.12 Hodnota pokuty v závislosti od prístupu 
 

F1.5: Prístup Pokuta 

Jednotka s nedostatočným prístupom, alebo sklad 
s nedostatočným prístupom  

0,35 

Pozn.: Dostatočný prístup znamená:  
- prístup aspoň z dvoch strán, aspoň jedna z nich musí byť cesta 
- hydrant, ktorý je ľahko dostupný a funkčný aj počas požiaru, sa môže 

považovať za druhý prístup.   
V uzavretom priestore treba túto pokutu zvážiť obzvlášť pozorne.  
 
Tabuľka P1.1.13 Hodnota pokuty v závislosti od možnosti použitia ochranných 
zariadení a kanalizácie 
 

F1.6: Ochrana a kanalizácia v prípade úniku kvapalín Pokuta 

Také ochranné zariadenia, ktoré nebránia šíreniu ohňa a ohrozujú 
všetky zariadenia 

0,5 

Rovná plocha okolo jednotky, ktorá umožňuje rozliatie a šírenie 
rozliatej kvapaliny ohrozujúc tým možným požiarom veľkú plochu 
prevádzky 

 
0,5 

Ochranné zariadenia okolo jednotky, ktoré ohraničujú tri strany 
plochy a z ktorej je priamy odtok do záchytných nádrží, alebo 
zákopov, nulová pokuta sa udeľuje, ak:  

- sklon do nádrže resp. zákopu je najmenej 2% 
- vzdialenosť zariadenia od najbližšieho okraja zákopu, alebo 

nádrže je aspoň 15 m  

0,0 
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Nádrž, alebo priekopa priamo ohrozujú obslužné potrubia, alebo 
nespĺňajú vzdialenostné limity 

 
0,5 

Pozn.: Pridelenie pokút pre jednotky, v ktorých sú horľavé materiály s bodom 
vzplanutia pod 60ºC, alebo pracujúce nad ich bodom vzplanutia 
 
P1.1.9 F2 sa určí tak, že k základu 1 sa pripočítavajú pokutové príspevky, podľa 
tabuľky č. P1.1.14 
 
Tabuľka P1.1.14 Špeciálny procesný faktor F2 
 

F2 Charakteristika procesu Rozsah pokút 

F2.1 Nízkotlakové procesy 0,5 

F2.2 Operácie v blízkosti medzí horľavosti 0,3 – 0,8 

F2.3 Operácie s výbušným prachom 0,2 – 2,0 

F2.4 Zvýšený tlak 0,86 – 1,5 

F2.5 Nízke teploty 0,2 – 0,3 

F2.6 Množstvo horľavého materiálu Výpočtom (pozri 
odsek F2.6) 

F2.7 Korózia a erózia 0,1 – 0,75 

F2.8 Úniky, priesaky 0,1 – 1,15 

F2.9 Použitie plameňa 0 – 1,0 

F2.10 Výmena tepla pomocou olejov 0,15 – 1,15 

F2.11 Zariadenia s rotujúcimi časťami 0,5 

 
  Tabuľka P1.1.15 Hodnota pokuty pre nízkotlakové procesy 
 

F2.1: Nízkotlakové procesy P < 66 kPa Pokuta 

Pre operácie pri celkovom tlaku P < 66 kPa, pri ktorých hrozí pri 
vniknutí vzduchu vznik kritickej situácie 

0,5 

Pozn.: Ak aplikujeme túto pokutu, pokuty špecifikované pre F2.3 a F2.5 sa už 
nezavádzajú, aby nedošlo k duplicite. 
Najbežnejšie operácie, ktoré prichádzajú do úvahy, sú:  
- väčšina stripovacích procesov,  
- vákuové destilácie,  
- niektoré kompresorové jednotky.  
 
Tabuľka P1.1.16 Hodnota pokuty pre operácie pri medziach horľavosti 
 

F2.2: Operácie pri/alebo v medziach horľavosti Pokuta 

Zásobník horľavej kvapaliny s KH = 3 alebo 4, do ktorého môže 
vniknúť vzduch pri zlyhaní (vypnutí) čerpadla, alebo pri náhlom 
ochladení zásobníka.  
Zásobník horľavej kvapaliny nad teplotou vzplanutia 
Nulová pokuta sa udelí v prípade použitia inertného uzáveru 
s utesnením proti prístupu vzduchu 

 
 
0,5 
0,5 
0,0 
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Zariadenie, alebo proces, ktoré sa môžu dostať do oblasti 
vzplanutia len v prípade zlyhania zariadenia alebo prístrojov 
Pre jednotky, ktoré sú zabezpečené inertnou atmosférou proti 
možnosti dostať sa do oblasti vzplanutia 
Pokuta sa aplikuje aj pre prepravné člny, príp. cisternové autá  

 
0,3 
 
0,3 

Proces, alebo operácia, ktorá je svojou podstatou v/alebo blízko 
oblasti vzplanutia a bez použitia inertnej atmosféry 

 
0,8 

Pozn.: Priradenie pokút pre procesy, pri ktorých by vniknutie vzduchu do jednotky 
mohlo vytvoriť horľavé/ výbušné zmesi. 
 
Tabuľka P1.1.17 Hodnota pokuty pre výbušné prachy 
 

F2.3: Výbušné prachy Pokuta 

Veľkosť častíc (µm): 
Väčšia ako 175  
150 – 175 
100 – 150 
75 – 100 
Menšie ako 75 
 
V prípade, že manipuluje s prachom v inertnej atmosfére, môžeme 
hore uvedené pokuty vydeliť dvoma. 

 
0,25 
0,50 
0,75 
1,25 
2,00 

 
Pozn.: Pokuty sa prideľujú pre všetky jednotky, v ktorých dochádza k manipulácii 
s práškom, prachom, ako je ich transport, miešanie, rozomieľanie, balenie a pod.  
Pokuty musia byť započítané, aj keď je dokázané testami, že neexistuje 
nebezpečenstvo výbuchu prachu.  
 
Tabuľka P1.1.18 Hodnota pokuty pre zvýšený tlak 
 

F2.4: Zvýšený tlak (MPa) Pokuta 

6,5 0,86 

10 0,92 

13,5 0,95 

17,0 0,98 

20 – 60 1,00 

Nad 60 1,50 

 
Pre procesy realizované pri tlaku vyššom ako je atmosférický, pokuty sú funkciou 
tohto tlaku. Uvažujú sa dva tlakové rozsahy:  
1.pre tlak v rozsahu 0 – 0,65 MPa – závislosť pokuty od tlaku má tvar podľa 
nasledovného obrázku, prípadne sa dá vypočítať podľa funkcie na obrázku.  
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Obrázok P1.1.1 Závislosť pokuty od hodnoty zvýšeného tlaku 
 
Počiatočná pokuta podľa obrázku sa musí upraviť takto:  
A) ak bod vzplanutia zmesi FP je menší ako 60ºC, výsledná pokuta ostáva bez 

zmeny.  
B) Ak bod vzplanutia zmesi je vyšší ako 60ºC, potom je výsledná pokuta:  

a) Pre veľmi viskózne materiály daná ako 0,7 násobok počiatočnej pokuty 
podľa obrázka 

b) Pre stlačené plyny samotné, alebo horľavé kvapaliny stlačené 
s ľubovoľným plynom výsledná pokuta je daná ako 1,2 násobok 
počiatočnej pokuty podľa obrázka 

c) Pre skvapalnené horľavé plyny je výsledná pokuta daná ako 1,3 násobok 
počiatočnej pokuty podľa obrázka. 

2. pre tlak vyšší ako 0,65 MPa 
Príslušná pokuta sa priradí podľa nasledovnej tabuľky:  
 
Tabuľka P1.1.19 Hodnota pokuty pre nízke teploty 
 

F2.5: Nízke teploty Pokuta 

Zariadenie z uhlíkovej ocele pracujúce pri teplote blízkej a nižšej 
ako je teplota fázovej premeny materiálu 

 
0,3 

Zariadenie z iného materiálu ako uhlíková oceľ pracujúce pri 
teplote blízkej, alebo nižšej ako je teplota fázovej premeny  

 
0,2 

Ak nie je k dispozícii dostatok údajov, teplota 10 ºC sa predpokladá 
ako teplota fázovej premeny 

 
0,8 

 
Pozn.: Pri práci za veľmi nízkych teplôt treba si uvedomiť, že mnoho materiálov 
prechádza pri určitej teplote fázovou premenou, v dôsledku čoho sa menia 



 SLOVNAFT, a.s. Číslo 
špecifikácie: 

MGS-S-REF-H-2.1 
  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - HSE Vydanie: Rev.:  0.00.00 
Pasívna protipožiarna bezpečnosť Dátum: 31.03.2017 
Ochrana nosných oceľových konštrukcií Strana/Strán: 68/85 
    
 

 Rev. 0.00.00 68/85 

hlavne ich mechanické vlastnosti. To platí takmer pre všetky typy materiálov, 
vrátane ocelí, plastov, skla atď.  
 
F2.6: Množstvo horľavého a nestabilného materiálu 
Procesy, v ktorých sa pracuje s horľavými, alebo nestabilnými materiálmi, sa 
rozdeľujú do troch skupín:  
a) Kvapaliny a plyny v procese 
b) Kvapaliny, alebo plyny v zásobníkoch 
c) Horľavé tuhé látky v zásobníkoch, alebo manipulácia s práškami v procese.  
 
a) Kvapaliny a plyny v procese:  

aa) Zápalné kvapaliny a horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia nižším ako 60 
ºC 
ab) Horľavé plyny 
ac) Skvapalnené horľavé plyny 
ad) Horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia vyšším ako 60 ºC 
ae) Reaktívne materiály 

Pokuta je funkciou množstva tepla, ktoré by sa uvoľnilo pri zhorení množstva 
látky pri potenciálnom desaťminútovom úniku z jednotky. 
Uvoľnené teplo sa počíta z určeného množstva Q (kg) a spalného tepla                        
  Hc (kJ/kg) danej látky. Pokuta sa určí podľa obrázka, kde X sa počíta podľa 
vzťahu: 
X =  Hc (kJ/kg).Q 
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Obrázok P1.1.2 Závislosť pokuty od energie 
 
Určenie pokuty (Y) ako funkcie množstva tepla (X) uvoľneného pri zhorení 
množstva látky pri potenciálnom desaťminútovom úniku z jednotky (Q). 

 
b) Kvapaliny, alebo plyny v zásobníkoch 
Pokuta je funkciou potenciálneho množstva tepla, ktoré sa môže uvoľniť a ktoré 
je funkciou množstva materiálu v zásobníku a jeho spalného tepla. Materiál sa 
delí do troch skupín:  

 Skvapalnené plyny 

 Horľaviny 1.triedy 

 Horľaviny 2.triedy 
 
Závislosť pokuty od množstva potenciálneho uvoľneného tepla X podľa rovnice pre tri 
skupiny látok. 
 

 
Obrázok P1.1.3 Závislosť pokuty od energie 
 
Určenie pokuty (Y), ako funkcie množstva tepla (X) uvoľneného pri zhorení množstva 
látky pri potenciálnom desaťminútovom úniku z jednotky (Q). Krivka 1) je pre 
skvapalnené plyny, krivka 2) pre horľaviny 1.triedy, krivka 3) pre horľaviny 2.triedy.  
 

c) Horľavé tuhé látky v zásobníkoch, alebo manipulácia s práškami v procese 
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Táto pokuta sa aplikuje pre horľavé tuhé látky v zásobníkoch a prach vo výrobnej 
jednotke.  
Nasledovný obrázok vyjadruje závislosť pokuty od množstva materiálu X, kde X 
je v kg.  
Pre nestabilné materiály s KR ≥ 2 dosadíme za X množstvo látky v kg vynásobené 
šiestimi a použijeme krivku 1 z nasledovného obrázka.  

 

 

 
Obrázok P1.1.4 Závislosť pokuty od hmotnosti 
 
Určenie pokuty (Y) pre skladovanie horľavých tuhých látok v zásobníkoch príp. pri 
manipulácie s prachmi v procese v závislosti od ich množstva. 
 
Tabuľka P1.1.20 Hodnota pokuty od rýchlosti korózie 
 

F2.7: Korózia a erózia Pokuta 

Rýchlosť korózie < 0,125 mm za rok 0,10 

Rýchlosť korózie > 0,125 mm za rok, ale < ako 1 mm za rok 0,20 

Rýchlosť korózie > 1 mm za rok 0,50 

Korózia, ktorá môže viesť k riziku mechanického poškodenia 
zariadenia 

0,75 

Korózia vyžaduje špeciálne výstelky zariadení 0,20 
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Pri posudzovaní korózie a jej účinkov na zariadenie si treba uvedomiť, že korózii 
nepodliehajú len kovové zariadenia, aj napr. plastové tesnenia, potrubia a pod., 
ktoré môžu korodovať vplyvom silných minerálnych kyselín, ale aj vplyvom 
rôznych organických kyselín.  
Silné erózne účinky tuhých častíc môžu vznikať pri transporte a miešaní.  
Pozorne treba hodnotiť koróziu v prípadoch, keď hrozí v dôsledku korózie 
perforácia steny zariadenia, v dôsledku ktorej môže dôjsť:  

 K vniknutiu vzduchu a vzniku nebezpečnej situácie (vznik výbušnej zmesi, 
nekontrolované reakcie atď.) 

 K zmiešaniu nekompatibilných chemikálií a tým priebehu nežiadúcich reakcií 
za vzniku nebezpečných situácií 

 K expanzii obsahu zariadenia do okolitého prostredia 
 
Tabuľka P1.1.21 Hodnota pokuty v závislosti od možnosti únikov a priesakov 
 

F2.8: Úniky a priesaky Pokuta 

Netesnosti čerpadiel malého významu 0,10 

Proces, v ktorom dochádza vždy k problémom s netesnosťou 
s následnými únikmi z čerpadiel, kompresorov a obrubových spojov  

 
0,30 

Procesy, v ktorých dochádza k cyklickým zmenám teplôt a tlakov 0,30 

Proces, v ktorom použitý materiál je priepustný, alebo občasné 
problémy s tesnením a procesy, v ktorých sa používajú tesnenia 
hriadeľov (rotačných častí) 

 
 
0,40 

Zariadenia so sklenými priezormi 1,50 

 
F2.9: Práca s plameňom 
Pokuta sa priraďuje pre zariadenia, ktoré sú v blízkosti plameňového horáka,  
alebo ktoré sú samé o sebe plameňový horák. Pokuta je funkciou vzdialenosti 
horáka od miesta možného úniku horľavých/výbušných látok z technologického 
uzla. Referenčný materiál je ten, pre ktorý je určený materiálový faktor (MF). 
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Určenie pokuty (Y) v závislosti od vzdialenosti jednotky od plameňa:  

 
Obrázok P1.4 Závislosť pokuty od vzdialenosti od možného zdroja úniku 
 
Krivka 1) 
a) Procesy, v ktorých referenčný materiál je pri teplote nad bodom vzplanutia 
b) Procesy, v ktorých referenčný materiál je horľavý prach 
Krivka 2) 
Procesy, v ktorých referenčný materiál sa nachádza pri teplote nad bodom varu 
 
Ak je materiál pod bodom vzplanutia, jediná situácia, keď je nutné použiť túto 
pokutu je vtedy, keď odvodzujeme PVI pre samotný plameňový horák. Vtedy je 
vzdialenosť X = 0, aj keď je materiál pod bodom vzplanutia, použijeme hodnotu 
pokuty rovnej jedna (P=1). 
 
F2.10: Výmena tepla s teplonosičmi na báze olejov 
Nulové pokuty sa použijú v týchto prípadoch:  
a) Ak je teplovýmenný systém uzol, pre ktorý určujeme PVI  
b) Ak je horúci olej nehorľavý, prípadne jeho teplota je vždy pod bodom 

vzplanutia 
 
Ak sa používa na výmenu tepla horúci olej, v ktorom je teplovýmenné médium 
horľavé, použijú sa nasledovné hodnoty pokút:  
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Tabuľka P1.1.22 Hodnota pokuty v závislosti od hodnôt horúceho oleja ako 
teplovýmenného média 
 

 
Množstvo (m3) 

 
Pokuta 

 Olej nad bodom 
vzplanutia 

Olej pri/ alebo nad 
bodom varu 

menej ako 20 0,15 0,25 

viac ako 20, menej ako 
40 

0,30 0,45 

viac ako 40, menej ako 
100 

0,50 0,75 

viac ako 100 0,75 1,15 

Pozn.: PVI je potrebné určiť pre samotný systém horúceho oleja, zahrňujúci 
procesnú nádobu, čerpadlá, potrubia, netreba pre zásobník. 
 
Pri posudzovaní výmenníkov tepla s inými teplonosičmi treba zohľadniť:  

 Tvorbu úsad, koróziu; 

 Chemickú nekompatibilnosť chladeného a ohrievaného média; 

 Možnosť deformácií konštrukčného materiálu v prípade veľkých teplotných 
rozdielov medzi médiami. 

      
F2.11: Zariadenia s rotujúcimi časťami 
Pokuta = 0,5 sa použije je uzol, ktorý má rotujúcu časť, alebo ak sa jedná o:  

 Kompresor 

 Čerpadlo 

 Miešadlá, alebo cirkulačnú pumpu, ktorých zlyhanie môže viesť k prehriatiu 
systému. Prehriatie môže byť spôsobené nedostatočným chladením 
v dôsledku zlyhania miešania príp. cirkulácie chladiaceho média v chladiacom 
okruhu. 

 Iné veľké zariadenie s časťami rotujúcimi veľkou rýchlosťou. 
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Príloha č.2  
 
P2.1 Zatriedenie zariadení podľa stupňa požiarneho rizika  

P2.1.1 Pre zatriedenie technologického uzla do stupňa požiarneho rizika je 

rozhodujúci výsledok vyplývajúci z metodiky FEI. Nasledujúce príklady zariadení 

sú orientačné. 

P2.1.1 Príklady zariadení a systémov s vysokým požiarnym rizikom 

 

P2.1.1.1 Môžu to byť aj komplexné výrobné jednotky, ako sú katalytické 

krakovanie,  etylénové výrobné jednotky, zariadenia na hydrogenačnú rafináciu,  

alebo veľké destilačné a filtračné jednotky. 

P2.1.1.2 Príklady zariadení s vysokým požiarnym rizikom: 

 Spaľovacie – pyrolýzne pece, v ktorých sa spracovávajú kvapalné, alebo viac-
fázové uhľovodíky za týchto podmienok : 

o prevádzkovanie pri teplotách a prietokoch, ktoré sú schopné spôsobiť 
zakoksovanie v rúrkach,  

o prevádzkovanie pri tlakoch a prietokoch, ktoré sú dostatočne vysoké, 
aby spôsobili veľký únik predtým, ako môže byť pec izolovaná, 

o spracovávané uhľovodíky sú aj korozívne. 
 

 Čerpadlá s menovitým výkonom nad 45 m3/hod, ktoré pracujú s horľavými 
kvapalinami všetkých tried nebezpečnosti.  
 

 Čerpadlá so štatistickou históriou zlyhania ich činnosti, resp. vznikom 
netesnosti. 
 

 Čerpadlá s malým prierezom potrubí, náchylné na únavovú poruchu.  
 

 Reaktory pracujúce pri vysokom tlaku, alebo s potenciálom zvrhnutia 
exotermickej reakcie, ktoré nie sú vybavené systémom odtlakovania poistnými 
ventilmi, systémom blokovania chemickej reakcie, a pod. Neplatí na 
zariadenia, ktoré nemusia byť vybavené tlakomerom a poistným zariadením 
v prípade, ak je najvyšší pracovný pretlak nádoby vyšší ako dosiahnuteľný 
pretlak zdroja tlaku, a ak je zároveň vylúčené zvýšenie pretlaku v nádobe. 

 

 Kompresory spolu s príslušnými systémami mazacieho oleja*.  
 

* POZNÁMKA Hoci kompresory nemusia obsahovať významnejšie množstvá horľavých kvapalín,  
alebo plynov, tj. nemusia mať vysoký požiarny potenciál, môžu generovať špecifické požiarne 
scenáre – Jet fire  ohrozujúce napr. dôležité nosné konštrukcie. Ak je kompresor možné diaľkovo 
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odstaviť a izolovať od dodávky horľavej kvapaliny, plynu, alebo odtlakovať v prípade núdze, potom 
je jeho požiarny potenciál možné označiť za nižší a aj vylúčiť ho z ďalších hodnotení. 

 

 Určité časti procesných potrubí pracujúce s horľavými kvapalinami, alebo 
plynmi v zmesiach, o ktorých sa vie, že by mohli napomôcť zlyhaniu potrubia 
v dôsledku jeho korózie, erózie, alebo krehnutia. Toto zahŕňa aj uhľovodíkové 
prúdy, ktoré môžu obsahovať naviazané katalyzátory, žieraviny, kyseliny, 
vodík, alebo podobné látky a materiály, pri ktorých je rozvoj požiarneho 
scenára pravdepodobný. 

 

 Tlakové nádoby, výmenníky tepla (vrátane chladiacich zariadení) a ostatné 
zariadenia obsahujúce horľavé kvapaliny s teplotou vzplanutia nad 315°C, 
alebo s teplotou samovznietenia, podľa toho, ktorá z teplôt je nižšia. 

 

 Zariadenia pracujúce pri teplotách, ktoré môžu urýchliť koróziu pod izoláciou 
a/alebo ochranným protipožiarnym materiálom konštrukcie.  

 

P2.1.2 Príklady zariadení a systémov so stredným požiarnym rizikom 
 

 Zberné nádoby, napájacie a ostatné nádoby, z ktorých môže dôjsť k úniku 
horľavých kvapalín, alebo plynov  v dôsledku zlého tesnenia, pokazeného 
prístroja, alebo poškodenia inej izolačnej časti. 

 

 Vertikálne zásobníky, z ktorých môže dôjsť k úniku horľavých kvapalín 
v dôsledku  poškodeného meracieho stĺpika, alebo zlého tesnenia pripojeného 
potrubia, alebo spodného odkaľovacieho potrubia. 

 

 Vzduchové chladiče, ktoré pracujú s horľavými kvapalinami. 
 

P2.1.3 Príklady zariadení a systémov s  nízkym požiarnym rizikom 
 

 Čerpadlá s horľavými kvapalinami III. triedy nebezpečnosti, pracujúce pod 
bodom vznietenia horľavej kvapaliny. 

 

 Potrubia v rámci „battery limit-u“ – na hraniciach výrobnej jednotky, ktoré majú 
lokálne (miestne) ventily, armatúry a príruby, obsahujúce médium, ktoré má 
nižšiu pracovnú teplotu, ako je ich teplota vzplanutia. 

 

 Výmenníky tepla, v ktorých môže dôjsť k úniku cez prírubu, obsahujúce 
médium, ktoré má nižšiu pracovnú teplotu, ako je ich teplota vzplanutia. 
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P2.1.4 Príklady zariadení a systémov bez požiarneho rizika 
 

 Zariadenia, v ktorých nie je žiadna, alebo len malá možnosť uniknutia 
horľavej kvapaliny, alebo únik je len krátkodobý. 

 
 Potrubia a ostatné zariadenia, v ktorých nie sú horľavé kvapaliny. 

 

P2.1.4.1 Pri návrhu požiarnej odolnosti konštrukcií je potrebné posúdiť aj ochranu 

nosných konštrukcií a podpier potrubných a káblových mostov, ak by ich zlyhanie 

mohlo viesť ku eskalácii havárie, domino efektu. 

P2.1.4.2 Schematický postup na nasledovných obrázkoch umožňuje 

systematické zhodnotenie požiarnych nebezpečenstiev v príslušnej technológii 

(prevádzke) pre následné modelovanie rozvoja vybraných požiarnych scenárov 

a určenie zraniteľnosti dotknutých zariadení, vrátane postupov pre návrh 

a realizáciu   materiálov na ochranu konštrukcií. 
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Príloha č.3 
 
P3.1 Základné charakteristiky a definície vybraných požiarnych scenárov  
 

P3.1.1 Pre zadefinovanie a rozvoj požiarnych scenárov sa využívajú informácie 
z hodnotenia požiarneho nebezpečenstva (rizika), aby sa určil charakter 
potenciálneho požiaru, keby sa vyskytol na danom mieste, alebo na danom 
zariadení. Hľadajú sa pritom sekvencie udalostí, pri ktorých sa môže uvoľniť 
horľavý materiál, ktorý môže byť palivom pre takýto požiar. Po identifikácii 
horľavých kvapalín, plynov, sa hľadajú, resp. identifikujú činitele, ktoré  
ovplyvňujú povahu týchto požiarov.  
 
P3.1.2 Výsledný modelový požiarny scenár potom popisuje situáciu, ktorá by 
mohla nastať, ak by sa požiar voľne šíril, t.j., ak by proti jeho šíreniu neboli prijaté 
žiadne opatrenia. 
 
P3.1.3 Pre každý takýto požiarny scenár sa potom pripravia odpovede na 
nasledujúce otázky : 

  Čo sa môže stať a ako, aby sa uvoľnil v posudzovanej technológii 
(výrobe) horľavý materiál, ktorý môže byť palivom pre požiar? 

 Kde je toto potenciálne palivo v technológii lokalizované? 

 Aký objem uhľovodíkov môže byť uvoľnené? 

 Z akého zariadenia môžu byť horľavé uhľovodíky uvoľnené?   

 Ako rýchlo sa môže potenciálne palivo uvoľniť, v závislosti od prietoku? 

 Aká je teplota a tlak zdroja?  

 Aká je veľkosť otvorov?  

 Povaha uniknutej látky (kvapalina, plyn, dvojfázový únik) 

 Bude sa uniknuté palivo ďalej šíriť a bude eskalovať ďalšie havarijné 
procesy?  

 Bude potenciálne palivo lokálne zachytené (v havarijnej a záchytnej 
nádrži)? 

 Je projektová kapacita záchytného systému dostatočná pre zachytenie 
a odvedenie horľavej kvapaliny? 

 Aký bude charakter a rozsah požiaru, ak sa zapáli uniknutá horľavá 
kvapalina a plyn? Aký bude odpar, prchavosť, rýchlosť horenia, spalné 
teplo.  

 Fyzikálne vlastnosti všetkých  látok, ktoré sa môžu uvoľniť 

 Aké bude celkové uvoľnené teplo pri zapálení týchto látok? 

 Ako dlho môže požiar trvať, ak sa nebude hasiť?  

 Sú v blízkosti potenciálnych zdrojov úniku dôležité prvky, zariadenia, 
komponenty? Nachádzajú sa v nich látky citlivé na teplo? Mohla by sa 
reakcia týchto látok šíriť ďalej v potrubí, alebo technológii?  

 
P3.1.4 Na základe týchto informácií,  na základe kvalitatívnej aj kvantitatívnej 
analýzy vstupov, s ohľadom na usporiadanie a charakter  predmetnej prevádzky, 
sa detailne definujú potenciálne požiarne scenáre, ktoré sa na posudzovanej 
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technológii môžu vyskytnúť. Ide o požiarne a výbuchové scenáre uvedené 
v nasledovnej tabuľke. 

 

Tabuľka P3.1.1 Požiarne a výbuchové scenáre 

           

P3.1.5 Ochrana oceľových konštrukcií zvýšením požiarnej odolnosti má význam 
len pri určitých požiarnych scenároch, hlavne pri Jet fire a Pool fire. Požiarne 
scenáre Jet fire sú turbulentné požiare s difúziou plameňa, ktorá môže byť 
špecifická v určitom smere, alebo vo viacerých smeroch. Navyše, vznikajú nielen 
pri únikoch horľavých kvapalín, ale aj pri únikoch horľavých plynov, či iných látok, 
ktoré sa nachádzajú v príslušných zariadeniach pod tlakom, resp. aj 
v zariadeniach, v ktorých sa tlakové pomery vyvinú ako dôsledok rozvoja 
havarijného procesu. 
 
P3.1.6  Pre Jet fire sú charakteristické veľmi vysoké smerové tepelné toky, ktoré 
niekedy môžu trvať len niekoľko sekúnd. Tieto požiarne scenáre môžu byť 
iniciované aj drobnými netesnosťami, trhlinami, či poškodeniami na rôznych 
komponentoch a zariadeniach rizikovej technológie, preto majú aj vysokú 

Pojem Význam 

VCE Vapour cloud explosion – Výbuch pár v oblaku. K výbuchu pár 
(plynu) v oblaku dochádza vtedy, ak koncentrácia výbušnej látky v 
oblaku dosiahne dolnú medzu výbušnosti a v okolí je prítomný 
iniciačný zdroj s dostatočne veľkou iniciačnou energiou. 
Nebezpečenstvo predstavuje tlaková vlna. 

Jet fire Tryskový plameň – Vzniká pri zapálení horľavých pár unikajúcich 
z nádoby, či potrubia pod tlakom cez malý otvor. Pary zvyčajne 
strhávajú so sebou aj časť kvapaliny. Vyhorievanie unikajúceho 
materiálu je pomerne prudké. 

Flash Fire Prešľah plameňa – Prešľah (horenie mraku horľavých pár) vzniká 
pri iniciácii pár v medziach zápalnosti. Mrak sa môže iniciovať aj vo 
väčšej vzdialenosti od miesta úniku a následne prešľahnúť späť. 
Flash fire často iniciuje Jet fire, alebo Pool fire s oveľa väčšími 
následkami aké by mohol mať samotný prešľah. 

Pool Fire Horenie mláky – Vzniká zapálením vzniknutých pár horľavej 
kvapaliny nad povrchom horizontálnej mláky. Mláka môže byť 
ohraničená (jej plocha sa nezväčšuje), alebo roztekajúca sa. 
Tepelná radiácia z plameňa podporuje odpar z povrchu mláky 
a tým udržuje proces horenia. 

Fire ball Ohnivá guľa. Vzniká ako následok Bleve efektu 

BLEVE  Boiling Liquid Evaporation Vapor Explosion- výbuch pár vriacej 
kvapaliny. Vzniká ako dôsledok externého požiaru 

Disperzia Rozptyl – Šírenie mraku horľavých pár v smere vetra a následné 
zrieďovanie koncentrácie až pod DMV. V prípade, že sa mrak 
nezapáli, voľne sa rozptýli bez nebezpečných následkov 

DMV(LEL)  Dolná medza výbušnosti – Dolná hranica koncentrácie horľavej 
látky vo vzduchu, pri ktorej už môže nastať výbuch. 
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pravdepodobnosť (frekvenciu) výskytu. Ak by viedli len k malým škodám, či 
stratám na výrobe, tak by sa im nevenovala ani pozornosť, pretože najdôležitejšie 
komponenty a zariadenia rizikových technológií je možné proti  týmto scenárom 
chrániť. Tieto scenáre sa nemusia vyskytnúť na najdôležitejších a najrizikovejších 
zariadeniach, ale   napr. na pomocnej technológii a ich následkom môže byť aj 
rovnako veľká škoda, aká vznikne pri katastrofických  mimoriadnych udalostiach. 
Identifikovaním a lokalizovaním ich potenciálnych miest výskytov, je možné prijať 
vhodné opatrenia. 
 
P3.1.7 Pri týchto požiaroch je možné výpočtom kvantifikovať nielen uvoľnené 
tepelné toky, ale aj smer a dĺžku plameňa, na základe čoho je potom možné 
zhodnotiť ich dopady a následky v oblasti, ktorú ohrozujú. Ak sú tieto potenciálne 
následky závažné, tak je potrebné prijímať opatrenia na ich zmiernenie, jedným 
z nich je aj zvyšovanie požiarnej odolnosti konštrukcií.  
 
P3.1.8 Na požiarne scenáre BLEVE, Flash fire, Fire ball a VCE prakticky nie je 
možné prijímať žiadne technické opatrenia, pretože sa jedná o katastrofické 
havarijné scenáre, spojené s kolapsom, alebo závažným poškodením 
technológie, ktoré však majú zvyčajne veľmi malú pravdepodobnosť výskytu 
a práve z tohto dôvodu sa ich rizikovosť akceptuje. 
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Príloha č. 4 
 
P4.1 Metodiky pre výpočet vzniku a rozvoja požiaru 
 

P4.1.1 Východiskom je uhľovodíková teplotná krivka, ktorá sa aplikuje na 
prevádzky s horľavými uhľovodíkmi. Oproti normovej teplotnej krivke má strmší 
počiatočný nárast teploty, ale  po dosiahnutí teploty 1 100°C sa už prakticky ďalej 
nemení. To znamená, že na začiatku skúšky je skúšobná vzorka podľa C-H 
krivky tepelne namáhaná viac ako pri normovej teplotnej krivke, hlavne v prvých 
minútach. Reálne požiare uhľovodíkových horľavých kvapalín a plynov sú totiž 
charakterizované práve priebehmi blízkymi uhľovodíkovej teplotnej krivke. 
 
P4.1.2 Jej matematický tvar je uvedený v nasledujúcej rovnici:  

TCH = 20 + 1080.(1 - 0,325e-0,167t - 0,675e-2,5t),                                 (1) 

kde  
TCH je teplota plynu v skúšobnej peci v °C;                                       
t (pravdepodobný) čas trvania požiaru = čas trvania skúšky požiarnej odolnosti   
v minútach. 

 
Intenzita požiaru je závislá od typu požiaru, čo znázorňuje nasledovný obrázok. 

 

 
Obrázok P4.1.1  Závislosť intenzity požiaru od typu požiaru 
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P4.1.3 Najvyššie tepelné toky, aj keď smerové, je treba očakávať od požiarov 
typu Jet fire. Tieto požiare prebiehajú pod tlakom, sú smerovo náhodné a dosah 
účinkov závisí od dosahu plameňa. Tieto požiare môžu totiž vzniknúť nielen na 
zariadeniach s vysokým požiarnym rizikom, ale aj na iných zariadeniach 
a prepojovacích potrubiach, v ktorých sa môžu nachádzať horľavé kvapaliny,  
alebo horľavé plyny a  v prípade ich poškodenia, kedy nie je možné do nich 
rýchlo prerušiť dodávku horľavých kvapalín či horľavých plynov sa budú správať 
rovnako ako zariadenia s vysokým požiarnym potenciálom. Predpokladá sa len 
ich krátkodobé trvanie, maximálne 15 minút, pretože sa uvažuje s možnosťou 
izolácie (zastavenia) úniku uhľovodíkových horľavých kvapalín, alebo plynov 
(automaticky, alebo manuálne).  

 

P4.1.4 Pri modelovaní požiarov typu Jet fire sa musia zohľadniť všetky smery, 
v ktorých sa predpokladá ich výskyt. S ich výskytom sa bude uvažovať ako je to 
zachytené na nasledovnom obrázku.  
 
 
 

 

 
Obrázok P4.1.2  Modelovanie požiarov typu Jet fire a definovanie hraníc účinkov  
tepelného sálania pri týchto požiaroch 

 

P4.1.5 Pri modelovaní týchto „Jet fire“  je potrebné zvažovať možnosti a smery 
ich pôsobenia, ktoré  môžu viesť k potenciálnym „dominoefektom“, t.j. k eskalácii  
požiaru, alebo havárie na nimi ohrozené blízke i vzdialenejšie zariadenia. 
Uvažuje sa s vysokými tepelnými tokmi, a preto k poškodeniam nimi 
ohrozovaných zariadení, či nosných oceľových konštrukcií môže dôjsť vo veľmi 
krátkych časoch. 
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P4.1.6 Pri požiaroch typu Jet fire môžu reálne hodnoty tepelných tokov aj 
niekoľkonásobne prekročiť hodnoty tepelných tokov ako pri požiaroch typu Pool 
fire, navyše teplota plameňa môže dosiahnuť aj vyše 1350 °C. Navrhnutá 
požiarna odolnosť R30 pre požiare typu Jet fire nezodpovedá požadovanej 
požiarnej odolnosti R30 pre požiare Pool fire.  

 
P4.1.7 Pri požiaroch typu Jet fire nie je vôbec možné uvažovať so zásahom 
zásahovej jednotky ZHÚ, pretože tieto požiare dohoria zvyčajne ešte pred 
príchodom týchto jednotiek na miesto požiaru. 

 

Nasledujúce obrázky znázorňujú postupy hodnotenia dopadov Jet fire na ich 
okolie.  
 

 
 

Obrázok P4.1.3 Vznik požiaru typu Jet fire na prírube ventilu bez priameho 
ohrozenia iných zariadení plameňom (len účinky sálavého tepla) 
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Obrázok P4.1.4 Vznik požiaru typu Jet fire na prírube ventilu, resp. po utrhnutí  
potrubia s priamym ohrozením zariadení plameňom (a tiež účinky sálavého tepla) 

 

P4.1.8 Ak sú známe zariadenia s vysokým požiarnym rizikom, potom je možné 
pre ne modelovať aj požiarne scenáre typu Pool fire, ktoré vzniknú v prípade 
únikov horľavých kvapalín z týchto zariadení.   
Požiare typu Pool fire však majú  trvanie ohraničené len z hľadiska ich voľného 
priebehu, pretože sa v ich prípade predpokladá  vedenie protipožiarneho zásahu. 
Nimi ohrozené konštrukcie musia byť navrhované na požiarnu odolnosť podľa 
týchto požiarov, lebo neznamená, že táto konštrukcia si zachová nosnosť 
a stabilitu aj pre podmienky krátkodobého ohrozenia požiarom Jet fire.   

  
P4.1.9 Pre vznik a rozvoj požiaru je potrebné vykonať výpočty vychádzajúce 
z noriem STN EN 1990, STN EN 1991 – 1- 2:  

 

 Mechanické zaťaženie pri požiari podľa pravidla uvedeného v STN EN 
1990 

 Tepelné zaťaženie – udáva čistý tepelný tok určený prestupom tepla 
prúdením a sálaním 

 Požiarne zaťaženie  
o  hustota požiarneho zaťaženia - charakterizované návrhovou hustotou 
o  požiarne zaťaženie – stanovuje sa z výhrevnosti horľavých materiálov 

v požiarnom úseku, alebo z požiarneho zaťaženia pre danú prevádzku 
o  rýchlosť uvoľňovania tepla – rozvoj a útlm požiaru je výrazne 

ovplyvnený uvoľňovaním tepla v čase 
o  teplotná krivka  
o  najvyššia teplota – súčasťou je aj predpoveď času, kedy sa dosiahne 

najvyššia teplota požiaru, v závislosti od toho, či je požiar riadený 
ventiláciou, alebo palivom 
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o chladnutie 
o ohraničujúce konštrukcie – ak sa v posudzovanom priestore 

nachádzajú, je potrebné pri výpočte zohľadniť vlastnosti stropu, stien, 
prípadne podlahy a viacvrstvových ohraničujúcich konštrukcií  

o  celkové vzplanutie – stanoví sa kritická hodnota tepla a doba, za ktorú 
požiar dosiahne celkové vzplanutie  

o  prestup tepla konštrukciou mimo požiarneho úseku a prestup tepla do 
oceľovej konštrukcie – možno použiť  

- jednozónový model, pri ktorom sa uvažujú homogénne 

parametre v celom priestore , čo je vhodné pre požiare typu 

Pool fire, nie pre Jet fire a pri modelovaní požiaru po 

celopriestorovom vzplanutí 

- dvojzónový model – prináša informácie o rozvoji teplôt plynov 

v každej z dvoch vrstiev a rozvoji teploty okolitých konštrukcií 
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Príloha č. 5 
 
P5.1 Vzor formuláru pre osvedčenie požiarnej konštrukcie 

 
 


