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ktorého je obsiahnuté ochladzovacie a hasiace médium pod
tlakom. Nosič média je uzavretý koncovkami a je prispôsobený za stanovených tepelných podmienok k iniciácii, pričom tento nosič (1) ochladzovacieho a hasiaceho média (3)
je vyrobený z polymérnych materiálov, ľahkých kovov, napríklad z hliníka, a ochladzovacie a hasiace médium (3) je
v nosiči (1) pod tlakom v hodnotách nízkeho tlaku, t. j.
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka systému, ktorý sleduje a potláča nežiaduce tepelné javy v technických a technologických zariadeniach, ďalej len chránené zariadenia, pričom systém má schopnosť chladenia, prípadne aj
hasenie požiarov vzniknutých v takýchto chránených zariadeniach.
Doterajší stav techniky
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V mnohých chránených zariadeniach môže dochádzať k vzniku nežiaducich tepelných javov, ktorých negatívne pôsobenie môže viesť k postupnej strate funkčnosti či deštrukcii týchto zariadení a v krajných prípadoch môže dôjsť aj k vzniku požiaru. Toto môže byť spôsobené rôznymi procesmi, napríklad nežiaducimi
chemickými reakciami, elektrickými skratmi, prehriatím systému, vznikom elektrického oblúka, zahorením
prevádzkových kvapalín a podobne.
Doteraz sú známe najrôznejšie riešenia, ktoré chladia chránené zariadenie v závislosti od jeho teploty
klimatickými zariadeniami, prevencia, alebo sú určené výhradne na hasenie vzniknutých požiarov, represia.
Ďalej sú známe riešenia s prídavnými prvkami, napríklad sústavy s rozvodmi pre hasiacu látku. V týchto
rozvodoch sú vopred inštalované a rozmiestnené dýzy a hasiaca látka sa uvoľňuje zo zásobníka z vysokotlakovej nádoby prostredníctvom ventilu, ktorý môže byť ovládaný elektrickým signálom od snímača požiaru.
To však znamená, že takéto sústavy musia byť trvalo pripojené k zdroju elektrického prúdu.
Doterajšie známe vysokotlakové hasiace sústavy vykazujú určité nevýhody a obmedzenia vo využití
na ochranu pred požiarom. Nutnosť pravidelných revízií, vysokotlakové hasiace sústavy sú pevne zabudované v stavbách, po montáži sa s týmito zariadeniami nedá manipulovať. Sú potrebné vyššie náklady na obstaranie, montáž, servis a prevádzku.
Tiež sú známe ručné jednorazové vysokotlakové hasiace prístroje, s ktorými sa môže manipulovať, ale
platia pre ne tiež pravidelné revízie a vyššie náklady na nákup, montáž, servis a prevádzku. Na aktiváciu
týchto hasiacich prístrojov je potrebná obsluha, ľudský faktor.
Podstata technického riešenia
Uvedené nevýhody doterajšieho stavu danej techniky odstraňuje automatický ochladzovací a hasiaci systém, ktorý je vytvorený na usporiadanie v chránenom zariadení a ktorý pozostáva z priestorového nosiča
ochladzovacieho a hasiaceho média, vnútri ktorého sa nachádza ochladzovacie a hasiace médium pod tlakom, pričom nosič média je uzavretý koncovkami alebo zvarom nosiča. Nosič ochladzovacieho a hasiaceho
média je uspôsobený za stanovených tepelných podmienok na iniciáciu, kedy vplyvom danej zvýšenej teploty z nosiča uniká médium, ktoré ochladzuje alebo hasí chránený priestor.
Vhodnou kombináciou priestorového nosiča všeobecného tvaru a zložením zmesi média bol vyvinutý
systém, ktorý využíva chladiaci efekt média, pričom ochladzovacie a hasiace médium si stále zachováva svoje hasiace účinky pre prípady vzniku tepelnej deformácie, ktorá okamžite prerastie do požiaru. Ochladzovacie a hasiace médium je na báze chemických hasív, ktoré sa pri iniciácii vyznačujú tým, že ich teplota pri
úniku z nosiča je v záporných hodnotách, tzn. teploty pod 0 °C pod referenčným bodom mrazu, pričom podstata systému spočíva v tom, že nosič ochladzovacieho a hasiaceho média je vyrobený z polymérnych materiálov, ľahkých kovov, napríklad z hliníka, pričom ochladzovacie a hasiace médium v nosiči je pod tlakom
v hodnotách nízkeho tlaku, t. j. do 10 barov.
Vo výhodnom vyhotovení je ochladzovací a hasiaci systém vybavený senzorom na sledovanie a vyhodnocovanie termodynamického stavu média s meniacou sa teplotou a na signalizáciu úniku média.
V ďalšom výhodnom vyhotovení je ochladzovací a hasiaci systém vybavený aktívnym prvkom na vypustenie ochladzovacieho a hasiaceho média.
Pre tieto systémy nie je potreba napojenia na elektrický prúd.
Aktivácia systému-iniciácie-ochladzovania chráneného prostredia je už od 30 °C.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je bližšie objasnené na priložených výkresoch, kde je na všetkých obrázkoch ochladzovací a hasiaci systém vyobrazený v reze, pričom na obr. 1 je vyobrazený ochladzovací a hasiaci systém,
ktorého nosič ochladzovacieho a hasiaceho média je uzavretý zvarom, ktorý nahrádza koncovky, na obr. 2 je
vyobrazený hasiaci a ochladzovací systém s privarenými koncovkami z polymérneho materiálu, na obr. 3 je
ochladzovací a hasiaci systém s koncovkami z polymérneho materiálu a so senzorom a na obr. 4 je ochladzo-
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vací a hasiaci systém vybavený aktívnym prvkom na vypustenie média.
Príklady uskutočnenia
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Ochladzovací a hasiaci systém vyobrazený na obr. 1 je tvorený nosičom 1 ochladzovacieho a hasiaceho
média 3, ktorý je vytvorený z polymérneho materiálu a vnútri ktorého je uzavreté pod tlakom do 10 barov
ochladzovacie a hasiace médium 3, pričom nosič 1 ochladzovacieho a hasiaceho média 3 je na oboch koncoch uzatvorený zvarom nosiča 1, kde zvar nahrádza koncovky 2.
Na obr. 2 je vyobrazený ochladzovací a hasiaci systém, ktorý je tvorený nosičom 1 ochladzovacieho a hasiaceho média 3, ktorý je vytvorený z polymérneho materiálu a vnútri ktorého je toto médium 3 pod tlakom
do 10 barov, pričom koncovky 2, uzatvárajúce nosič 1 na oboch stranách, sú vytvorené z polymérneho materiálu a sú s nosičom 1 spojené navarením.
Na obr. 3 je zobrazený ochladzovací a hasiaci systém, ktorý je tvorený nosičom 1 z polymérneho materiálu, vnútri ktorého je médium 3 uzavreté pod tlakom do 10 barov, pričom koncovky 2 sú vytvorené z polymérneho materiálu a sú s nosičom 1 spojené navarením a systém je ďalej vybavený senzorom 4 na sledovanie a vyhodnocovanie termodynamického stavu ochladzovacieho a hasiaceho média 3 s meniacou sa teplotou
a na signalizáciu úniku ochladzovacieho a hasiaceho média 3.
Na obr. 4 je zobrazený ochladzovací a hasiaci systém, ktorý je tvorený nosičom 1 ochladzovacieho a hasiaceho média 3, ktorý je vytvorený z hliníka a je ďalej vybavený aktívnym prvkom 5 na vypustenie ochladzovacieho a hasiaceho média 3, v tomto príklade vyhotovenia elekrtoventilom, ďalej je vybavený dýzou 6
na únik ochladzovacieho a hasiaceho média 3 a ďalej obsahuje poistnú a odvzdušňovaciu skrutku 7.
Tento systém je určený na vloženie do chráneného zariadenia. Napríklad do rozvodných elektrických
skríň. Pri teplote od 30 °C v chránenom zariadení sa vytvorí v nosiči 1 otvor, ktorým uniká ochladzovacie
a hasiace médium 3 z nosiča 1 a ochladzuje chránené zariadenie. V prípade vyššej teploty v chránenom zariadení, kedy vznikne oheň, ochladzovacie a hasiace médium 3 hasí.
V príklade vyhotovenia vyobrazeného na obr. 3 je systém vybavený senzorom 4 na sledovanie a vyhodnocovanie termodynamického stavu ochladzovacieho a hasiaceho média 3 s meniacou sa teplotou a na signalizáciu úniku tohto média 3.
Systém na obr. 4 je vybavený aktívnym prvkom elektroventilom 5 a dýzou 6 na vypustenie ochladzovacieho a hasiaceho média 3 z nosiča 1 a poistnou a odvzdušňovacou skrutkou 7 pre prípad zlyhania elektroventilu 5 alebo dýzy 6.
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Priemyselná využiteľnosť
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Technické riešenie automatický ochladzovací a hasiaci systém možno využiť na sledovanie a potlačenie
nežiaducich tepelných javov, vznikajúcich v technických a technologických zariadeniach, pričom systém má
jednak schopnosť ochladenia chráneného zariadenia, ale aj schopnosť prípadného hasenia požiaru, vzniknutého v takýchto zariadeniach pri prekročení kritických limitov tepelného namáhania chráneného zariadenia či
inak vyvolaného požiaru. Ide o technologické, elektronické zariadenia menších i väčších rozmerov, napríklad
zásuvky, vypínače, káble, rozvodné zariadenia, konektory a spojky káblových zväzkov, batériové systémy,
motory dopravných prostriedkov a ďalších pohonných zariadení, bez ohľadu na druh napájacej energie, riadiace systémy, centrálne systémy informačných technológií a podobne.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Automatický ochladzovací a hasiaci systém, ktorý je vytvorený na usporiadanie v chránenom zariadení
a ktorý pozostáva z priestorového nosiča ochladzovacieho a hasiaceho média, vnútri ktorého je obsiahnuté
ochladzovacie a hasiace médium pod tlakom, pričom nosič média je uzavretý koncovkami a nosič média je
prispôsobený za stanovených tepelných podmienok k iniciácii, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nosič
(1) ochladzovacieho a hasiaceho média (3) je vyrobený z polymérnych materiálov, ľahkých kovov, napríklad
z hliníka, pričom ochladzovacie a hasiace médium (3) je v nosiči (1) pod tlakom v hodnotách nízkeho tlaku,
t. j. do 10 barov.
2. Automatický ochladzovací a hasiaci systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
koncovky (2) sú na nosiči (1) vytvorené jeho zvarením.
2 výkresy
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