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Vodní mlha chrání dopravníky pro raketoplány NASA  
NASA začala používat systémy SHZ – vodní mlhu nejmenovaného 
anglického výrobce, pro oba dopravníky*, kteří přemisťují raketoplány 
na startovací rampy v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Asi 
100 jednotek bude umístěno v kontrolních oblastech, strojovnách a 
komunikačních místnostech, odkud je dopravník ovládán.   

Vodní mlha byla zvolena jako nejvhodnějí hasivo pro tuto aplikaci. 
Všechny jednotky mají bez výjimky nulový efekt na ozonovou  vrstvu 
(ODP) nebo globální oteplování (GWP). Pokud by ve střežené oblasti 
došlo k požáru, spustí se okamžité hašení díky velmi kvalitní detekci,
která je součástí systému. Jedná se o detekci volných radikálů, které se
uvolňují z plamenů a jsou vždy předzvěstí ohně.  

Systém je instalován v  pěti různých velikostech, které jsou 
uzpůsobeny požadavkům na jednotlivé operace, a může být uskladněn 
v teplotách od -40°C  do +54°C.  Výrobce systému je světový lídr
v této oblasti, a skutečnost, že si jej NASA zvolila pro své dopravníky, 
jen podtrhuje tuto pozici. V UK patří tento systém k nejefektivnějším 
hasicím prostředkům, a proto je instalován v obchodních a 
průmyslových centrech napříč celou Anglií. 

 

 

* Pozn.autora: pásové dopravníky NASA jsou největšími existujícími pásovými vozidly. Přestože 
dopravníky mají přes 5000 koňských sil, je jejich největší rychlost při plném nákladu méně jak dva 
kilometry za hodinu. Pro řízení jednoho transportéru je potřeba jedenácti lidí. Spotřeba dieselového 
paliva je kolem 350 litrů na kilometr (méně jak 0.007 míle na galon). Úlohou dopravníků je přesun 
raketoplánů NASA, zcela zkopletovaných se startovacími platformami z montážní budovy (Assembly 
Building) na startovací rampu (Launch Pad) v Kennedyho kosmickém středisku (Kennedy Space 
Center) na Floridě, USA. Dva z těchto hmotných strojů slouží ještě z dob Apolla, najely už přes 4000 
kilometrů a přitom svůj náklad vždycky udržovaly perfektně zpříma. Na tomto obrázku pásový 
dopravník přepravuje na rampu raketoplán Columbia před jeho startem 1. března na poslední servisní 
výpravu kosmického dalekohledu Hubble Space Telelescope. 


