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Abstrakt 

Kulich, M. Hořlavost a výbušnost alternativních a směsných paliv. Ostrava: Vysoká škola 

Báňská, Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra 

požární ochrany, 2014. Vedoucí disertační práce Doc. Ing. Kateřina Orlíková, CSc.  

 

Předmětem řešení disertační práce je zhodnocení hořlavosti a výbušnosti vybraných tuhých 

alternativních směsných paliv, která jsou tvořena klasickou uhelnou palivovou základnou 

s příměsí certifikovaných paliv, vyrobených z odpadu. Testovaný soubor paliv lze reálně 

spalovat ve vybraných klasických energetických zdrojích v České Republice. Teoretická 

část práce se věnuje rozboru zákonitostí a praktických poznatků z oblasti hořlavosti 

a výbušnosti hořlavých prachů a výběrových kritérií, na základě kterých byl sestaven 

testovaný soubor paliv, včetně popisu jeho vlastností. Navazuje popis testovaných veličin, 

zkušebních metod a zkušební techniky, prostřednictvím které byla provedena 

experimentální část disertační práce obsahující širokou škálu výsledků z provedených 

rozborů požárně technických a výbuchových charakteristik. Na těchto základech bylo 

následně možné formulovat zjištěné závěry v oblasti předmětu řešení disertační práce. 

Prezentované výsledky lze vhodně využít v analytických procesech vedoucích ke zvýšení 

provozní bezpečnosti energetických zdrojů. 

 
Klíčová slova:  

požárně technické a výbuchové charakteristiky; požár; výbuch; tuhé alternativní palivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Kulich, M. Flammability and explosiveness of alternative and mixed fuels. Ostrava: VSB, 

Technical University of Ostrava . Faculty of Safety Engineering, Department of Fire 

Protection , 2014. Advisor of dissertation, Doc. Ing. Kateřina Orlíková, CSc. 

 

The subject of the dissertation is to evaluate the flammability and explosiveness of selected 

solid mixed alternative fuels that are made up of a traditional coal fuel base blended with 

certified fuels derived from waste. The test sample fuels are realistically able to be burned 

in selected traditional type of energy production in the Czech Republic. The theoretical 

part of the thesis deals with the analysis of principles and practical knowledge of 

flammability and combustibility of flammable dusts and selection criteria based on which 

the test sample was compiled, including a description of the properties of the test sample. 

This is followed by a description of test parameters, methods and techniques that were 

implemented during the experimental part of the thesis and contain a wide range of results 

from analyses conducted on the flammability and explosion characteristics. On this basis, it 

was then possible to formulate these findings on the subject of the dissertation solutions. 

The presented results can appropriately be used in the analytical process leading to 

increased operational safety of energy sources. 

 

Key Words: 

flammability and combustion characteristics; fire; explosion; refuse derived fuel. 
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Předmluva 

Přes jednoznačný trend a důraz, který je v posledních letech směřován na efektivitu 

a ekonomiku procesu hospodaření s energiemi, se celková spotřeba energií ve světě stále 

zvyšuje. Spotřeba elektrické energie ve světě se od roku 1970 téměř zdvojnásobila, 

v zemích EU vzrostla v letech 1970 až 2004 o 41 %. Mezinárodní energetická agentura 

(IEA) předpokládá, že od roku 2005 do roku 2030 vzroste spotřeba elektrické energie 

v Evropě o dalších 15 % [46].   

 

Pro zajištění výroby požadovaného množství elektrické energie je logická a zároveň nutná 

snaha hledat nové zdroje energie a zajistit maximální efektivitu a využití zdrojů 

stávajících.   

 

Zájem provozovatelů energetických zdrojů je v posledních letech stále více zaměřen 

na využití energetického potenciálu odpadů, nebo z něj vyrobených paliv, v režimu jejich 

spalování či spoluspalování s klasickou palivovou základnou.  

 

Energetické využití paliv, která mají svůj původ v odpadech, je téma, které je již dlouho 

známé a zároveň je jeho řešení v současnosti celosvětově vysoce aktuální, a to hned 

z několika důvodů, zejména pak:  

 

 Náhrada fosilních paliv (neobnovitelných přírodních zdrojů), 

 Vhodný a výhodný způsob nakládání s odpadem. 
 

 

Mezi základní priority každého moderního průmyslového procesu, tedy i procesu výroby 

energie, je zajištění, mj. jeho efektivity, ekologie a bezpečnosti. Lze konstatovat, že 

v případě snahy o zajištění bezpečnosti jakéhokoli procesu (a/nebo technologie) musíme 

proces nejdříve detailně poznat. S tím bezprostředně souvisí dobrá znalost vlastností 

a předpokládaného chování látek, které se v tomto procesu vyskytují. Při výrobě elektrické 

energie, tepla, nebo jejich kombinované výrobě (dále jen KVET) v energetickém 

průmyslu, je riziko spojené s nebezpečím vzniku požáru, nebo výbuchu v technologii 

spojeno s přítomností samotného paliva a jeho vlastností, jak mj. dokládají 

zdokumentované mimořádné události z minulosti.  

 

Ve srovnání s vyspělými státy EU Česká Republika v oblasti energetického využití odpadů 

zaostává, čímž je aktuálnost řešení tématu umocněna.  
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Předmět řešení disertační práce je zaměřen na zhodnocení hořlavosti a výbušnosti 

vybraných Směsných Tuhých Alternativních Paliv (dále jen STAP = směsné tuhé 

alternativní palivo tvořené z klasického uhlí a tuhého alternativního paliva vyrobeného 

z odpadu), která jsou vhodná pro spalování ve stávajících vybraných energetických 

zdrojích v České Republice.  

 

Samotné zhodnocení hořlavosti a výbušnosti těchto paliv proběhlo na základě provedených 

experimentálních rozborů požárně technických a výbuchových charakteristik (dále jen 

PTCH).  

 

Předmět výzkumu, jehož průběh řešení, výsledky a z nich vyvozené závěry jsou shrnuty 

v předložené disertační práci, je rozdělen do dvou na sebe vzájemně navazujících etap:  

 

I. Etapa – teoretická část disertační práce 

Formulace výběrových kritérií → výběr vhodných typů TAP pro spoluspalování → 

specifikace rozsahu testů → zajištění vzorků pro rozbory PTCH. 

 

II. Etapa – experimentální část disertační práce 

Experimentální vyhodnocení PTCH → sumarizace a analýza získaných výsledků. 

 

Vhodná transformace získaných experimentálních výsledků může být cenným zdrojem 

informací v procesu analýzy rizik z pohledu zajištění protipožární a protivýbuchové 

bezpečnosti technologie energetických zdrojů, ve kterých mohou tyto směsi být spalovány, 

stejně jako při specifikací technických úprav stávající technologie, eventuálně výstavby 

zdrojů nových.   

 

Na tomto místě bych rád poděkoval pracovníkům společnosti ČEZ, a.s. za cenné rady 

a konzultace.  

 

Společnosti VVUÚ, a.s. za zapůjčení zkušební techniky a pomoc při realizaci praktické 

části disertační práce. 

 

Paní Doc. Ing. Kateřině Orlíkové, CSc. za vedení a péči při sestavování disertační práce 

a všem, bez jejichž ochoty, trpělivosti a shovívavosti by nemohla praktická část mé 

disertační práce vzniknout.  
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Seznam symbolů, zkratek a značek 

SEK Státní energetická koncepce 

KVET Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla 

ČIA Český institut pro akreditaci 

PTCH Požárně technické a výbuchové charakteristiky 

TAP Tuhé alternativní palivo 

KU Klasické uhlí 

HU Hnědé uhlí 

ČU Černé uhlí 

STAP Směsné tuhé alternativní palivo  

VEP Vedlejší energetický produkt 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO Požární ochrana 

IPPC Integrovaná prevence a omezení znečištění 

EU 27 Seskupení vybraných 27 evropských zemí 

MBU Mechanicko-biologická úprava odpadů 

KO Komunální odpad 

St Třída výbušnosti prachu dle kubické konstanty 

IAE Mezinárodní energetická agentura 

KVET Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla 

PJ Jednotka tepla získaná spalováním zemního plynu  1PJ = 1015 [J] 

PZ Palivová základna 

PEZ Primární energetické zdroje 

Ex.O. 
Soubor technických a organizačních opatření vedoucích k zajištění 

protivýbuchové bezpečnosti technologie, zařízení či provozu. 
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Výkladový slovník 

 

TAP [22] 

Tuhé alternativní palivo připravené z odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný, 

použitelné pro energetické využití ve spalovnách nebo spoluspalovacích zařízeních 

a splňující požadavky na klasifikaci a specifikaci stanovené v EN 15359.  

 

STAP 

Směsné Tuhé Alternativní Palivo, které je vytvořené z tuhého alternativního paliva a má 

svůj původ v průmyslovém odpadu ve směsi s uhlím.   

 

PTCH 

Požárně technické a výbuchové charakteristiky. Jedná se o soubor údajů, které jsou 

potřebné pro stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.  

 

Klasická energetika 

Energetické odvětví, zabývající se výrobou elektrické energie (a někdy rovněž tepla) 

spalováním fosilních paliv. 

 

Median 

Hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě poloviny. Platí, že nejméně 

50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných 

mediánu.  

 

Percentil 

Relativní umístění vzhledem k ostatním posuzovaným na stupnici do hodnoty 100, přičemž 

100 je nejvyšší umístění. 

 

Akreditace 

Oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění. Akreditaci jako 

oprávnění uděluje tzv. akreditační autorita, která tím může někdy pověřit i firmu nebo 

agenturu. 
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1 Úvod 

Alternativní palivo je dnes často skloňovaný pojem, který v praxi nabývá mnoha forem 

a podob. Pro účely předložené disertační práce, jejíž řešení je zaměřeno na oblast provozní 

bezpečnosti klasické (tepelné) energetiky, je pojmem alternativní palivo myšleno palivo, 

kterým můžeme částečně nahradit původní palivovou základnu v podobě černého 

či hnědého uhlí.  

 

Jednou ze skupin paliv, které se jeví, jako vhodná alternativa ke klasické palivové základně 

pro spoluspalování ve stávajících energetických zdrojích, jsou tzv. Tuhá Alternativní 

Paliva (TAP), která jsou vyrobena z vybraných frakcí průmyslových odpadů na základě 

speciálních receptur. 

 

Na evropském kontinentu se odpady spalují již více než 140 let. Prvotním záměrem bylo 

především hygienické odstranění odpadů, velmi brzy ovšem došlo k energetickému 

využívání odpadů [53]. Nejen v Evropě je v současné době energetické využití odpadů 

vnímáno jako vhodná a výhodná varianta jak s odpadem nebo produkty (jako například 

TAP), které mají v odpadu svůj původ, naložit.  

 

Oblast řešení disertační práce tedy není zaměřena na spoluspalování odpadů, nýbrž 

TAP, která jsou z odpadů vyrobena a mají specifické složení a statut certifikovaných 

výrobků dle platné legislativy.  

 

Přimísením složky TAP ke klasickému uhlí vzniká Směsné Tuhé Alternativní Palivo (dále 

jen STAP), které má specifické chemické složení, což má vliv mj. na Požárně Technické 

a výbuchové CHarakteristiky (dále jen PTCH).  

 

Klasické energetické zdroje, ve kterých lze uvažovat se spalováním STAP 

(spoluspalováním TAP s klasickou uhelnou základnou), jsou vždy projektovány na 

očekávané parametry paliva. Změna palivové základny (změna oproti projektovaným 

parametrům) sebou může nést jistá rizika, která je před nasazením nové palivové základny 

nutné důkladně analyzovat.  

 

Předmět řešení disertační práce je zaměřen na zhodnocení možných rizik 

při spoluspalování TAP z pohledu jejich hořlavosti a výbušnosti.  
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Samotné zhodnocení hořlavosti a výbušnosti je provedeno na základě experimentálních 

rozborů PTCH.  

 

V rámci zajištění maximální validity získaných výsledků byly rozbory provedeny 

ve zkušební laboratoři č. 1025, společnosti VVUÚ, a.s., akreditované Českým Institutem 

pro Akreditaci (dále jen ČIA), podle harmonizovaných evropských zkušebních metodik. 

 

Tímto výběrem zkušební techniky a metod je zajištěna vzájemná širší srovnatelnost mnou 

zjištěných výsledků s výsledky rozborů PTCH (nejen) různých typů paliv, které byly 

provedeny v souladu s uvedenými postupy v rámci EU v minulosti, a které jsou v dnešní 

době považovány za standardní v oblasti zkušebnictví. Podle uvedených standardů 

a použitých zkušebních metod dnes v EU ověřují PTCH látek všechna renomovaná 

pracoviště jako například:  

 

 BAM - Federal Institute for Materials Research and Testing  

 SWISSI - Swiss Institute for the Promotion of safety and security 

 BGIA - Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz  

 INERIS - L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 

 GIG - Główny Instytut Górnictva 
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1.1 Současný stav problematiky 

Problematika rozdělení odpadů a z nich vzniklých produktů, jako i možné způsoby jejich 

energetického využití a s nimi souvisejících podmínek, je obsáhlá, a její rozbor není 

předmětem řešení této disertační práce. Pro uvedení do tématu a poukázání na aktuálnost 

řešení disertační práce je vhodný stručný úvod do současného stavu energetického využití 

odpadů v ČR a EU. Snahou Evropské unie je eliminovat skládkování odpadu, a to 

především z důvodu snížení skleníkových plynů v ovzduší [62]. Širší vzájemné porovnání 

pozice ČR se zeměmi tvořícími EU 27, nejen z pohledu energetického využití odpadů, je 

zřetelné z grafu 1. 

 

 
 

Graf 1: Energetické využití odpadů v ČR ve srovnání s EU v roce 2011 [59]  

 

Z aktualizace SEK v oblasti očekávaného vývoje energetiky ČR do roku 2040 je, mj. 

zřejmá snaha o postupné nahrazování černého a hnědého uhlí jinými, například 

obnovitelnými a druhotnými zdroji energie, jak vyplývá z tabulky 1. 
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Tabulka 1: Vývoj a struktura primárních energetických zdrojů ČR do roku 2040 [29] 

PEZ  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Černé uhlí PJ 195,0 188,8 176,2 146,0 129,5 124,3 120,8 

Hnědé uhlí PJ 564,3 498,5 393,2 309,5 246,7 234,1 204,2 

Zemní plyn PJ 336,1 345,3 345,0 342,3 346,0 379,6 399,1 

Ropa a ropné 

produkty PJ 370,6 365,3 359,0 354,7 350,5 337,7 333,5 

Jaderné palivo PJ 305,4 318,6 318,6 491,8 505,8 541,3 545,2 

Elektřina (saldo) PJ -53,8 -52,8 -6,6 -48,5 -20,7 -41,0 -30,5 

Ostatní paliva PJ 10,4 12,8 14,5 19,6 24,6 24,6 24,6 

Obnovitelné a 

druhotné zdroje 

energie 

PJ 119,1 162,0 191,4 227,3 260,0 286,8 313,2 

PEZ PJ 1 847,2 1 838,6 1 791,3 1 842,8 1 842,5 1 887,4 1 910,2 

 

Poznámka:  

Ostatní paliva: degazační plyny, průmyslové odpady a alternativní paliva, PEZ: primární 

energetické zdroje, PJ: jednotka tepla získaná spalováním zemního plynu = 1015 [J]. 

 

Z grafu 1 a tabulky 1 lze odvodit níže uvedené, vzájemně korespondující závěry:  

 

 Česká Republika v oblasti energetického využití odpadů, a z nich vyrobených paliv, 

zaostává za vyspělými evropskými státy jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, 

Belgie či Dánsko.  

 Státní energetická koncepce počítá s výrazně vyšším podílem energie vyrobené 

spalováním odpadů či paliv z nich vyrobených. 

 

Mezi základní priority každého moderního průmyslového procesu, tedy i procesu výroby 

energie, patří efektivnost, ekologičnost a bezpečnost. V případě snahy o zajištění 

bezpečnosti jakéhokoli procesu (a/nebo technologie) musíme nejdříve poznat hodnocený 

proces, včetně podmínek, za kterých je proces provozován. S tím bezprostředně souvisí 

detailní znalost vlastností a předpokládaného chování látek, které se v procesu vyskytují. 

V energetickém průmyslu je riziko spojené s nebezpečím vzniku požáru, nebo výbuchu 

spojeno s přítomností samotného paliva a jeho vlastností.  

 

Publikace řady SPBI [30, 31, 32, 33] posloužily jako základní informační zdroj v oblasti 

hořlavosti a výbušnosti prachů. Popisují fyzikálně chemické zákonitosti, které souvisí 

s chováním prachových částic, situace a stavy, ve kterých je vysoce pravděpodobný vznik 

nežádoucích událostí, společně s popisem mechanismu, jak je možné těmto nežádoucím 

stavům předcházet, případně technologii vhodným způsobem ochránit.  
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Publikace [22, 23, 1, 2, 3] řeší problematiku podmínek, za kterých lze využívat tuhé 

alternativní palivo zejména z pohledu jeho klasifikace, ekologických dopadů a technických 

podmínek, které musí splňovat spalovací zařízení. Publikace [4, 5, 6, 7, 8] upravují 

podmínky v oblasti požadavků na zajištění protipožární a protivýbuchové ochrany 

technologií a zařízení. 

 

V řadě norem [13, 14, 15 a dalších] jsou uvedeny doporučené požadavky na zkušební 

zařízení a zkušební postupy pro rozbory požárně technických a výbuchových 

charakteristik. Rozbory PTCH byly provedeny ve zkušební laboratoři č. 1025 - 

VVUÚ, a.s., Ostrava – Radvanice, akreditované Českým institutem pro akreditaci (ČIA). 

Akreditované zkušební postupy jsou zárukou přesnosti a reprodukovatelnosti provedených 

rozborů.  

 

Proces výběru jednotlivých typů tuhých alternativních paliv z odpadů, vhodných vzorků 

uhlí a specifikace směsných poměrů, proběhl ve spolupráci s ČEZ, a.s., s cílem vybrat 

skupinu STAP, s jejichž spalováním lze reálně uvažovat ve vybraných klasických 

energetických zdrojích v České Republice. V rámci výběrového procesu byl sestaven 

diagram (viz příloha 1), který obsahuje klíčové výběrové parametry, a za pomocí kterého 

proběhla selekce paliv. 
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1.2 Cíl disertační práce 

Nejen ze statistických rozborů provedených disertační prací (viz kapitola 2.4.1) je zřejmé, 

že požáry a výbuchy v energetických provozech nejsou nikterak výjimečnými, či 

ojedinělými ději [36, 43, 47, 50]. 

 

Nebezpečí jako vlastnost látky (paliva) a rizika jako pravděpodobnosti vzniku nežádoucích 

stavů v oblasti klasické energetiky jsou poměrně dobře identifikovány. Přimísením TAP 

ke klasické (uhelné) palivové základně dochází ke změně chemického složení původního 

paliva, a tedy i změně PTCH.   

 

Předmět řešení disertační práce, tedy zhodnocení hořlavosti a výbušnosti alternativních 

a směsných paliv, je proveden na základě vyhodnocení získaných experimentálních 

výsledků z rozborů PTCH.  

 

Samotný předmět výzkumu, jehož průběh řešení, výsledky a z nich vyvozené závěry jsou 

shrnuty v předložené disertační práci, je rozdělen do dvou na sebe vzájemné navazujících 

etap:  

 

Etapa I – teoretická část disertační práce 

Formulace výběrových kritérií → výběr vhodných typů TAP pro spoluspalování → 

specifikace rozsahu testů → zajištění vzorků pro rozbory PTCH. 

 

Etapa II – experimentální část disertační práce 

Experimentální vyhodnocení PTCH → sumarizace a analýza získaných výsledků. 

 

Cíle předložené disertační práce jsou:  

 

1) Provedení experimentálních rozborů PTCH 

Rozbory PTCH byly provedeny ve zkušební laboratoři č. 1025 - VVUÚ, a.s., akreditované 

ČIA, podle harmonizovaných evropských zkušebních metodik. Tímto výběrem zkušební 

techniky a metod je zajištěna vzájemná širší srovnatelnost mnou zjištěných výsledků 

s výsledky rozborů PTCH (nejen) různých typů paliv, které byly provedeny v souladu 

s uvedenými postupy v rámci EU v minulosti.  
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2) Analýza vlivu % přimísení STAP na vybrané faktory PTCH 

Analýzy vlivu % přimísení STAP je provedena na základě vzájemného vyhodnocení 

výsledků získaných provedením popsaných experimentů v rámci testovaného souboru 

STAP pro jednotlivé veličiny PTCH. 

 

3) Analýza výhřevnosti STAP a její vazba na PTCH 

Výhřevnost naprosto zásadním způsobem ovlivňuje vlhkost paliva [56]. Pro objektivní 

srovnání výhřevnosti testovaného souboru STAP, bylo proto nutné nejdříve převést známé 

hodnoty výhřevnosti, platné pro původní stav vzorků, na stav bezvodý. Z hodnot 

výhřevnosti jednotlivých složek v bezvodém stavu, ze kterých je STAP tvořeno, lze 

následně dopočítat hodnotu výhřevnosti pro jednotlivé směsi, která přímo souvisí 

s procentuálním zastoupením složek ve směsi. 

 

Vyhodnocení dosažených výsledků z realizovaných experimentů je provedeno formou 

tabulek a grafů, společně s komentářem pro jednotlivé testované veličiny. 
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2 Teoretická část disertační práce 

Za požár se považují mimořádné události, definované dle § 1 písm. m) vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) [10]. "Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, 

při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních 

hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, 

materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Za požár ve smyslu 

uvedené definice se také považují výbuchy směsí hořlavých plynů nebo par hořlavých 

kapalin či prachů s plynným oxidantem".  

 

Nejen z výše uvedeného je zřejmé, že požár a výbuch od sebe v praxi nelze v mnoha 

případech oddělit. Jsou to případy, kdy může být prvotní požár účinným iniciačním 

zdrojem následného výbuchu, a/nebo naopak mimořádné události, na jejichž počátku byl 

výbuch, který následně přešel v požár technologie či zařízení v okolí jeho vzniku. 

 

Jak je patrno z dalšího rozboru, některé podmínky pro vznik požáru nebo výbuchu jsou 

podobné. Jako nejrizikovější z pohledu náchylnosti k požáru / možnosti vzniku výbuchu je 

u tuhých paliv, stejně jako u ostatních pevných hořlavých látek potřeba vnímat jejich 

prašné frakce, které jsou mnohem reaktivnější než větší kusy.  

 

Mezi hořlavé prachy, schopné za určitých podmínek vytvářet výbušné směsi, patří široká 

škála přírodních i uměle vytvořených látek. Patří zde veškeré organické prachy, ať už 

vznikají jako nežádoucí produkt při zpracování, nebo jsou naopak hlavním výrobním 

produktem. Jedná se například o prašné frakce níže uvedených materiálů:  

 

 Obilí  Škrob  Mouka 

 Cukr  Kakao  Čaj 

 Koření  Tabák  Kávoviny 

 Sušené mléko  Dřevo  Korek 

 Len  Bavlna  Buničina 

 Koudel  Juta  Plasty 

 Uhlí  Barvy  Kovy 
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Velice nebezpečné jsou prašné frakce síry (nízká teplota vznícení), nebo prachy některých 

kovů, jako jsou např. prachy alkalických kovů, vápníkový prach nebo prach hliníku [55, 

38, 40]. 

 

Výbuch má, zejména vzhledem k rychlosti projevu a razanci průběhu, zpravidla mnohem 

tragičtější následky než požár. Pro teoretický úvod do problematiky jsou základní 

podmínky, mechanismy a možné způsoby prevence komentovány na výbuchovém jevu. 

 

Bezpečnost na pracovištích s nebezpečím výbuchu musí být zajištěna ve shodě 

s požadavky právních předpisů schválených v Evropské unii a jejich implementací 

do právních předpisů České republiky. Nosným předpisem je směrnice Evropského 

parlamentu a rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. Pro oblast ochrany před výbuchem je dle článku 16 

zpracována samostatná směrnice 1999/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí 

(nazývaná též ATEX 137) a směrnice 94/9/EC zařízení a ochranné systémy do prostředí 

s nebezpečím výbuchu (označovaná též jako ATEX 100). Do našich právních předpisů 

byly požadavky směrnice 99/92/ES implementovány jako nařízení vlády č. 406/2004 Sb., 

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, a směrnice 94/9/EC jako nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu [5, 6, 7, 8, 9]. 

 

Zákonná povinnost řešit prevenci rizik je definována již v zákoně č. 262/2006 Sb. – 

Zákoníku práce. Dle § 102 je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, 

nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Prevencí rizik se rozumí 

všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

 

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 

opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů 
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pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je 

vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti 

a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.  

 
2.1 Teorie vzniku požáru / výbuchu 

Pro vznik výbuchu je třeba, aby byly současně a na jednom místě splněny tři níže uvedené 

podmínky, jež jsou vyznačeny v tzv. výbuchovém trojúhelníku - viz obrázek 1: 

 

1. Přítomnost hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti, 

2. Přítomnost oxidačního prostředku (např. vzdušného kyslíku) v dostatečném 

množství pro průběh výbuchového děje, 

3. Přítomnost účinného iniciačního zdroje. 

 

V případě prachovzduchových směsí je přesnější doplnit výbuchový trojúhelník o další dvě 

podmínky, které jsou specifické pro hořlavé prachy – viz obrázek 2: 

 

4. Přítomný hořlavý prach musí být dostatečně rozptýlen ve směsi s okysličovadlem, 

5. Hořlavý prach musí být rozptýlen v ohraničeném nebo částečně ohraničeném 

prostoru. 

  

Obrázek 1: Výbuchový trojúhelník [33] Obrázek 2: Výbuchový pentagon [autor] 

 

Poznámka:  

Odstraněním kterékoliv z podmínek lze zabránit výbuchu, ne však nezbytně požáru. 
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Z pohledu rychlosti šíření tlakových účinků výbuchu do okolí a jejich razance rozlišujeme 

dva základní typy výbuchů:  

Deflagrace – výbuch šířící se podzvukovou rychlostí.  

Detonace – výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou. 

 
2.2 Prevence vzniku výbuchu 

Jak vyplývá z uvedeného výbuchového trojúhelníku (resp. pentagonu), výbuchu lze 

zabránit odstraněním jedné nebo více podmínek, které jsou nezbytné pro jeho vznik. 

   

Zabránění tvorby výbušné atmosféry 

Jednou z možností prevence vzniku výbuchu je zabránění tvorby výbušných atmosfér. 

Toho může být dosaženo nahrazením nebo snížením množství látek, které jsou schopny 

vytvářet výbušné atmosféry, minimalizací úniků hořlavých látek z technologických 

zařízení, či odsáváním par hořlavých látek z míst jejich uvolňování.  

V případě zařízení s hořlavým prachem je důležité zabránit tvorbě vrstev usazeného 

prachu v zařízeních i v prostorách, kde se tato zařízení nacházejí. Za nebezpečné 

se v odborné literatuře považují již souvislé vrstvy prachu o tloušťce > 1 mm. 

Pozornost musí být věnována i malým zdrojům úniku prachu z netěsností, které mohou 

po určitém čase vytvořit nebezpečnou vrstvu.  

 

Vyloučení oxidačního prostředku 

Dalším z preventivních opatření proti vzniku výbuchu je vyloučení oxidačního prostředku 

– inertizace. Výbušné směsi lze inertizovat několika různými způsoby, například inertními 

plyny nebo prachy. Jako inertní látky jsou využívány např. oxid uhličitý, dusík nebo argon, 

mezi zástupce prachů lze zařadit například vápenec.  

 

Vyloučení zdrojů iniciace 

Pokud není možné spolehlivě vyloučit tvorbu výbušné atmosféry v technologických 

zařízeních, či pracovních prostorách, je třeba spolehlivě zabránit její iniciaci. 

Rozeznáváme celkem 13 různých typů iniciačních zdrojů, které jsou specifikovány níže 

v tabulce 2 [21, 39]. 
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Tabulka 2: Iniciační zdroje [21] 

Iniciační zdroj Poznámka 

Horké povrchy 

Horký povrch, ale také vrstva prachu nebo hořlavé pevné látky, 

mohou při styku s horkým povrchem a následném vznícení působit 

jako zdroj iniciace výbušné atmosféry. 

Plameny, horké plyny 

(včetně horkých 

částic) 

Plameny jsou spojené se spalovacími reakcemi při teplotách vyšších 

než 1000 °C. Horké plyny vznikají jako produkty reakcí a v případě 

prašných a/nebo sazovitých plamenů jsou také produkovány 

rozžhavené pevné částice. 

Mechanicky vznikající 

jiskry 
Následkem tření, nárazu nebo abrazivních procesů. 

Elektrická zařízení 
Elektrické jiskry při zapínání a vypínání elektrických obvodů, při 

uvolnění spojů, či rozptylovými proudy. 

Rozptylové elektrické 

proudy, katodová 

ochrana proti korozi 

Zpětné proudy v zařízeních pro výrobu energie, následek zkratu nebo 

zemního zkratu při závadě v elektrických instalacích, výsledek 

magnetické indukce, následek úderu blesku. 

Statická elektřina 
Výboj z nabitých izolovaných vodivých částí může snadno vést 

k zápalným jiskrám.  

Úder blesku 
Při úderu blesku dochází k značnému toku proudů, a tyto mohou 

vyvolat jiskry v blízkosti místa úderu.  

Vysokofrekvenční 

elektromagnetické 

vlny 

Zde uvedené vlny jsou vyzařovány všemi systémy, které generují a 

používají vysokofrekvenční rádiovou elektrickou energii.  

Elektromagnetické 

vlny 

Vyzařování v tomto optickém spektru se může stát zdrojem vznícení 

absorpcí ve výbušných atmosférách nebo pevnými povrchy. 

Ionizující záření 

Ionizující záření může být příčinou chemického rozkladu, případně 

jiných reakcí, které mohou vést k tvorbě vysoce reaktivních radikálů 

nebo nestabilních chemických sloučenin.  

Ultrazvuk 
Látka vystavená ultrazvuku se může zahřát na takové hodnoty, že v 

extrémních případech může dojít ke vznícení. 

Adiabatická komprese  

a rázové vlny 

V případě adiabatické komprese a při rázových vlnách mohou 

vznikat tak vysoké teploty, že může být vznícena výbušná atmosféra. 

Exotermické reakce 

včetně samovznícení 

prachů 

Exotermické reakce mohou působit jako zdroj iniciace, pokud je 

produkce tepla větší než tepelné ztráty do okolí. 
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Vhodná opatření musí učinit zdroje iniciace neškodné nebo musí snížit pravděpodobnost 

jejich výskytu. Toto je realizováno vlastní konstrukcí a provedením zařízení, ochranných 

systémů a součástí, provozními postupy, a také vhodnými měřícími a regulačními systémy.  

 

Snížení účinků výbuchu 

Pokud není možné výskytu výbušné atmosféry a zdrojů iniciace spolehlivě zabránit, je 

třeba provést dodatečná konstrukční opatření pro snížení účinků výbuchu a zajištění 

požadované úrovně bezpečnosti. Postupovat lze několika možnými způsoby, a to 

konkrétně aplikací:  

 

 konstrukcí odolných výbuchu, 

 systémů na odlehčení výbuchu, 

 systémů na potlačení výbuchu, 

 systémů na zabránění přenosu výbuchu, 

 vhodnou kombinací výše uvedených možností. 

 
2.3 Hodnocení rizik výbuchu 

Při hodnocení rizik výbuchu je nutné vždy postupovat systematicky, a to pro každé 

zařízení a možné provozní situace (podle příslušných norem a jiných předpisů, vztahujících 

se k hodnocenému celku), které pak lze ve shodě se zásadami dobré praxe pro zavádění 

směrnice 1999/92/EC shrnout do níže uvedeného sledů kroků, a s nimi korespondujícího 

vývojového diagramu (schéma 1), společně s podmínkami a zásadami jeho použití. Pro 

hodnocení rizik výbuchu je stěžejní vyhodnocení níže uvedených faktorů [21,6,38,41,49]:  

 

 identifikace nebezpečných látek v technologickém procesu a stanovení 

pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry na základě rozboru 

provozních podmínek; 

 určení nebezpečí vznícení a stanovení pravděpodobnosti výskytu potenciálních 

zdrojů vznícení;  

 zhodnocení možných účinků výbuchu v případě vznícení; 

 

Po vyhodnocení těchto faktorů pak zpravidla následuje fáze optimalizace bezpečnostní 

koncepce v podobě: 
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 aplikace technických a organizačních opatření pro omezení škodlivých účinků 

výbuchu; 

 zhodnocení, zda bylo dosaženo stanovené úrovně ochrany*. 

 

* Stanovená úroveň ochrany je definována nejméně právními požadavky a, je-li to nutné, 

dodatečnými požadavky stanovenými uživatelem. Pokud není možné odhadnout pravděpodobnost 

vzniku nebezpečné výbušné atmosféry, musí se předpokládat, že takováto atmosféra je přítomna 

vždy [21]. 

 

 

Schéma 1: Zásady postupu při identifikaci a hodnocení rizik výbuchu [autor] 

 

Poznámka: 

Pojmem “prostor“ zde chápejme celý provoz, jeho jednotlivé části, technologické celky, jejich části 

a samostatná zařízení. Na veškeré zde vznesené dotazy je nutné odpovídat pro stav normálního 

provozu, stav najíždění a odstavování technologie a stav předpokládaných poruch.  

1) Za bezpečnou úroveň je považován stav, kdy v žádném z definovaných provozních stavů 

nepřekročí koncentrace látky 50 % koncentrace spodní meze výbušnosti dané látky.  
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2.3.1 Určení množství a pravděpodobnosti výskytu výbušné atmosféry 

Hořlavé látky se musí považovat za materiály, které mohou vytvářet výbušné atmosféry, 

pokud zkoušky jejich vlastností neprokáží, že ve směsi se vzduchem nejsou schopny 

samovolného šíření výbuchu. Při hodnocení pravděpodobnosti přítomnosti nebezpečné 

výbušné atmosféry musí být, mimo jiné, zohledněna i možnost jejího vzniku v důsledku 

chemických reakcí, pyrolýzy a biologických procesů z přítomných materiálů. 

Ohodnocení, zda se výbušná atmosféra vyskytuje v nebezpečném množství, závisí 

na možných účincích výbuchu. Dle praktických zkušeností a normativních standardů je 

souvislý objem 10 [dm3] výbušné atmosféry vždy nebezpečný [21]. 

 
2.3.2 Klasifikace prostor 

Zařazení prostoru s výbušnou atmosférou s prachem se dělí do zón, toto rozdělení je 

založeno na četnosti a době přetrvávání výbušné směsi prachu se vzduchem – viz 

tabulka 3.  

 
Tabulka 3: Klasifikace nebezpečné výbušné atmosféry s hořlavým prachem [28] 

Označení Charakter prostoru 

Zóna 20 

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo 

často.  

Zóna 21 
Prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu. 

Zóna 22 

Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené 

oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu 

a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové období. 

 

Výbušná atmosféra s prachem vzniká od zdrojů úniku prachu. Zdroji úniku prachu jsou 

body nebo místa, ze kterých hořlavý prach může unikat nebo být rozvířen tak, že může 

vznikat výbušná atmosféra prachu se vzduchem. Patří zde i vrstvy hořlavého prachu, které 

mohou být rozvířeny do formy oblaku prachu.  
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Každý zdroj úniku nemusí nezbytně, v závislosti na situaci, vytvářet výbušnou směs 

prachu se vzduchem. Na druhé straně, i rozředěný prach nebo malé trvalé zdroje úniku 

mohou časem vytvořit potenciálně nebezpečné vrstvy prachu.  

Proto musí být zajištěny podmínky, které mohou v provozu vznikat v technologickém 

zařízení, při technologických postupech nebo jiných činnostech, a za kterých se může 

vytvářet výbušná směs prachu se vzduchem nebo vrstvy hořlavého prachu. Je nutné 

posuzovat zvlášť vnitřní prostor zařízení s prachem a okolí zařízení [28].  

 
2.3.3 Stupně úniku 

Trvalý zdroj úniku: tam, kde vzniká mrak prachu trvale nebo po dlouhá časová období 

nebo po krátká časová období o vysoké koncentraci. 

 

Primární stupeň úniku: jeho vznik se očekává pravidelně nebo příležitostně v normálním 

provozu.  

 

Sekundární stupeň úniku: únik, jehož vznik se neočekává v normálním provozu, a pokud 

vznikne, je jeho pravděpodobnost výjimečná a pouze po krátké časové období.  

 

Závislost zařazení prostorů do zón na stupni úniku specifikuje tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Zařazení do zón v závislosti na době přítomnosti hořlavého prachu [28] 

Přítomnost hořlavého prachu Vyplývající zařazení prostoru s oblaky prachu 

Trvalý stupeň úniku 20 

Primární stupeň úniku 21 

Sekundární stupeň úniku 22 

 
2.4 Rizika výbuchu v podmínkách energetických provozů 

Riziko požáru či výbuchu STAP v reálných podmínkách energetických provozů 

se vyskytuje při procesech skladování, dopravy nebo úpravy STAP. K požáru či výbuchu 

dojde pouze, pokud jsou splněny specifické podmínky (viz kapitola 2.1). S přihlédnutím 

k těmto podmínkám lze konstatovat, že jako nejrizikovější je potřeba vnímat prašné 

frakce paliv, které jsou mnohem reaktivnější než větší kusy pevných paliv. Klasické uhlí 

i TAP v sobě obsahují jistý podíl prašné frakce. K další separaci větších kusů paliva, tedy 
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dalšímu vzniku prašných frakcí dochází, jak již bylo řečeno, v samotných procesech 

skladování, dopravy, případně úpravy materiálu v důsledku vzájemného tření mezi kusy 

paliva a kontaktu paliva s okolní technologií při jeho transportu do kotle. 

Aniž bychom zde provedli podrobnou analýzu rizik výbuchu, můžeme si pro obecné 

definování rizikových míst energetických technologií vzít na pomoc například platnou 

normativní úpravu, ve které jsou uvedeny typické příklady míst a zařízení, kde můžeme 

očekávat přítomnost nebezpečné výbušné atmosféry [28,52]:  

 

Zóna 20: 

Místa uvnitř zařízení s prachem, např. zásobníky, sila, cyklóny, filtry, apod., dále systémy 

pro dopravu prachu s výjimkou některých částí pásových a řetězových dopravníků. Rovněž 

např. mísidla, mlýny, sušičky, pytlovací zařízení, atd. 

 

Zóna 21:  

Prostory v okolí zařízení s prachem a v těsné blízkosti vstupních dveří do objektů, které 

se často sundávají nebo otevírají z provozních důvodů, je-li uvnitř objektu přítomna 

výbušná směs prachu se vzduchem, atd. 

 

Zóna 22: 

Výstupní strana z rukávcových filtrů, skladovací místa s materiálem, který má charakter 

hořlavého prachu, prostory, ve kterých se vytváří vrstvy prachu o kontrolované tloušťce, 

a které mohou být rozvířeny do výbušné směsi prachu se vzduchem, atd. 

 

V případě energetických provozů jsou to zejména jednotlivé části technologie pro přípravu 

a úpravu paliva, v rámci zajištění efektivního procesu spalování, tedy jednotlivé části 

mlýnských okruhů jako například:  

 

 Mlýny  Svodky  Pneumatické dopravní části 

 Separátory  Drtiče  Aspirační technologie (filtry, cyklóny) 

 

Dále pak vybraná místa a části technologie skladování a dopravy paliv v prostorách 

energetických provozů, jako například skladovací zásobníky, přesypy a podobná zařízení. 
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2.4.1 Požáry a výbuchy v energetických provozech ČR 

Zdrojem informací uvedených v této kapitole jsou statistické ročenky Hasičského 

záchranného sboru ČR [57]. Uvedené přehledy prostřednictvím konkrétních čísel (úmrtí, 

zranění, finanční škody) dokládají rizika spojená s požáry a výbuchy v energetických 

provozech v ČR.   

 

Tabulka 5 obsahuje přehled výbuchů v energetických provozech ČR. K tomuto přehledu je 

nutné podotknout, že zde nejsou uvedeny případy, u kterých existuje pochybnost o příčině 

vzniku požáru a případy, kdy naopak požár byl příčinou (iniciačním zdrojem) následného 

výbuchu.  

 

Tabulka 5: Výbuchy jako příčiny požárů v energetických provozech ČR 1997/2012 [57] 

Rok Počet Specifikace X U Z 

1997 2 Výbuch plynů 505 0 0 

1998 0 0 0 0 0 

1999 1 Výbuch prachů 0,50 0 0 

2000 

1 Výbuch plynů 6 000 0 0 

1 Výbuch par hořlavých kapalin 120 0 1 

1 Výbuch prachů 150 0 1 

2001 1 Výbuch plynů 150 0 1 

2002 1 Výbuch plynů 150 0 0 

2003 1 Výbuch prachů 33 000 0 1 

2004 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 

2006 1 Výbuch plynů 10 800 0 1 

2007 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 1 Výbuch par hořlavých kapalin 3 0 1 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

∑ 11  50 878,5 0 6 

 

Poznámka:  

X – přímé škody v tisících Kč, U – úmrtí, Z – zranění (platí rovněž pro tabulku 6 a 7). 
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Z tabulky 5 vyplývá, že v období 1997/2012 došlo celkem k 11 výbuchům, které byly 

specifikovány jako příčiny následných požárů v energetických provozech v ČR.  Při těchto 

mimořádných událostech došlo k celkem 6 zraněním a celková škoda byla vyčíslena na 

částku 50 878 500,- Kč. 

Častou příčinou vzniku požáru v energetických provozech je samovznícení paliva, 

eventuelně jiných látek nacházejících se v provozu. V tabulce 6 je uveden přehled těchto 

případů evidovaných v ČR. 

 

Tabulka 6: Samovznícení v energetických provozech ČR 1997/2012 [57] 

Rok Počet  Specifikace X U Z 

1997 
8 Uhlí, uhelného prachu, briket 3 0 0 

1 Jiné 200 0 0 

1998 

11 Uhlí, uhelného prachu a briket 50 0 0 

1 Oleje a tuky 0 0 0 

2 Chemické látky 0 0 0 

1999 

4 Uhlí, uhelného prachu a briket 307 0 0 

2 Chemické výrobky (barvy, fermeže, apod.) 0 0 0 

1 jiné 200 0 0 

2000 
2 Uhlí, uhelného prachu a briket 1 015,30 0 0 

1 Chemické výrobky (barvy, fermeže, apod.) 0 0 0 

2001 2 Uhlí, uhelného prachu a briket 0 0 0 

2002 

3 Uhlí, uhelného prachu a briket 0 0 0 

1 Olejů a tuků 50 0 0 

1 Chemických látek 0 0 0 

2003 

7 Uhlí, uhelného prachu a briket 2 0 0 

1 Olejů a tuků 0 0 0 

1 Chemických látek 0 0 0 

2004 4 Uhlí, uhelného prachu a briket 270 0 0 

2005 

5 Uhlí, uhelného prachu a briket 52,50 0 0 

1 Chemické výrobky (barvy, fermeže, apod.) 100 0 0 

1 Jiné 0 0 0 

2006 
2 Uhlí, uhelného prachu a briket 5 0 0 

2 Jiné 600 0 0 

2007 
3 Uhlí, uhelného prachu a briket 32,60 0 0 

1 Chemických látek 10 0 0 

2008 
1 Zemědělských plodin 50 0 0 

2 Uhlí, uhelného prachu a briket 5 000 0 0 

2009 1 Uhlí, uhelného prachu a briket 450 0 0 

2010 1 Uhlí, uhelného prachu a briket 0 0 0 

2011 9 Uhlí, uhelného prachu a briket 501 0 0 

2012 
1 Zemědělských plodin 450 0 1 

1 Uhlí, uhelného prachu a briket 0 0 0 

∑ 84  9 296,4 0 1 
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Z informací uvedených v tabulce 6 je zřejmé, že v období 1997/2012 došlo celkem k 84 

případům samovznícení v energetických provozech v ČR.  Při těchto mimořádných 

událostech došlo k celkem 1 zranění a celková škoda byla vyčíslena na částku 9 296 400,-

Kč. 

 

V tabulce 7 je uveden celkový přehled požárů vzniklých v energetických výrobních 

budovách ČR za období 2001 – 2012. 

 
Tabulka 7: Požáry v energetických výrobních budovách CR 2001 – 2012 [57] 

Rok Počet požárů Škoda (mil Kč) Úmrtí Zranění 

2001 114 27,90 2 6 

2002 114 53,13 0 6 

2003 122 57,95 1 12 

2004 91 19,08 1 2 

2005 115 68,28 0 8 

2001/2005 556 226,33 4 34 

2006 85 24,24 0 4 

2007 78 80,01 0 6 

2008 65 138,30 0 4 

2009 90 29,63 2 3 

2010 79 29,63 1 15 

2006/2010 397 348,41 3 32 

2011 99 126 1 8 

2012 85 86 1 2 

∑ 1 137 768,74 9 76 

 

Z přehledu provedeného v tabulce 7 vyplývá, že postupně dochází ke snižování počtu 

požárů, vůči tomu ovšem narůstají škody, které tyto požáry způsobují. V období 

2001/2012 došlo celkem k 1 137 požárům energetických výrobních budov, při kterých 

bylo celkem 9 lidí usmrceno, 76 lidí zraněno a celková vyčíslená škoda dosahuje částky 

768 740 000,- Kč. 

Nejen z výše provedeného rozboru je zřejmé, že požáry a výbuchy v energetických 

provozech nejsou nikterak ojedinělými či výjimečnými ději [36, 43, 47, 50].  
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Jak vyplývá z tabulky 6, dochází v energetice často k mimořádným událostem souvisejícím 

se samovznícením paliv. K tomuto jevu dochází za specifických podmínek, většinou při 

dlouhodobějším skladování ve větších hromadách [37]. Z tohoto důvodu je jeden 

z rozborů provedených v praktické části disertační práce zaměřen na zjištění náchylnosti 

vzorku STAP k samovznícení.   

 
2.5 Sestavení zkušebního souboru paliv 

Pojem odpad je definován jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 1 

k zákonu 169/2013 Sb., zákon o odpadech. Dalším druhem odpadu je nebezpečný 

odpad, což je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (výbušnost, 

oxidační schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita 

žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo 

toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, senzibilita, ekotoxicita, 

schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování). 

Odpad je velmi často heterogenní směs pevných látek. Netříděný může obsahovat různé 

plasty, keramiku, celulózu a kovy, případně další nebezpečné látky. Proto je vhodné odpad 

pro účel spalování dále třídit a separovat [3]. 

 
Odpady lze dělit podle původu na:  

 odpady z těžby,  

 průmyslové odpady,  

 zemědělské odpady a  

 komunální odpady.  

 

Možnosti nakládání s odpadem jsou: 

 opětovné využití, 

 materiálové využití (recyklace, kompostování), 

 energetické využití (přímé spalování/zplyňování, výroba paliv), 

 uložení na skládce odpadů. 

 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady dle zákona o odpadech je: 

 předcházení vzniku odpadů, 
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 příprava k opětovnému použití, 

 recyklace odpadů, 

 jiné využití odpadů, například energetické využití, 

 odstranění odpadů. 

Odpady lze spalovat přímo nebo ve formě tuhého alternativního paliva. 

 

Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem 

některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 

 

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 

b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními 

právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky a 

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede 

k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

 

Tuhé alternativní palivo je tvořeno spalitelnými frakcemi komunálních nebo průmyslových 

odpadů, které nelze recyklovat. Dle definice uvedené v ČSN EN 15 357 je tuhé alternativní 

palivo připravené z odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný, použitelné pro 

energetické využití ve spalovnách nebo spoluspalovacích zařízeních a splňující požadavky 

na klasifikaci a specifikaci stanovené v EN 15359 [22, 23].  

Pro TAP je vyvinut třídicí systém a specifikace, které umožňují efektivní obchodování 

s TAP a zajišťují jejich přijatelnost na trhu s palivy.  

 

Třídicí systém pro TAP je založen na limitních hodnotách pro tři důležité vlastnosti paliva, 

a to: 

 

a) střední hodnota výhřevnosti, 

b) střední hodnota obsahu chloru, 

c) medián a 80. percentilové hodnoty pro obsah rtuti. 

 

Každá vlastnost je rozdělena do 5 tříd s limitními hodnotami. TAP musí mít přiděleno číslo 

třídy od 1 do 5 pro každou vlastnost. Kombinace těchto čísel tříd tvoří kód třídy. 
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Tabulka 8: Třídicí systém pro tuhá alternativní paliva [23] 

Třídicí 

vlastnost 
Statistická míra Jednotka 

Třídy 

1 2 3 4 5 

Výhřevnost 

(NCV) 

Střední hodnota 

(aritmetický průměr) 
MJ/kg (ar) ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 5 

Chlor (Cl) 
Střední hodnota 

(aritmetický průměr) 
% (m/m) d ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3 

Rtuť 
medián 

80. percentil 

mg/MJ (ar) 

mg/MJ (ar) 

≤ 0,02 

≤ 0,04 

≤ 0,03 

≤ 0,06 

≤ 0,08 

≤ 0,16 

≤ 0,15 

≤ 0,30 

≤ 0,50 

≤ 1,00 

 

Jako potenciální technologie zpracování komunálních odpadů připadají v úvahu především 

technologie mechanicko-biologická úprava se spoluspalováním produkovaného tuhého 

alternativního paliva. Mechanicko-biologická úprava (MBÚ) odpadu není sama o sobě 

technologií na využití komunálního odpadu (KO), ale na jeho úpravu. Mechanickými 

procesy jako je drcení, sítování a separace je vytříděna spalitelná frakce, nazývaná jako 

tuhé alternativní palivo (v angličtině je tento materiál nazýván jako SRF - solid recovered 

fuel, někdy rovněž jako RDF - refuse derived fuel, v němčině pak EBS - 

Ersatzbrennstoffe), a ta je následně v režimu spoluspalování odpadů dle nařízení vlády 

č. 354/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb., spálena ve vhodném zařízení. 

Režim spoluspalování vzniklého TAP je pak jedním ze základních atributů rozvoje této 

technologie. Kromě TAP jsou technologií vytříděny využitelné magnetické a nemagnetické 

kovy, a dále je biologicky stabilizován výstup z technologie, tzv. CLO (compost like 

output) frakce, která je ukládána na skládce odpadů. U CLO frakce je důležitý především 

ukazatel její biologické stability, který definuje celkovou účinnost systému [59].   

V současné době lze sledovat v zemích, kde je technologie MBÚ dlouhodobě 

provozována, trend rozdělení produkovaných paliv z MBÚ KO do dvou základních 

kvalitativních tříd.  

 

TAP kvality B představují paliva podrobená základní technologické úpravě obvykle 

sítováním, odstraněním kovů, případně dalšími úpravami. Obvykle se jedná o alternativní 

paliva, která svým charakterem stále připomínají odpad.  

Výhřevnost tohoto typu TAP se obvykle pohybuje mezi 12,5 – 18 [MJ.kg-1].  

Uvedený materiál je obvykle spalován ve spalovnách odpadů, monozdrojích a v kotlích 

s cirkulujícím fluidním ložem. Jeho využití v ostatních spalovacích zdrojích je limitováno 

zejména jeho mechanickými vlastnostmi, v menší míře pak obsahem nežádoucích příměsí.  
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TAP kvality A představuje významně kvalitnější materiál, jak s ohledem na mechanické 

vlastnosti, tak s ohledem na menší obsah nežádoucích příměsí. Materiál již ztrácí 

charakteristiku odpadu. Při výrobě tohoto TAP jsou nasazeny další technologie úpravy 

materiálu – obvykle pneumatická nebo balistická separace, sekundární drcení, odstranění 

látek bohatých na chlor, a další. TAP kvality A lze spoluspalovat na většině typů 

elektrárenských uhelných kotlů a v cementárnách. Výhřevnost se zpravidla pohybuje nad 

18 [MJ.kg-1] [59].   

 

Tuhé alternativní palivo (palivo z odpadu) musí být certifikovaný výrobek s dokladem 

o primárním původu paliva, bezpečnostním listem a ekologickým atestem. Palivo jako 

výrobek je tedy uváděno na trh s prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 

o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a musí dodržovat zákonná 

ustanovení o odpadech a ochraně ovzduší [2].   

 

Spalovny a zařízení pro spoluspalování odpadů jsou zařazeny do kategorií zvláště velkých 

a velkých zdrojů znečišťování ovzduší.  

Spalovnou odpadu se rozumí technická jednotka se zařízením určeným ke spalování 

odpadu s využitím nebo bez využití vzniklého tepla, přímým oxidačním spalováním, jakož 

i se zařízením určeným pro jiné způsoby tepelného zpracování, zejména pyrolýzu, 

zplyňování nebo plazmové procesy, pokud jsou vzniklé látky následně spáleny. Spalovna 

odpadu zahrnuje kromě všech spalovacích linek, zařízení pro příjem, skladování 

a předzpracovávání odpadu na místě, systémy přívodu odpadu, paliva a vzduchu, kotle, 

zařízení k čištění odpadních plynů, komíny, místní zařízení pro skladování tuhých zbytků 

a vod, zařízení a systémy pro řízení spalovacího procesu a pro monitorování 

a zaznamenávání spalovacích podmínek a emisí [1]. 

 

Spoluspalovacím zařízením je zařízení, jehož hlavním účelem je využití energie nebo 

výroba hmotných výrobků, a které používá odpad způsobem obdobným jako základní nebo 

přídavné palivo. Pokud ke spoluspalování dochází tak, že hlavním účelem zařízení není 

využití energie nebo výroba hmotných výrobků, ale tepelné zpracování odpadů 

spalováním, je takové zařízení pokládáno za spalovnu odpadu. Toto zařízení zahrnuje 

kromě všech spoluspalovacích linek, zařízení pro příjem, skladování a předzpracovávání 

odpadu na místě, systémy přívodu odpadu, paliva a vzduchu, zařízení k čištění odpadních 

plynů, komíny a výduchy vztahující se ke spoluspalování odpadu, místní zařízení 
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pro skladování tuhých zbytků a vod, zařízení a systémy pro řízení spalovacího procesu 

a pro monitorování a zaznamenávání spalovacích podmínek a emisí [1]. 

Proces spoluspalování tuhých alternativních paliv, která mají svůj původ v odpadech, 

podléhá přísným požadavkům systému integrované prevence a omezení znečištění – IPPC. 

 
2.5.1 Výběrová kritéria 

Proces spoluspalování tuhých alternativních paliv, která mají svůj původ v odpadech, musí 

splňovat požadavky IPPC, což je pokročilý způsob regulace vybraných průmyslových 

a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako 

celku. Cílem souboru opatření v rámci IPPC je předcházení znečištění a pokud to není 

možné, tak omezování vzniku emisí. Nižší zátěže životního prostředí je dosaženo 

snižováním produkovaných emisí především aplikací preventivních opatření, nikoli 

použitím koncových technologií, které odstraňují již vzniklé znečištění. 

Výběr vhodných vzorků TAP proběhl na základě pečlivého rozboru zvolených výběrových 

kritérií. Vybrána a hodnocena byla níže uvedená kritéria:  

 

 kritéria legislativní,  

 splňující s rezervou definice a požadavky dané platnou legislativou 

a od dodavatelů splňujících totéž.  

 kritéria provozně – technologická,  

  granulometrie vhodná pro spalování ve stávající technologii (obvykle 

s mezním rozměrem do 50x50x50 [mm]), 

  akceptovatelná výhřevnost (nad cca 9 [MJ.kg-1]), 

 akceptovatelné chemické složení (síra, chlor, alkálie) v návaznosti na možné 

problémy se vznikem nálepů a koroze, 

 bez zvláštních nároků na skladování a provoz (extrémní náchylnost na 

nárůst biologické aktivity, lepivost, apod.). 

 kritéria ekologická,  

 vyloučit druhy s vysokým rizikem kontaminace odpadů,  
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 certifikovatelnost vedlejších energetických produktů (VEP). 

 kritéria ekonomická, 

 cenově dostupné vzorky (při dané výši a struktuře státní podpory), případně 

s předpokladem poklesu ceny v budoucnu.    

 kritéria strategická, 

 zohlednit trendy v potenciálu produkce dodávek do budoucna. 

 
2.5.2 Technologické podmínky 

Spalovací zařízení můžeme rozdělit podle široké škály parametrů jako například [62,63]:  

 

 podle použití se kotle dělí na elektrárenské, teplárenské, kotle pro výtopny, 

pro spalovny, utilizační (na odpadní teplo), 

 podle provedení jsou stacionární, řidčeji mobilní, zvláštní skupinu tvoří kotle 

balené, 

 podle použitého paliva a druhu ohniště rozeznáváme kotle na tuhá, kapalná 

a plynná paliva, kotle roštové, práškové (granulační resp. výtavné), cyklónové, 

fluidní, olejové, plynové, kombinované, případně další, 

 dle oběhu vody ve výparníku lze kotle rozdělit na kotle s přirozeným oběhem, 

nuceným oběhem, průtočné a se superponovanou cirkulací, 

 podle tlaku se někdy dělí kotle na nízkotlaké (do 2,5 [MPa]), středotlaké (do 

6,4 [MPa]), vysokotlaké (do 22,15 [MPa]) a s nadkritickým tlakem (nad 22,15 

[MPa]), 

 podle způsobu nasazení se vyrábějí kotle jako špičkové, pološpičkové 

a pro základní zatížení. 

 

Pokud uvažujeme o spalování tuhého paliva v elektrárenských a teplárenských kotlích, 

rozdělení se nám dále redukuje, kotle dělíme podle způsobu jejich spalování na:  

 

 kotle roštové (s klasickým roštem), 

 kotle fluidní (s fluidním roštem), 

 kotle práškové (granulační nebo výtavné). 



42 

 

V návaznosti na fyzikální vlastnosti TAP je pro jejich spalování ideální technologie 

s fluidním roštem. Tyto typy kotlů pracují na principu spalování paliva ve fluidní vrstvě. 

Fluidní vrstva je tvořena disperzním systémem, který je vytvořen průtokem plynu vrstvou 

částic nasypaných pod pérovité dno – fluidní rošt. Náplň fluidní vrstvy tvoří palivo, 

odsiřovací aditivum a aditivum pro stabilitu fluidní vrstvy.  

 

Fluidní kotle dále dělíme podle fluidní vrstvy na:  

 

 Atmosférické fluidní kotle se stacionární fluidní vrstvou (AFB) 

 Atmosférické fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou (ACFB) 

 

V rámci skupiny ČEZ proběhly zkoušky s tuhými alternativními palivy vyrobenými na 

bázi odpadů v lokalitách Elektrárny Poříčí, Elektrárny Hodonín a Elektrárny Tisová. 

Všechny tyto tři uhelné elektrárny provozují fluidní kotle podobného principu – 

s cirkulující fluidní vrstvou a dávkováním vápence do komory. 

 

Funkční princip [34, 35, 60, 61]  

Částice paliva a většinou i aditiva cirkulují mezi spalovací komorou a cyklonem. Jednou 

z výhod systému ACFB je delší pobyt částic ve spalovacím prostoru, čímž je dosaženo 

lepšího poměru vyhoření uhlíku (snížení ztrát mechanickým nedopalem) a odsíření. Uvádí 

se, že průměrně velká částice paliva cirkuluje 10 – 15x než dojde k jejímu vyhoření.  

Drcené palivo je dodáváno společně s mletým vápencem do fluidní vrstvy. Přes rošt 

se do spodní části kotle přivádí primární vzduch v podstechiometrickém množství. 

Nad rošt se přivádí vzduch sekundární. Spaliny ze spalovací komory odchází do cyklonu, 

kde se odloučí cca 90 % prachových částic. Částice se vrací přes sifon zpět do fluidní 

vrstvy. Popisovaný systém je patrný ze schématu 2.  
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 Schéma 2: Typická skladba technologie fluidního kotle s cirkulující vrstvou [60] 

 

2.6 Rozsah provedených rozborů PTCH 

Požárně technické charakteristiky lze definovat jako soubor údajů, které jsou potřebné 

pro stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví osob a majetku [10, 11].  

Oproti plynům a kapalinám, u kterých je většinou možné jejich bezpečnostní parametry 

zjistit z bezpečnostních listů, případně odborné literatury, je situace v oblasti hořlavých 

prachů poněkud složitější. Toto je způsobeno jednak mnohdy velmi různorodým složením 

materiálů či směsí materiálů, ze kterých prach pochází, a jednak samotným stavem, 

v jakém se prach v technologii či zařízení vyskytuje. Rovněž pro hořlavé prachy existují 

publikace a databáze jako například BIA Report, Gestis a další [44, 48, 58], ve kterých lze 

zjistit dílčí údaje, tyto hodnoty však zpravidla mají pouze informativní charakter. 

Nejspolehlivějším zdrojem co nejpřesnějších informací o výbušnosti a hořlavosti dané 

látky je experimentální ověření, tedy provedení rozboru požárně technických 

a výbuchových charakteristik.  
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V rámci plánovaného experimentu byl testovaný soubor paliv podroben níže uvedenému 

souboru zkoušek – viz tabulka 9. Rozbory byly provedeny ve zkušební laboratoři č. 1025 - 

VVUÚ, a.s., akreditované ČIA. 

 
Tabulka 9: Specifikace rozsahu testů PTCH [autor] 

Zkouška Zkušební metodika 

Příprava a úprava vzorku, mletí prosev  

Sítová analýza – stanovení střední velikosti zrna ČSN EN 933-1 

Stanovení obsahu vlhkosti, popele, prchavé 

hořlaviny a fixního uhlíku 

ČSN ISO 562, ČSN 44 1377, 

ČSN ISO 1171 

Teplota vzplanutí, vznícení, případně žhnutí 

usazeného prachu 
ČSN EN 50281-2-1 

Teplota vznícení rozvířeného prachu ČSN EN 50281-2-1 

Spodní mez výbušnosti ČSN EN 14034-3 + A1 

Maximální výbuchový tlak  ČSN EN 14034-1 + A1 

Maximální rychlost nárůstu výbuchové tlaku ČSN EN 14034-2 + A1 

Kubická konstanta KSt ČSN EN 14034-2 + A1 

Limitní obsah kyslíku ČSN EN 14034-4 + A1 

Minimální iniciační energie ČSN IEC 1241-2-3 

Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu  PP* (ČSN 01 5140-3) 

Náchylnost k samovznícení izotermickou metodou 

a stanovení kritické výšky skládky 
ČSN EN 15188 

 
 

Poznámka: 

* pracovní postup vychází z požadavku ČSN 015140-3, která byla 1.2.2003 zrušena bez náhrady 

[25, 51].  
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2.6.1 Zkušební metody – teorie a technika 

Předmětem této kapitoly disertační práce je specifikace zkušebních metod a laboratorní 

zkušební techniky, prostřednictvím kterých byla řešena praktická část disertační práce.  

 
2.6.1.1 Přípravná fáze  

Pro zajištění podmínek kladených na jednotlivé zkoušky jejich normovanými zkušebními 

metodikami musel být každý vzorek před samotným započetím testů PTCH podroben tzv. 

přípravné fázi, ve které probíhala příprava a úprava vzorku do požadovaného stavu, mletí, 

separace a následně sítová analýza pro stanovení střední velikosti zrna. Součástí přípravné 

fáze před každým testem bylo rovněž stanovení vlhkosti, popele, prchavé hořlaviny 

a fixního uhlíku.  

 

Stanovení obsahu vody, prchavé hořlaviny, popela a fixního uhlíku - teorie  

Stanovení obsahu vody = W (Water), popele = A (Ash) a zdánlivé hořlaviny = h 

(hmotnostní podíl zdánlivé hořlaviny se dopočítává ze znalosti W a A) patří mezi základní 

rozbor tuhých paliv, přičemž platí vztah:  

 

W + A + h = 100 [hm. %]          

 

Celková zdánlivá hořlavina = h, se skládá z hořlaviny prchavé = V (Volatiles) a neprchavé 

= FC (Fixed Carbon): 

 

h = V + FC            

 

Voda [17, 56] 

Voda je obsažena v každém tuhém palivu a je jednou z jeho základních palivářských 

charakteristik. Vlhkost paliva zásadním způsobem ovlivňuje například energetickou 

hodnotu paliva, rychlost hoření, teplotu procesu hoření, atd. U klasického uhlí se nám 

vlhkost obvykle pohybuje v intervalu 1 – 60 % a odvíjí se od místa těžby, způsobu úpravy, 

atd. u dalších veličin. 

 

Vzorek obsahuje několik druhů vod. Malá část vody je vázána na popeloviny (hydrátová 

voda – krystalová voda minerálů, která se započítává do popeloviny), další část je pak voda 

chemicky vázána na organickou hmotu paliva (konstituční voda). Pro běžné analýzy má 

význam pouze voda volná a voda vázána. Voda volná se od paliva odděluje mechanicky 
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(odstředěním, odkapáním, filtrací), voda kapilárně vázána se pak dále rozděluje na vodu 

hrubou, hygroskopickou (toto množství je nazýváno vodou zbylou či analytickou) 

a okludovanou (malé množství vody, která je vázána na hořlavinu v palivu, při rozboru se 

zahrnuje do obsahu prchavé hořlaviny). 

 
Tabulka 10: Vazby a formy výskytu vody [56] 

Veškerá 

voda 

Hydrátová – vázána na popeloviny 

Konstituční – chemicky vázáná na organickou hmotu paliva 

Volná (tzv. přimíšena) 

Vázána (tzv. kapilárně vázána) 

Hrubá 

Hygroskopická  

Okludová 

 

 

Hrubá voda (Wex)  

Voda, která unikne ze vzorku paliva při dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou, které 

byl vystaven.  

Obsah hrubé vody se stanoví sušením při teplotě laboratoře nebo v sušárně při teplotě max. 

40 ± 5 [°C]  pro hnědé uhlí a 50 ± 5 [°C] pro černé uhlí. 

 

Voda zbylá (Wh) 

Voda ve vzorku po sušení na vzduchu – obsah vody ve vzorku paliva po dosažení přibližné 

rovnováhy s atmosférou, které byl vystaven. 

Obsah zbylé vody se stanoví sušením při teplotě 105 až 110 [°C].  

 

Veškerá voda (Wt) 

Voda v palivu v době vzorkování, kterou lze odstranit za vymezených podmínek 

a představuje celkový obsah hrubé a zbylé vody.  

Obsah veškeré vody se stanoví dvoustupňovou metodou jako součet hrubé a vody zbylé, 

nebo jednostupňovou metodou sušením laboratorního vzorku paliva při teplotě 105 

až 110 [°C]. 

 

Voda v analytickém vzorku (Wa) 

Voda v analytickém vzorku tuhých paliv, po dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou 

laboratoře, kterou lze odstranit za specifikovaných podmínek.  
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Obsah vody v analytickém vzorku se určuje jako obsah těkavých látek stanovený sušením 

vzorku při teplotě 105 [°C] do konstantní hmotnosti (v případě jiných než uhelných 

vzorků, může být v tomto pojmu zahrnuta i jiná těkavá složka než voda). 

 

Prchavá hořlavina [18] 

Prchavá hořlavina se stanovuje jako ztráta hmotnosti při zahřívání uhlí nebo koksu 

za nepřístupu vzduchu za standardních podmínek, s odečtením obsahu vody. Klíčové 

pro zajištění reprodukovatelnosti této zkoušky je dodržení rychlosti zahřívání, konečné 

teploty a celkové doby trvání zkoušky. Postup zkoušky je následující: 

Vzorek se vloží do kelímku, který se následně hermeticky uzavře víčkem, vloží do pícky 

a zahřeje na teplotu 900 ± 5 [°C]. V tomto stavu se udržuje po dobu 7 minut. Poté se vyjme 

z pícky a ochladí na kovové podložce na teplotu místnosti.  

 

Prchavá hořlavina v analyzovaném vzorku je vyjádřená jako hmotnostní zlomek v % a je 

vypočítána podle rovnice:  

 

OH
mm

mm
V

2

12

32100 



 [%]        (1) 

 

V - prchavá hořlavina;  

m1 - hmotnost prázdného kelímku a víčka, v [g]; 

m2  - hmotnost kelímku a víčka a zkušebního podílu, v [g]; 

m3  - hmotnost kelímku a víčka a obsahu po zahřívání, v [g]; 

ωH2O - obsah vody ve vzorku, jak byl analyzován, vyjádřený jako hmotností zlomek v %. 

 

Výsledek se uvádí jako průměr duplikátních stanovení s přesností na 0,1 % hmotnostního 

zlomku. 

 

Popel [20] 

Popel je podíl paliva po jeho dokonalém spálení. Vzniká z minerálních složek, obsažených 

ve spalovaném palivu, které se nazývají popeloviny. Popeloviny se při spalování paliva 

teplem rozkládají v oxidační atmosféře a těkavé podíly přecházejí do spalin (popel je tedy 

netěkavá součást popelovin). 

Lze říci, že popel, stejně jako voda, je nežádoucí složkou paliva, a to hned z více hledisek 

(výhřevnost, struskování, prašnost spalin, atd.). 
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Popel zbývající po spálení uhlí nebo koksu na vzduchu pochází z anorganických 

komplexů, přítomných v původní uhelné substanci a z přimísených popelovin. Proto je 

výsledkem stanovení „popel“ a nikoliv „obsah popele“, jelikož uhlí neobsahuje žádný 

popel.  

Pro stanovení popele se používá analytický vzorek uhlí nebo koksu pro obecný rozbor 

(umletý, aby prošel sítem s otvory 212 [µm]). Vzorek musí být dobře promíchán a být 

ve vlhkostní rovnováze s atmosférou laboratoře. 

Navážka vzorku je zahřívána na vzduchu specifikovanou rychlostí na teplotu 815 ± 10 [°C] 

a udržována na této teplotě do konstantní hmotnosti. Obsah popele se vypočítá z hmotnosti 

zbytku po spálení.  

 

Popel ve vzorku, jak byl analyzován (analytickém), vyjádřený jako hmotnostní zlomek v 

%, se vypočte podle:  

 

100
12

13 





mm

mm
A [%]         (2) 

 

A - popel; 

m1 - hmotnost prázdné misky, v [g]; 

m2  - hmotnost misky se zkušebním podílem, v [g]; 

m3  - hmotnost misky s popelem, v [g]; 

 

Výsledek se uvádí jako průměr duplikátních stanovení s přesností na 0,1 % hmotnostního 

zlomku.  

Výsledek stanovení podle této mezinárodní normy se uvádí v analytickém stavu. 

 

Fixní uhlík [18] 

Jedná se o podíl uhlíku zbylého ve vzorku po stanovení prchavé hořlaviny. Součet 

hmotnostních procent vody, prchavé hořlaviny a fixního uhlíku musí být roven 100 %. 

Fixní uhlík dle výše uvedeného vztahu se stanovuje dopočtem.  

 

Stanovení obsahu vody, prchavé hořlaviny a popele – zkušební technika 

 

MAC-500 je automatický přístroj, který ve třech definovatelných krocích stanoví obsah 

vody, prchavé hořlaviny a popele ve vzorku.  
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Voda je obsah těkavých látek stanovený sušením vzorku při teplotě 105 [C] do konstantní 

hmotnosti (v případě jiných než uhelných vzorků, může být v tomto pojmu zahrnuta i jiná 

těkavá složka než voda).  

Prchavá hořlavina je obsah těkavých složek stanovený žíháním vzorku při teplotě 900 [C] 

za nepřístupu vzduchu po dobu 7 minut (v případě jiných než uhelných vzorků, může být 

v tomto pojmu zahrnuta i jiná těkavá složka než hořlavá).  

 

Popel je obsah nespalitelných látek ve vzorku stanovený žíháním vzorku při teplotě 815 

[C] do konstantní hmotnosti. 

 

Fixní uhlík = podíl uhlíku zbylého ve vzorku po stanovení prchavé hořlaviny 

 

Sítová analýza – teorie [19, 56] 

Předmětem sítové analýzy je roztřídění a oddělení materiálu pomocí sady sít do několika 

zrnitostních podílů s klesající velikostí částic. Hmotnost částic zachycených 

na jednotlivých sítech se uvádí ve vztahu k počáteční hmotnosti materiálu. Souhrnný 

propad jednotlivými síty se uvádí v procentech číselným způsobem.  

 

Sítová analýza – zkušební technika 

Princip měření probíhá proséváním vzorku přes síta o známé velikosti ok.  

Cíl měření je zjištění rozdělení zrn vzorku v rozmezí 0,04 [mm] až 6,3 [mm], kdy sada 

používaných sít má oka o průměru 200 [mm] – např. 0,04 [mm]; 0,063 [mm]; 0,1 [mm]; 

0,16 [mm]; 0,25 [mm]; 0,4 [mm]; 0,63 [mm]; 1,0 [mm]; 1,6 [mm]; 2,5 [mm]; 4 [mm]; 6,3 

[mm]. Jednotlivé podíly na sítech se po provedené zkoušce zváží a stanoví se procentuální 

podíl na jednotlivých sítech.  

 

Pro různé velikosti zrn vzorku jsou stanoveny následující postupy: 

Odváží se 10 [g] vzorku s přesností 0,01 [g], který se mírným tlakem prosévá postupně 

přes síta o velikosti ok 0,04 [mm], 0,063 [mm], 0,10 [mm], 0,16 [mm] a 0,40 [mm]. 

Výsledkem sítového rozboru je procentuální podíl zrn, která jsou zadržena na daném 

a větších sítech (nadsítné). Naměřené hodnoty se zapíší do pracovního záznamu 

s vyznačením střední velikosti zrna (velikost zrna, kdy je 50 % nadsítného). 
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2.6.1.2 Experimentální fáze 

 

Teplota vznícení rozvířeného prachu – teorie [12] 

 

Vznícení rozvířeného prachu (ignition of a dust cloud): 

Vznik výbuchu přenosem energie do rozvířeného prachu ve vzduchu. 

 

Teplota vznícení rozvířeného prachu (ignition temperature of a dust cloud): 

Nejnižší teplota horké vnitřní stěny pece, při které dojde ke vznícení rozvířeného prachu 

ve vzduchu uvnitř této pece.  

Za minimální teplotu vznícení se bere nejnižší teplota pece, při které došlo ke vznícení 

při normou uvedeném postupu, snížená o 20 [°C] pro teploty pece vyšší než 300 [°C] 

a snížená o 10 [°C] pro teploty pece 300 [°C], nebo nižší.  

 

Postup stanovení teploty vznícení rozvířeného prachu – zkušební technika 

Do vertikální válcové pece se rozvíří vzorek. Měří se čas, za který se vzorek vznítí 

plamenem od počátku rozvíření při dané teplotě. Hledá se minimální teplota pece, při níž 

se vzorek vznítí. Cílem měření je stanovit minimální teploty vznícení rozvířeného prachu.  
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Schéma 3: Teplota vznícení rozvířeného prachu - zkušební technika [Autor, 12] 

 

Legenda: 
 

1) Těleso pece 4) Podložka 

2) Kontrolní termočlánek 5) Kontrolní zrcátko 

3) Termočlánek s reálnou teplotou  

 

 

Teplota vznícení usazeného prachu - teorie [12] 

 

Minimální teplota vznícení prachu (ignition of dust layer) 

Za vznícení se považuje případ, kdy dojde ke žhnutí nebo plamennému hoření v materiálu 

nebo je při zkoušce naměřena teplota 450 [°C], případně vyšší, nebo dojde k oteplení 

o 250 [°C] či vyššímu, nad teplotu předepsaného horkého povrchu.  

 

Minimální teplota vznícení prachu ve vrstvě (minimum ignition temperature of a dust 

layer) 

Minimální teplota horkého povrchu, při které dojde ke vznícení vrstvy prachu o stanovené 

tloušťce umístěné na tomto horkém povrchu.  
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V souladu s požadavky harmonizovaných evropských norem v oblasti stanovení mezních 

povrchových teplot zařízení (technologie) vzhledem k látkám, které se v technologii 

vyskytují, probíhaly veškeré testy na vrstvě prachu 5,0 mm  0,1 [mm]. 

Mezní povrchová teplota zařízení je specifikována v ČSN EN 60079-14 ed. 3 jako: 

„Maximální povrchová teplota zařízení nesmí překročit hodnotu o 75 [°C] nižší než je 

minimální teplota vznícení daného prachu ve vrstvě o tloušťce 5 [mm], tzn: Tmax = T5mm – 

75 [°C]. 

 

Teplota vznícení usazeného prachu – zkušební technika 

Cílem měření je stanovit minimální teploty vznícení, žhnutí nebo vzplanutí zkoušeného 

vzorku.  

 

 
 

Schéma 4: Teplota vznícení usazeného prachu - zkušební technika [12] 

 

Legenda: 

 

A) Vyhřívaná deska 

B) Lem 

C) Topidlo 

D) Základna topidla 

E) Vývod pro připojení topidla k napájecímu 

     zdroji a regulaci 

F) Kruh pro vrstvu prachu 

 

G) Termočlánek v desce pro regulaci 

H) Termočlánek v desce pro záznam teplot 

 I) Termočlánek pro záznam teploty ve vrstvě  

     prachu 

J)  Šroubové nastavování výšky termočlánku 

K) Pružina 
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Limitní obsah kyslíku [13] 

 

Mezní koncentrace kyslíku rozvířeného prachu (Limiting Oxygen Concentration of dust 

clouds - LOC) 

Maximální koncentrace kyslíku ve směsi hořlavého prachu, vzduchu a inertního plynu, při 

které ještě nedojde k výbuchu za zkušebních podmínek stanovených ve výše uvedené 

normě. 

 

Postupným krokovým zvyšováním inertního plynu ve vzduchu a změnou koncentrace 

prachu se snižuje koncentrace kyslíku na úroveň, při které již nedochází k výbuchu při 

jakékoliv koncentraci prachu. Mezní koncentrace kyslíku nezávisí pouze na typu 

prachu, ale také na typu inertního plynu. Se snižující se koncentrací kyslíku 

se nejvýbušnější koncentrace prachu posouvá k nižším hodnotám.  

Podrobné schéma postupu při stanovení LOC je znázorněno formou vývojového diagramu, 

který je uveden v příloze 2. 

 

Dolní mez výbušnosti - teorie [14] 

 

Dolní mez výbušnosti (Lower Explosion Limit - LEL): 

Nejnižší koncentrace hořlavého prachu ve směsi se vzduchem, při které dochází 

k výbuchu. 

Standardním zkušebním zařízením pro stanovování dolní meze výbušnosti rozvířeného 

prachu je nádoba odolná výbuchovému tlaku, která se rovněž používá pro stanovování 

maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku 

rozvířeného prachu, a také mezní koncentrace kyslíku ve směsi prachu se vzduchem 

a inertním plynem.  

 

Z praktického hlediska se zřídka využívá hodnota horní meze výbušnosti z důvodu 

nehomogenity rozložených prachových částic v prostoru. 

 

Maximální výbuchový tlak - teorie [15] 

 

Maximální výbuchový tlak (maximum explosion pressure, pmax) 

Maximální přetlak, vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry, 

stanovený za daných zkušebních podmínek a standardních atmosférických podmínek 
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(maximální hodnota výbuchového tlaku pmax naměřená při zkouškách pokrývajících 

koncentrace prachu v rozsahu výbušnosti). 

 

Rychlost nárůstu tlaku - teorie [16] 

 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (maximum rate of explosion pressure rise, 

(dp/dt)max) 

Maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér 

v rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních 

podmínek a standardních atmosférických podmínek.  

 

Kubická konstanta KSt - teorie [16] 
 

Kubická konstanta KSt 

Kubická konstanta vyjadřuje brizanci prachovzduchové směsi nezávisle na objemu, 

ve kterém byla stanovena. Jedná se o objemově závislý parametr daného prachu, který 

se počítá pomocí rovnice kubického zákona:  

 

  max

31

max
. KKkonstVdtdp St  [bar.m.s-1]      (3) 

 

Podle hodnoty KSt  se hořlavé prachy rozdělují do tříd výbušnosti následovně:  

 
Tabulka 11: Třídy výbušnosti prachů dle hodnoty KSt [16] 

Třída výbušnosti Hodnota konstanty KSt [bar.m.s-1] 

St1 0 - 200 

St2 200 - 300 

St3 > 300 
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LEL, pmax, (dp/dt)max, KSt – zkušební technika 
 

 
 

Schéma 5: LEL, pmax, (dp/dt)max, KSt - zkušební technika [13, 45] 

 

Legenda: 

 

1) Výstup vody 

2) Analyzátor kyslík, snímače tlaku 

3) Manometr 

4) Zásobník na prach (0,6 dm3) 

5) Vstup vzduchu/inertního plynu 

 

  6) Iniciační zdroj 

  7) Tryska se zpětným odrazem 

  8) Rychlootevírací ventil 

  9) Vstup vody 

10) Vstup – vzduchu/inertní plyn, výstup - spaliny 

 
 

Korekce: 

Zkušební postupy pro stanovení pmax, (dp/dt)max, KSt jsou předepsány pro zkušební komoru 

o objemu 1 [m3]. Tyto výbuchové veličiny byly stanoveny ve zkušební komoře o objemu 

V = 20 [dm3], proto je v souladu s předepsaným zkušebním postupem nutné provést 

stanovené korekce.  

 

Korekce (dp/dt)max, KSt [16] 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku, stanovená v 20 litrové kouli (dp/dt)max,20l 

je definována jako aritmetický průměr maximálních hodnot nárůstu výbuchových tlaků 

(dp/dt)ex z každé série takto:  

 

     

3

)/()/()/(
)/(

321

20max,

sérieexserieexsérieex

l

dtdpdtdpdtdp
dtdp


  [bar.s-1]   (4) 
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(dp/dt)max závisí na objemu nádoby, ve které stanovení probíhá. Snižuje se při zvyšujícím 

se objemu. Hodnoty Kmax a KSt jsou závislé na vlastnostech prachu a metodě stanovení, 

nejsou však závislé na objemu. Pro 20 [l] kouli platí dále uvedené rovnice:  

 

maxmax )/(271,0 dtdpKK St   [bar.m.s-1]       (5) 

 

Korekce pmax [15] 

Maximální výbuchový tlak, stanovený v uzavřených kulových nebo krychlových 

komorách dostatečné velikosti (V ≥ 20 [dm3]) se zdrojem iniciace umístěným ve středu, je 

prakticky nezávislý na objemu komory.  

Maximální výbuchový tlak, stanovený v 20 [l] kouli pmax,20 l je definován jako aritmetický 

průměr maximálních hodnot výbuchových tlaků z každé série takto:  

 

     

3

3max2max1max

20max,

sérieseriesérie

l

ppp
p


 [bar]      (6) 

 

Korekce naměřeného výbuchové tlaku pmax,20 l ≥ 5,5 [bar] 

 

V důsledku ochlazovacího efektu musí být provedena korekce podle dále uvedeného 

vztahu: 

 
15,1

20max,max 775,0 lpp   [bar]         (7) 

 

Korekce naměřeného výbuchové tlaku pmax,20 l  5,5 [bar] 

 

V důsledku malého objemu 20 [l] koule, musí být uvažovány tlakové účinky chemických 

zapalovačů podle dále uvedených vztahů: 

 

)5,5(

)(5,5 20max,

max

ci

cil

p

pp
p




  [bar]        (8) 

 
 

10000

6,1 i
ci

E
p


  [bar]          (9) 

 

kde:  

pci  - tlak způsobený chemickými zapalovači [bar] 

Ei - iniciační energie [J] 
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Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu - teorie [25, 51] 

 

Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu: 

Rychlost přenosu plamene po usazené vrstvě prachu daného tvaru a délky se určuje 

za předepsaných zkušebních podmínek. Uvádí se v [cm.s-1]. 

Při stanovení této veličiny se měří čas, za který se proti proudu kyslíku přenese hoření 

po vrstvě prachu na určitou vzdálenost. Z naměřeného času a vzdálenosti se poté vypočítá 

rychlost šíření hoření. 

Zkoušky s 1 [mm] a 5 [mm] vrstvou se provádějí tak dlouho, než je získáno 5 výsledků, 

které se vzájemně neliší o více než 10 %. Z těchto vyhovujících výsledků se vypočte 

rychlost hoření. Výjimkou je takový proces, kdy vzorek v jedné nebo více zkouškách 

neprohořel celou délkou. Pak se použijí ostatní výsledky zkoušek. Jestliže vzorek při jedné 

zkoušce prohořel rychleji než za 1 s, a tento jev se potvrdí opakovaným měřením (4x), 

zkoušky se ukončí a výsledkem je rychlost hoření větší než 10 [cm.s-1]. Jestliže vzorek 

nelze zapálit, do výsledků se uvede „vzorek za podmínky zkoušky nehoří“. 

 

Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu – zkušební technika 

U této zkoušky se měří čas, za který se proti proudu kyslíku přenese hoření po vrstvě 

prachu na vzdálenost 10 [cm]. Z naměřené hodnoty se vypočítá rychlost šíření hoření dle 

vztahu, kdy rychlost je rovná dráze za čas. 

 
 

Schéma 6: Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu - zkušební technika [51] 

 

Legenda: 

 

1) Tlaková láhev s kyslíkem 

2) Redukční ventil 

3) Průtokoměr s regulátorem průtoku 

 

4) Podložka pod vzorek 

5) Křemenná trubice o průměru 25 ± 0,5 [mm] 

6) Vzorek 
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Minimální iniciační energie – teorie [26] 

 

Minimální iniciační energie (minimum ignition energy): 

Nejnižší energie jiskry, která je schopna vznítit nejcitlivější prachovzdušnou směs a rozšířit 

hoření. Znalost této veličiny umožňuje vyloučit případný zdroj iniciace. Tento údaj je 

v praxi využíván zejména pro ochranu zařízení před elektrostatickými výboji.  

Stanovení minimální iniciační energie pro vznícení rozvířeného prachu ve vzduchu 

se provádí pomocí elektricky vytvářené vysokonapěťové jiskry se stejnosměrným napětím. 

Tato zkušební metoda je určena pro získávání údajů potřebných pro rozhodnutí, zda se má 

prachovzdušná směs považovat za schopnou zapálení elektrickým výbojem. Zkoušky musí 

být prováděny se vzorky připravenými tak, aby odpovídaly stavu, v jakém se nachází 

v praxi, tzn. v provozních podmínkách. Minimální iniciační energie se snižuje s rozměry 

částic. Metodika vyžaduje, aby granulometrie částic byla < 0,063 [mm], nebo musí být 

provedena sítová analýza. 

 

Minimální iniciační energie – zkušební technika 
 

 
Schéma 7: MIE - zkušební technika [26] 

Legenda 

(1) Hartmanova trubice s otevřeným vrchem 

(2) Průchodky 

(3) Elektrody 

(4) Mikrometrický šroub 

(5) Izolační kus 

(6) Dvoučinný pneumatický píst 

  (7) Kondenzátor 

  (8) Elektrostatický voltmetr 

  (9) Vysokonapěťový generátor (5 až 10 [kV]) 

(10) Tlaková nádoba 

(11) Časovací zařízení 
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Náchylnost k samovznícení – teorie [24] 

Teplota samovznícení prachu je definována jako nejvyšší teplota, při které ještě nedojde 

ke vznícení daného objemu prachu. Teplota samovznícení se vyjadřuje v [°C]. 

Základem pro určené vlastnosti samovznícení daného prachu jsou zkoušky pro stanovení 

teplot samovznícení (TSI) v různě velikém objemu prachu, při izotermických zkouškách 

a při uložení v horku (uskladnění při konstantní teplotě v peci) v komerčně dostupných 

pecích. Takto získané výsledky vyjadřují závislost teploty samovznícení na objemu prachu. 

Tato specifická zkušební metoda je použitelná pro jakékoliv prachové materiály, pro které 

platí lineární závislost Ig (V/A) a převrácené hodnoty teploty samovznícení 1/TSI (tzn., 

že metoda není omezena pouze na oxidačně nestabilní materiály). 

Standardním zkušebním zařízením pro stanovování teploty samovznícení jsou košíky 

z drátových sít o různých objemech. Pro umožnění hodnocení samovznícení prachu 

kumulovaného ve větších rozměrech, než jsou množství laboratorně zkoumaná, musí být 

pro zkoušky použity alespoň tři košíky z drátových sít o různém objemu. 

 

Náchylnost k samovznícení – zkušební technika 

 

 
 

Schéma 8: Náchylnost k samovznícení – zkušební technika [24] 

Legenda: 

 

1) Topící pec 

2) Vnitřní komora (objem  50 [l]) 

3) Odvod vzduchu (průměr  10 [mm]) 

4) Termočlánek pro měření teploty v peci 

 

5) Termočlánek pro měření teploty vzorku 

6) Válec z drátěného pletiva se vzorkem prachu 

7) Odrazná deska 

8) Přívod vzduchu (předehřátý vzduch, 

    nastavitelná rychlost průtoku, průměr  8 [mm]) 
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2.7 Výhřevnost 

Výhřevnost je energie získaná spálením jednotkového množství (obvykle 1 [kg]) paliva 

za vzniku spalin, obsahujících vodu ve formě páry [27]. Tím se definice výhřevnosti liší 

od definice spalného tepla, které navíc zahrnuje kondenzační teplo vody obsažené 

ve spalinách. Toto teplo je ve většině případů (automobilová paliva, paliva běžných kotlů, 

apod.) nevyužitelné, a de facto odchází se spalinami. Teorie rozborů paliv je částečně 

uvedena již v kapitole 4.2.1, protože je nedílnou součástí rozboru PTCH. Rozbory paliva 

lze vyjádřit pro různé stavy, kdy každý z nich je vhodný pro jiné účely: 

 

 Původní stav paliva (horní index r) 

Stav paliva s takovým obsahem vody a popele, se kterým se těží, dodává, nebo je 

spotřebováno. 

 

 Analytický stav paliva (horní index a) 

Stav paliva charakterizovaný úpravou vzorku na zrnění pod 0,2 [mm] (nebo zrnění 

potřebné pro speciální metody zkoušení), jehož obsah vody je v rovnovážném stavu 

s vlhkostí laboratorní místnosti. 

 

 Bezvodný stav paliva (horní index d) 

Stav paliva bez obsahu vody (mimo vodu hydrátovou). 

 

 Hořlavina paliva (horní index daf) 

Stav paliva bez vody a popele. 

 

 Organická hmota paliva (horní index o) 

Stav paliva bez obsahu vody a popelovin. 

 

 Stav bezpopelového paliva s obsahem vody (horní index af) 

Stav paliva bez popele s obsahem vody, odpovídající maximální nasákavosti.  

 

 

 

 

 

http://www.petroleum.cz/slovnik.aspx?pid=132


61 

 

V tabulce 12 jsou uvedeny vztahy pro přepočet v analýze paliv na různé stavy.   

 
Tabulka 12: Přepočet v analýze paliv [27] 

 
 

 

Tabulka č. 13 uvádí vztahy pro přepočet výhřevnosti na různé stavy paliva.  

 
Tabulka 13: Přepočet výhřevnosti [27] 

 
 
Legenda: 

W – voda, A – popel, M – popeloviny, Q – spalné teplo, Qi – výhřevnost,   - koeficient 

odpovídající ohřevu a vypaření 1% vody, rovný 0,02442 [MJ/kg] při teplotě 25 [°C],  
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3 Experimentální část disertační práce 

 

Předmět řešení disertační práce, tedy zhodnocení hořlavosti a výbušnosti alternativních 

a směsných paliv, je proveden na základě vyhodnocení získaných experimentálních 

výsledků z rozborů PTCH.  

 

V rámci experimentální části řešení disertační práce je provedena specifikace vzorků 

STAP, které byly vybrány na základě výběrových kritérií sestavených na základě rozboru 

problematiky provedené v teoretické části. S těmito vzorky se dále pracovalo v rámci 

řešení experimentální části disertační práce v níže definované sledu:  

 

1) Provedení experimentálních rozborů PTCH 

Rozbory PTCH byly provedeny ve zkušební laboratoři č. 1025 - VVUÚ, a.s., akreditované 

ČIA, za pomocí zkušební techniky a metod, které jsou popsány v kapitole 2.6. 

 

2) Analýza vlivu % přimísení STAP na vybrané faktory PTCH 

Analýzy vlivu % přimísení STAP je provedena na základě vyhodnocení výsledků 

získaných provedením popsaných experimentů. 

 

3) Analýza výhřevnosti STAP a její vazba na PTCH 

Analýza výhřevnosti STAP je provedena na základě přepočtu výhřevnosti na bezvodý stav 

STAP a jeho následné porovnání se získanými experimentálními výsledky PTCH. 

 

Vyhodnocení dosažených výsledků provedených experimentů je provedeno formou 

tabulek a grafů, společně s komentářem pro jednotlivé testované veličiny. 

 

3.1 Specifikace testovaného souboru paliv 

Předmětem této kapitoly doktorské disertační práce je bližší specifikace jednotlivých 

vzorků TAP a klasického uhlí.  

 

Na základě specifikace výběrových kritérií byl sestaven vývojový diagram “výběrové 

parametry“ (viz příloha 1), za pomocí kterého byl určen soubor reprezentativních vzorků 

TAP.  
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Pro sestavení směsi TAP s klasickou uhelnou základnou bylo dále nutné vybrat 

reprezentativní vzorky klasického uhlí.  V návaznosti na strukturu, rozmístění a parametry 

klasických tepelných elektráren, stav zásob fosilních paliv v ČR a očekávaný vývoj v této 

oblasti, který je nastíněn v aktualizaci státní energetické koncepce [1], byly vybrány 

2 vzorky uhlí. V obou případech se jedná o vzorky hnědého uhlí, z nichž jeden pochází 

ze severočeské hnědouhelné pánve a druhý ze sokolovské uhelné pánve. V obou případech 

se jedná o homogenizované vzorky ve stavu, v jakém se v současné době běžně dodávají 

jako palivo do klasických tepelných elektráren. Zároveň, s výběrem vzorku TAP a KU, byl 

specifikován očekávaný reálný mísící poměr pro vytvoření STAP. Směsné poměry byly 

vždy určeny s ohledem na potřeby a možnosti reálného provozu. Z provozní praxe 

i odborné literatury vyplývá, že obvyklé procentuální přimísení složky TAP ke klasickému 

uhlí je do 15 hmotnostních % [42].  

 

Výsledkem tohoto procesu je sestavení souboru STAP, který je za určitých podmínek 

(legislativa, státní podpora, atd.), možné reálně spalovat ve stávajících zdrojích – 

v klasických tepelných elektrárnách.  

 

Jednotlivé reprezentativní vzorky TAP a klasické uhelné základny obsahují vždy název, 

označení vzorku pro účely jeho testování, základní palivářské charakteristiky, specifikaci 

mísícího poměru pro rozbory PTCH a určené přídavky příměsí.  
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3.1.1 Vzorky TAP 

 

Základní identifikační údaje: 

 

Název vzorku:  ASAPAL B 

Označení vzorku pro účely testování:  TAP1 

% přimísení: 10, 15 [% hm.] 

Příměs: HU TYP 2 

Stav:  Prašná frakce 

Parametry TAP1  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 20,93 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v tuhém alternativním palivu: 
r

tW = 6,3 [%] 

Parametry HU TYP2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 18,45 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v základním uhelném palivu: 
r

uW = 28,03 [%] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3:  Vzorek TAP1 před smícháním s hnědým 

uhlím [autor] 
Obrázek 4: Vzorek TAP1 původní stav [autor] 
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Základní identifikační údaje: 
 

Název vzorku:  ASAPAL P 

Označení vzorku pro účely testování:  TAP2 

% přimísení: 10, 15 [% hm.] 

Příměs: HU TYP 1 

Stav:  Prašná frakce 

Parametry TAP2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 18,39 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v tuhém alternativním palivu: 
r

tW = 9,02 [%] 

Parametry HU TYP1  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 11,12 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v základním uhelném palivu: 
r

uW = 38,3 [%] 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 5:  Vzorek TAP2 před smícháním 

s hnědým uhlím [autor] 
Obrázek 6:  Vzorek TAP2 původní stav [autor] 
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Základní identifikační údaje: 

 

Název vzorku:  LAPUREN 

Označení vzorku pro účely testování:  TAP3 

% přimísení: 10 [% hm.] 

Příměs: HU TYP 1, HU TYP 2 

Stav:  Prašná frakce 

Parametry TAP2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 25,77 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v tuhém alternativním palivu: 
r

tW = 3,58 [%] 

Parametry HU TYP1/2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 11,12/18,45 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v základním uhelném palivu: 
r

uW = 38,3/28,03 [%] 

 

 
 

 
 

 
 

 

Obrázek 7: Vzorek TAP3 před smícháním s 

hnědým uhlím [autor] 
Obrázek 8: Vzorek TAP3 původní stav [autor] 
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Základní identifikační údaje: 

 

Název vzorku:  MSS 

Označení vzorku pro účely testování:  TAP4 

% přimísení: 10 [% hm.] 

Příměs: HU TYP 2 

Stav:  Prašná frakce 

Parametry TAP2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 17,2 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v tuhém alternativním palivu: 
r

tW = 26,23 [%] 

Parametry HU TYP1/2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 18,45 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v základním uhelném palivu: 
r

uW = 28,03 [%] 

 

 

 
 

 

Obrázek 9: Vzorek TAP4 před smícháním 

s hnědým uhlím [autor] 
Obrázek 10: Vzorek TAP4 původní stav [autor] 
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Základní identifikační údaje: 

 

Název vzorku:  BRIKPUR 

Označení vzorku pro účely testování:  TAP5 

% přimísení: 10, 15 / 5, 10 [% hm.] 

Příměs: HU TYP 1 / HU TYP 2 

Stav:  Prašná frakce 

Parametry TAP2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 26,06 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v tuhém alternativním palivu: 
r

tW = 1,48 [%] 

Parametry HU TYP1/2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 11,12/18,45 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v základním uhelném palivu: 
r

uW = 38,3/28,03 [%] 

 

 

 
 

 

 

Obrázek 11: Vzorek TAP5 před smícháním 

s hnědým uhlím [autor] 
Obrázek 12: Vzorek TAP5 původní stav [autor] 
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Základní identifikační údaje: 

 
Název vzorku:  RUMPOLD 

Označení vzorku pro účely testování:  TAP6 

% přimísení: 10 [% hm.] 

Příměs: HU TYP 1 

Stav:  Prašná frakce 

Parametry TAP2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 25,1 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v tuhém alternativním palivu: 
r

tW = 1,74 [%] 

Parametry HU TYP1/2  

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 11,12 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v základním uhelném palivu: 
r

uW = 38,3 [%] 

 

 
 

 
 

 

 

Obrázek 13:  Vzorek TAP6 před smícháním 

s hnědým uhlím [autor] 
Obrázek 14: Vzorek TAP6 původní stav [autor] 
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3.1.2 Vzorky hnědého uhlí 

 

Základní identifikační údaje: 

 

Název vzorku:  Hnědé uhlí – Sokolovská uhelná pánev 

Označení vzorku pro účely testování:  HU TYP 1 

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 11,12 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v základním uhelném palivu: 
r

uW = 38,3 [%] 

  

Název vzorku:  
Hnědé uhlí – Severočeská hnědouhelná 

pánev 

Označení vzorku pro účely testování:  HU TYP2 

Výhřevnost vzorku v původním stavu: 
r

iQ
 = 18,45 [MJ.kg-1] 

Obsah vody v základním uhelném palivu: 
r

uW = 28,03 [%] 

 

 

  

 

Obrázek 15: Vzorek hnědého uhlí – Sokolovská 

uhelná pánev [autor] 

 

Obrázek 16: Vzorek hnědého uhlí – Severočeská 

hnědouhelná pánev [autor] 
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3.2 Experimentální výsledky zkoušek PTCH 

Předmětem této kapitoly doktorské disertační práce je sumarizace výsledků získaných 

z provedených rozborů požárně technických a výbuchových charakteristik pro testovaný 

soubor STAP.  

 

Specifikace testovaného souboru STAP, včetně komentáře výběrového procesu, je 

provedena v kapitole 3.1.  

 

Specifikace rozsahu provedených zkoušek, včetně použitých zkušebních metod a techniky 

je provedena v kapitole 2.6.  

 

Zjištěné experimentální výsledky jsou shrnuty v podobě tabulek a grafů, společně 

s komentářem výsledků, vždy samostatně pro jednotlivé testované parametry PTCH.  

 

Vzhledem k charakteru výsledků testu “náchylnost k samovznícení měřená izotermickou 

metodou a stanovení kritické výšky skládky“ je jejich vyhodnocení provedeno formou 

komentáře získaných výsledků. Grafické vyjádření výsledků v podobě závislosti kritické 

výšky vrstvy skládky na teplotě je součástí příloh 3-14. 

 

V závěru této kapitoly je provedeno porovnání vybraných parametrů PTCH (LEL, pmax, 

dp/dtmax a KSt) s průměrnými hodnotami rozborů 8 vzorků hnědého a 27 vzorků černého 

uhlí, které byly testovány v akreditované zkušební laboratoři č. 1025 - VVUÚ, a.s. 
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3.2.1 Teplota vznícení usazeného prachu 

 

Normativní předpis: 

ČSN EN 50281-2-1 - Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 2-1: 

Metody zkoušek - Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu. [12] 

 

Definice: 

 

Minimální teplota vznícení prachu (ignition of dust layer) 

Za vznícení se považuje případ, kdy dojde ke žhnutí nebo plamennému hoření 

ve sledovaném materiálu nebo je při zkoušce naměřena teplota 450 [°C] nebo vyšší, nebo 

dojde k oteplení o 250 [°C] nebo vyššímu, nad teplotu předepsaného horkého povrchu.  

 

Minimální teplota vznícení prachu ve vrstvě (minimum ignition temperature of a dust 

layer) 

Minimální teplota horkého povrchu, při které dojde ke vznícení vrstvy prachu o stanovené 

tloušťce umístěné na tomto horkém povrchu.  

 

Dosažené výsledky: 

 
Tabulka 14: Teplota vznícení usazeného prachu testovaných vzorků STAP [autor] 

 

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

° C 230 230 230 240 230 230 

 

 
 

Graf 2:  Teplota vznícení usazeného prachu testovaných vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 15: Teplota vznícení usazeného prachu testovaných vzorků STAP [autor] 

 

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

° C 230 240 240 230 230 240 

 

 

 
 

Graf 3:  Teplota vznícení usazeného prachu testovaných vzorků STAP [autor] 

 

 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 14 a 15 a grafů 2 a 3, naměřené hodnoty teploty vznícení usazeného 

prachu STAP se pohybují v intervalu 230 – 240 [°C]. Z porovnání dosažených výsledků 

vyplývá, že % přimísení TAP téměř neovlivňuje hodnotu teploty vznícení usazeného 

prachu STAP. Ve většině případů se naměřená hodnota s měnícím se % přimísení TAP 

nemění. 
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3.2.2 Teplota vznícení rozvířeného prachu 

 

Normativní předpis: 

ČSN EN 50281-2-1- Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 2-1: 

Metody zkoušek - Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu. [12] 

 

Definice: 

 

Vznícení rozvířeného prachu (ignition of a dust cloud): 

Vznik výbuchu přenosem energie do rozvířeného prachu ve vzduchu. 

 

Teplota vznícení rozvířeného prachu (ignition temperature of a dust cloud): 

Nejnižší teplota horké vnitřní stěny pece, při které dojde ke vznícení rozvířeného prachu 

ve vzduchu uvnitř této pece. 

 

Dosažené výsledky: 

 
Tabulka 16: Teplota vznícení rozvířeného prachu vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

° C 470 460 450 450 450 470 

 

 

 
 

Graf 4:  Teplota vznícení rozvířeného prachu vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 17: Teplota vznícení rozvířeného prachu vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

° C 460 430 450 480 500 430 

 
 

 

 

Graf 5:  Teplota vznícení rozvířeného prachu vzorků STAP [autor] 

 

 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 16 a 17 a grafů 4 a 5, naměřené hodnoty teploty vznícení 

rozvířeného prachu testovaného souboru STAP se pohybují v intervalu 430 – 500 [°C]. 

Z porovnání dosažených výsledků vyplývá, že % přimísení složky TAP výrazně ovlivňuje 

hodnotu teploty vznícení rozvířeného prachu. U vzorku TAP1  s rostoucím % přimísení 

složky TAP ve vzorku STAP se teplota vznícení snižuje, u vzorku TAP3 a TAP5 je tomu 

naopak.  
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3.2.3 Dolní mez výbušnosti 

 

Normativní předpis: 

ČSN EN 14034-3+A1- Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: 

Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu. [14] 

 

Definice: 

 

Dolní mez výbušnosti (Lower Explosion Limit - LEL): 

Nejnižší koncentrace hořlavého prachu ve směsi se vzduchem, při které dochází 

k výbuchu. 

 

Dosažené výsledky: 

 
Tabulka 18: Dolní mez výbušnosti vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

g.m-3 50 50 80 70 30 30 

 

 

 
 

Graf 6:  Dolní mez výbušnosti vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 19: Dolní mez výbušnosti vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

g.m-3 50 60 70 30 30 70 

 

 

 

 

Graf 7:  Dolní mez výbušnosti vzorků STAP [autor] 

 

 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 18 a 19 a grafů 6 a 7, naměřené hodnoty dolní meze výbušnosti 

LEL testovaného souboru STAP se pohybují v intervalu 30 - 80 [g.m-3] při energii iniciace 

2 [kJ]. Z porovnání dosažených výsledků vyplývá, že % přimísení TAP zásadně 

neovlivňuje hodnotu spodní meze výbušnosti rozvířeného prachu.  
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3.2.4 Maximální výbuchový tlak  

 

Normativní předpis: 

ČSN EN 14034-1+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. [15] 

 

Definice: 

 

Maximální výbuchový tlak (maximum explosion pressure, pmax) 

Hodnoty maximálního přetlaku, vznikajícího v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry, stanovený za daných zkušebních podmínek a standardních atmosférických 

podmínek (maximální hodnota pmax naměřená při zkouškách pokrývajících koncentrace 

prachu v rozsahu výbušnosti).  

 

Dosažené výsledky: 

 
Tabulka 20: Maximální výbuchový tlak vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

bar 6,5 6,3 6,4 6,4 5,8 5,7 

 

 

 
 

Graf 8: Maximální výbuchový tlak vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 21: Maximální výbuchový tlak vzorků STAP [autor] 

 

  

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

bar 5,8 6,6 6,3 6,9 6,8 6,1 

 

 

 
 

Graf 9: Maximální výbuchový tlak vzorků STAP [autor] 

 
 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 20 a 21 a grafů 8 a 9, naměřené hodnoty maximálního výbuchového 

tlaku pmax testovaného souboru STAP se pohybují v intervalu 5,7 – 6,9 [bar]. Se 

zvyšujícím se % přimísení složky TAP v STAP zpravidla hodnota maximálního 

výbuchového tlaku klesá.  
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3.2.5 Maximální rychlost nárůstu výbuchové tlaku 

 

Normativní předpis: 

ČSN EN 14034-2+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného 

prachu. [16] 

 

Definice: 

 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (maximum rate of explosion pressure rise, 

(dp/dt)max) 

Maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér 

v rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních 

podmínek a standardních atmosférických podmínek.  

 

Dosažené výsledky: 
 

Tabulka 22: Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

bar.s-1 649 595 443 347 366 418 

 

 

 
 

Graf 10: Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 23: Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

bar.s-1 462 434 426 556 535 428 

 

 

 
 

Graf 11: Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku vzorků STAP [autor] 

 

 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 22 a 23 a grafů 10 a 11, naměřené hodnoty maximální rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max testovaného souboru STAP se pohybují v intervalu 

347 - 649 [bar.s-1]. Se zvyšujícím se % přimísení složky TAP v STAP hodnota maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku klesá.  
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3.2.6 Kubická konstanta KSt  

 

Normativní předpis: 

ČSN EN 14034-2+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného 

prachu. [16] 

 

Definice: 

 

Kubická konstanta KSt 

Kubická konstanta vyjadřuje brizanci prachovzduchové směsi nezávisle na objemu, 

ve kterém byla stanovena. Jedná se o objemově závislý parametr daného prachu, který 

se počítá pomocí rovnice kubického zákona:  

 

(dp/dt)max x V1/3 = konstanta = KSt = Kmax [bar.m.s-1]             (10) 

 

Dosažené výsledky: 

 
Tabulka 24: Kubická konstanta KSt vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

m.bar.s-1 176 162 120 94 99 114 

 
 

 
 

Graf 12: Kubická konstanta KSt vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 25: Kubická konstanta KSt vzorků STAP [autor] 

 

  

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

m.bar.s-1 125 118 116 151 145 116 

 

 

 

 

Graf 13: Kubická konstanta KSt vzorků STAP [autor] 

 

 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 24 a 25 a grafů 12 a 13, zjištěné hodnoty kubické konstanty KSt 

testovaného souboru STAP  se  pohybují v intervalu 94 - 176 [m.bar.s-1]. Se zvyšujícím se 

% přimísení složky TAP v STAP hodnota kubické konstanty klesá.  
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3.2.7 Limitní obsah kyslíku 

 

Normativní předpis: 

ČSN EN 14034-4+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu. [13] 

 

Definice: 

 

Mezní koncentrace kyslíku rozvířeného prachu (Limiting Oxygen Concentration of dust 

clouds - LOC) 

Maximální koncentrace kyslíku ve směsi hořlavého prachu, vzduchu a inertního plynu, při 

které nedojde k výbuchu za zkušebních podmínek, stanovených ve výše uvedené normě. 

 

Dosažené výsledky: 

 
Tabulka 26: Limitní obsah kyslíku vzorků STAP [autor] 

 

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2  

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

Obj. % O2 14,5 14,5 15,0 15,0 16,0 14,5 

 

 

 

 

Graf 14: Limitní obsah kyslíku vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 27: Limitní obsah kyslíku vzorků STAP [autor] 

 

 

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

Obj. % O2 14,5 14,0 14,5 14,5 14,5 16,0 

 

 

 
 

Graf 15: Limitní obsah kyslíku vzorků STAP [autor] 

 
 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 26 a 27 a grafů 14 a 15, naměřené hodnoty limitní koncentrace 

kyslíku LOC testovaného souboru STAP se pohybují v intervalu 14 - 16 [% obj. O2]. 

Z porovnání dosažených výsledků vyplývá, že % přimísení TAP zásadně neovlivňuje 

hodnotu limitní koncentrace kyslíku pro testované vzorky STAP. 
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3.2.8 Minimální iniciační energie  

 

Normativní předpis: 

ČSN IEC 1241-2-3 - Elektrické zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 2: 

Metody zkoušek - Část 3: Metoda stanovení minimální iniciační energie vznícení 

rozvířeného prachu. [26] 

 

Definice: 

 

Minimální iniciační energie (minimum ignition energy - MIE): 

Nejnižší energie jiskry, která je schopna vznítit nejcitlivější prachovzdušnou směs a rozšířit 

hoření.  

 

Dosažené výsledky: 

 
Tabulka 28: Minimální iniciační energie vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

J 4,0 4,0 1,6 2,5 16,0 2,5 

 

 

 
 

Graf 16: Minimální iniciační energie vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 29: Minimální iniciační energie vzorků STAP [autor] 

  

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

J 4,0 6,3 4,0 1,6 1,6 10,0 

 

 

 
 

Graf 17: Minimální iniciační energie vzorků STAP [autor] 

 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 28 a 29 a grafů 16 a 17, naměřené hodnoty minimální iniciační 

energie MIE testovaného souboru STAP se pohybují v intervalu 1,6 – 16 [J]. Z porovnání 

naměřených výsledků je zřejmý výrazný rozdíl hodnoty MIE pro jednotlivé testované 

vzorky. Z naměřených hodnot není zřejmé, jaký vliv má složka TAP v STAP na hodnotu 

MIE.  
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3.2.9 Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu 

 

Normativní předpis: 

ČSN 015140-3. Stanovení rychlosti šíření plamene po vrstvě usazeného prachu. Praha: 

Úřad pro normalizaci a měření, 1985. [25, 51] 

 

Definice: 

 

Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu: 

Rychlost přenosu plamene po usazené vrstvě prachu daného tvaru a délky se provádí 

za předepsaných zkušebních podmínek.  

 

Dosažené výsledky: 

 
Tabulka 30: Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu vzorku STAP [autor] 

 

10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1  

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 1 

10 % TAP3  

HU TYP 2 

cm.s-1 3,48 3,45 3,15 2,42 3,43 3,68 

 

 

 

 

Graf 18: Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 31: Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu vzorku STAP [autor] 

 

10 % TAP4  

HU TYP 2 

5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5  

HU TYP 2 

10 % TAP6  

HU TYP 1 

cm.s-1 4,73 3,34 4,47 6,42 6,03 3,09 

 

 

 
 

Graf 19: Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu vzorků STAP [autor] 

 

 

Komentář: 

 

Jak je patrno z tabulek 30 a 31 a grafů 18 a 19, naměřené hodnoty rychlosti šíření požáru 

po vrstvě usazeného prachu testovaného souboru STAP se pohybují v intervalu 2,42 – 6,42 

[cm.s-1]. Se zvyšujícím se % přimísení složky TAP v STAP zpravidla hodnota rychlosti 

šíření požáru po vrstvě usazeného prachu klesá.  
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3.2.10 Náchylnost k samovznícení měřená izotermickou metodou a stanovení kritické 

výšky skládky 

 

Normativní předpis: 

ČSN EN 15188 - Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného 

vznícení. Praha: Český normalizační institut, 2008. [24] 

 

Definice: 

Teplota samovznícení je nejvyšší teplota, při které ještě nedojde ke vznícení daného 

objemu prachu. Teplota samovznícení se vyjadřuje v [°C]. 

 

Dosažené výsledky: 

Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů, které jsem z důvodu jejich 

rozsahu umístil do samostatných příloh.  

Dosažené výsledky jsou vyjádřeny v podobě závislosti vrstvy skladování a teploty kritické 

pro samovznícení.  

Jak je patrné z tabulek 39 – 50 a grafů 20 – 31, naměřené výsledky potvrzují, že všechny 

testované vzorky jsou za určitých podmínek náchylné k samovznícení.  
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3.2.11 Dílčí shrnutí výsledků 

 

V kapitole 3.2 jsou prezentovány výsledky experimentálních rozborů STAP, jejich PTCH 

v podobě tabulek a grafů, společně s komentářem získaných výsledků, zvlášť pro 

jednotlivé rozbory. V tabulce 32 je provedeno srovnání vybraných získaných výsledků 

s dostupnými průměrnými hodnotami výbuchových parametrů pro hnědé a černé uhlí [54].  

 

Tabulka 32: Sumarizace vybraných výsledků [autor] 

Specifikace vzorku LEL [g.m-3] pmax  [bar] (dp/dt)max [bar.s-1] KSt  [m.bar.s-1] 

10 % TAP1 + HU TYP 2 50 6,5 649 176 

15 % TAP1 + HU TYP 2 50 6,3 595 162 

10 % TAP2 + HU TYP 1 80 6,4 443 120 

15 % TAP2 + HU TYP 1 70 6,4 347 94 

10 % TAP3 + HU TYP 1 30 5,8 366 99 

10 % TAP3 + HU TYP 2 30 5,7 418 114 

10 % TAP4 + HU TYP 2 50 5,8 462 125 

5 % TAP5 + HU TYP 1 60 6,6 434 118 

10 % TAP5 + HU TYP 1 70 6,3 426 116 

10 % TAP5 + HU TYP 2 30 6,9 556 151 

15 % TAP5 + HU TYP 2 30 6,8 535 145 

10 % TAP6 + HU TYP 1 70 6,1 428 116 

Hnědé uhlí* 60 7,2 608 165 

Černé uhlí** 100 6,9 478 129 

 

Poznámka: 

* Průměrné hodnoty z rozborů 8 vzorků hnědého uhlí testovaného v akreditované zkušební 

laboratoři č. 1025 - VVUÚ, a.s. [54]. 

** Průměrné hodnoty z rozborů 27 vzorků černého uhlí testovaného v akreditované zkušební 

laboratoři č. 1025 - VVUÚ, a.s. [54]. 
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Ze srovnání provedeného v tabulce 32 lze vyvodit níže uvedené závěry:  

 

1) LEL 

Přimísení složky TAP k uhelnému palivu ve většině případů snižuje hodnoty LEL vůči 

průměrným hodnotám pro hnědouhelná paliva. Průměrné hodnoty LEL pro černouhelná 

paliva jsou vyšší, než hodnoty naměřené pro STAP. 

 

2) pmax 

Přimísení složky TAP k uhelnému palivu snižuje hodnoty pmax vůči průměrným hodnotám 

pro hnědouhelná paliva. Průměrné hodnoty pmax pro černouhelná paliva se pohybují 

v intervalu naměřených hodnot pro STAP.  

 

3) (dp/dt)max 

Přimísení složky TAP k uhelnému palivu snižuje hodnoty (dp/dt)max vůči průměrným 

hodnotám pro hnědouhelná paliva. Průměrné hodnoty (dp/dt)max pro černouhelná paliva 

se pohybují u spodní hranice intervalu naměřených hodnot pro STAP. 

 

4) KSt 

Přimísení složky TAP k uhelnému palivu snižuje hodnoty KSt vůči průměrným hodnotám 

pro hnědouhelná paliva. Průměrné hodnoty KSt pro černouhelná paliva se pohybují 

v intervalu naměřených hodnot pro STAP. 

 

Kvantitativní rozdíly mezi průměrnými hodnotami vzorků hnědého a černého uhlí lze 

připisovat vyššímu obsahu prchavých látek v hnědém uhlí. Jak je patrné ze vzájemného 

srovnání, u hnědého uhlí je hodnota LEL nižší a hodnoty pmax, (dp/dt)max, KSt jsou vyšší. 

Lze konstatovat, že vyšší obsah prchavých látek ve vzorku negativně ovlivňuje 

chování vzorku z pohledu rizik výbuchu. 
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3.3 Analýzy výhřevnosti STAP 

Spalné teplo a výhřevnost patří mezi základní parametry paliv. Jak je detailně popsáno 

v kapitole 2.7, charakteristiky paliva lze vyjádřit pro jejich různé stavy, přičemž každý 

z těchto stavů má specifické vypovídající účely. Testy požárně technických a výbuchových 

charakteristik STAP probíhaly v původním, z pohledu vlhkosti nikterak nekorigovaném 

stavu. Výhřevnost však naprosto zásadním způsobem ovlivňuje právě vlhkost paliva [56]. 

Pro objektivní srovnání výhřevnosti testovaného souboru STAP je proto nutné nejdříve 

převést hodnoty výhřevnosti, platné pro původní stav vzorku, na stav bezvodý. Tento 

přepočet provedeme pomocí níže uvedeného vzorce [27]: 

 

 
r

i

r

i

r

id

i
W

WQ
Q






100

100 
 [MJ/kg]                               (11) 

 
d

iQ - výhřevnost vzorku v bezvodém stavu [MJ/kg] 

r

iQ - výhřevnost vzorku v původním stavu [MJ/kg] 

r

iW - obsah vody ve vzorku [%] 

 - koeficient, odpovídající ohřevu a vypaření 1 % vody (0,02442 [MJ/kg]) při teplotě     

     25 [ºC] 

 

Z hodnot výhřevnosti jednotlivých složek v bezvodém stavu, ze kterých je STAP tvořeno, 

lze následně vypočítat hodnotu výhřevnosti pro jednotlivé směsi, která přímo souvisí 

s procentuálním zastoupením jednotlivých složek ve směsi. Výpočet provedeme pomocí 

níže uvedeného vzorce:  
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  [MJ/kg]                                                                     (12) 

 

d

sQ - výhřevnost směsného vzorku v bezvodém stavu [MJ/kg] 

d

tQ - výhřevnost tuhého alternativního paliva v bezvodém stavu [MJ/kg] 

d

uQ - výhřevnost základního uhelného paliva v bezvodém stavu [MJ/kg] 

t% - hmotnostní podíl složky TAP v STAP [%] 

u%  - hmotnostní podíl složky klasického uhlí v STAP [%] 
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V tabulkách 33, 34 a 35 je provedena sumarizace hodnot výhřevnosti jednotlivých složek, 

ze kterých byly následně, pomocí výše uvedené transformace výsledků, dopočteny 

výhřevnosti vytvořených směsí STAP v bezvodém stavu. 

 

Tabulka 33: Analýza výhřevnosti STAP [autor] 

Parametr 
10 % TAP1  

HU TYP 2 

15 % TAP1 

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2 

HU TYP 1 
r

tW [%] 6,3 6,3 9,02 9,02 

r

uW [%] 28,03 28,03 38,34 38,34 

r

tQ [MJ/kg] 20,93 20,93 18,39 18,39 

d

tQ [MJ/kg] 22,5 22,5 20,46 20,46 

r

uQ [MJ/kg] 18,45 18,45 11,12 11,12 

d

uQ [MJ/kg] 26,59 26,59 19,54 19,54 

d

sQ  [MJ/kg] 26,18 25,98 19,63 19,69 

 
Poznámka: 

r

tQ - výhřevnost tuhého alternativního paliva v původním stavu [MJ/kg] 

d

tQ - výhřevnost tuhého alternativního paliva v bezvodém stavu [MJ/kg] 

r

uQ - výhřevnost základního uhelného paliva v původním stavu [MJ/kg] 

d

uQ - výhřevnost základního uhelného paliva v bezvodém stavu [MJ/kg] 

r

tW - obsah vody v tuhém alternativním palivu [%] 

r

uW - obsah vody v základním uhelném palivu [%] 

 

Tabulka 34: Analýza výhřevnosti STAP [autor] 

Parametr 
10 % TAP3 

HU TYP 2 

10 % TAP3 

HU TYP 1 

10 % TAP4 

HU TYP 2 

10 % TAP6 

HU TYP 1 
r

tW [%] 3,58 3,58 26,23 1,74 

r

uW [%] 28,03 38,3 28,03 38,3 

r

tQ [MJ/kg] 25,77 25,77 17,2 25,1 

d

tQ [MJ/kg] 26,82 26,82 24,18 25,59 

r

uQ [MJ/kg] 18,45 11,12 18,45 11,12 

d

uQ [MJ/kg] 26,59 19,54 26,59 19,54 

d

sQ  [MJ/kg] 26,61 20,27 26,35 20,15 
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Tabulka 35: Analýza výhřevnosti STAP [autor] 

Parametr 
5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5 

HU TYP 2 
r

tW [%] 1,48 1,48 1,48 1,48 

r

uW [%] 38,3 38,3 28,03 28,03 

r

tQ [MJ/kg] 26,06 26,06 26,06 26,06 

d

tQ [MJ/kg] 26,49 26,49 26,49 26,49 

r

uQ [MJ/kg] 11,12 11,12 18,45 18,45 

d

uQ [MJ/kg] 19,54 19,54 26,59 26,59 

d

sQ  [MJ/kg] 20,19 20,52 26,56 26,54 

 

 

Vyhodnocení: 

Hodnoty výhřevnosti čistých TAP v původním stavu se pohybují v intervalu 17 – 26 

[MJ/kg], což kvantitativně odpovídá pro TAP skupiny A – viz kapitola 2.5 [59]. Průměrné 

hodnoty výhřevnosti hnědého uhlí, uváděné v odborné literatuře pro paliva pocházející 

z České republiky, se pohybují v intervalu 10 – 17 [MJ/kg] [63].  

 

Na základě provedené analýzy lze říci, že palivové směsi tvořené TAP s klasickým 

hnědým uhlím mají vyšší výhřevnost, než stávající klasická hnědouhelná palivová 

základna. 

 

Navýšení výhřevnosti je úměrné % obsahu složky TAP v STAP.  
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3.3.1 Závislost mezi výhřevností STAP a PTCH 

 

V tabulkách 36, 37 a 38 jsou uvedeny vybrané hodnoty PTCH a v posledním řádku je 

k nim vždy pro dané vzorky přiřazena hodnota výhřevnosti daného vzorku.  

 

Tabulka 36: Závislost mezi výhřevností STAP a PTCH [autor] 

Parametr 
10 % TAP1 

HU TYP 2 

15 % TAP1 

HU TYP 2 

10 % TAP2 

HU TYP 1 

15 % TAP2 

HU TYP 1 

Obsah vody % 3,8 3,6 4,4 9,1 

Obsah prchavé hořlaviny % 45,6 47,3 39,3 39,9 

pmax bar 6,5 6,3 6,4 6,4 

(dp/ dt)max bar/s 649 595 443 347 

KSt m.bar/s 176 162 120 94 

d

sQ  [MJ/kg] 26,18 25,98 19,63 19,69 

 

 
Tabulka 37: Závislost mezi výhřevností STAP a PTCH [autor] 

Parametr 
10 % TAP3 

HU TYP 2 

10 % TAP3 

HU TYP 1 

10 % TAP4 

HU TYP 2 

10 % TAP6 

HU TYP 1 

Obsah vody % 2,4 5,5 3,4 4,1 

Obsah prchavé hořlaviny % 44,8 38,0 45,1 40,8 

pmax bar 5,7 5,8 5,8 6,1 

(dp/ dt)max bar/s 418 366 462 428 

KSt m.bar/s 114 99 125 116 

d

sQ  [MJ/kg] 26,61 20,27 26,35 20,15 

 

 
Tabulka 38: Závislost mezi výhřevností STAP a PTCH [autor] 

Parametr 
5 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 1 

10 % TAP5 

HU TYP 2 

15 % TAP5 

HU TYP 2 

Obsah vody % 2,4 5,5 3,4 4,1 

Obsah prchavé hořlaviny % 44,8 38,0 45,1 40,8 

pmax bar 5,7 5,8 5,8 6,1 

(dp/ dt)max bar/s 418 366 462 428 

KSt m.bar/s 114 99 125 116 

d

sQ  [MJ/kg] 20,19 20,52 26,56 26,54 
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Vyhodnocení: 

Tučně zvýrazněné hodnoty v tabulkách 36, 37 a 38 jsou vždy 2 (3 – pokud jsou hodnoty 

stejné) maximální hodnoty vybraných faktorů PTCH srovnávaného souboru vzorků STAP 

pro konkrétní tabulku.  

 

Z porovnání experimentálně získaných hodnot PTCH a hodnot výhřevnosti vyplývá, že 

ve většině případů vykazují vzorky STAP s HU TYP 2 (tedy vzorky s vyšší výhřevností) 

nebezpečnější parametry PTCH. Na základě prezentovaných výsledků lze konstatovat, že 

vzorky s vyšší výhřevností jsou u testované skupiny STAP nebezpečnější z pohledu 

vlastností PTCH. 

 

Z provedené analýzy je zřejmé, že hodnota výhřevnosti STAP je pro testovaný soubor 

výrazně ovlivněna převládající složkou uhelné základny, což koresponduje s očekáváním. 

 

Hodnoty výhřevnosti pro vzorky STAP, jejichž převládající složkou je HU TYP 1, 

se pohybují v intervalu 19,63 – 20,52 [MJ/kg]. 

 

Hodnoty výhřevnosti pro vzorky STAP, jejichž převládající složkou je HU TYP 2, 

se pohybují v intervalu 25,98 – 26,61 [MJ/kg]. 

 

Vyhodnocení potvrzuje předpoklad závislosti výhřevnosti na obsahu vody ve vzorku.  
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4 Závěr 

 
Disertační práce “Hořlavost a výbušnost alternativních a směsných paliv“ se zabývá 

problematikou požárně technických a výbuchových charakteristik (PTCH) směsných 

tuhých alternativních paliv (STAP), vhodných pro spalování v klasických energetických 

zdrojích v ČR.   

 

V teoretické části práce se věnuji rozboru podmínek vzniku požáru a výbuchu 

se zaměřením na reálné podmínky energetických provozů. Stěžejní část je věnována 

procesu výběru vhodného souboru paliv, jejichž rozbory jsou předmětem řešení praktické 

části práce, společně se specifikací mísících poměrů, testovaných veličin PTCH, 

zkušebních metod a zkušební techniky, prostřednictvím kterých je praktická část práce 

řešena.  

 

Předmětem řešení disertační práce bylo prověřit, zda, a jakým způsobem ovlivňuje 

přimísení složky TAP uhelné palivo a popsat chování vzniklých STAP z pohledu jejich 

PTCH. Mezi nejdůležitější parametry paliv patří rovněž výhřevnost, proto je součástí 

experimentální části práce rovněž analýza výhřevnosti testovaných STAP a její vazba na 

PTCH. 

 

Pro řešení praktické části disertační práce bylo specifikováno 12 vzorků STAP, které byly 

podrobeny rozborům PTCH v rozsahu:  

 

 Teplota vzplanutí, vznícení případně žhnutí usazeného prachu  

 Teplota vznícení rozvířeného prachu  

 Spodní mez výbušnosti - LEL  

 Maximální výbuchový tlak - pmax  

 Maximální rychlost nárůstu výbuchové tlaku - (dp/dt)max  

 Kubická konstanta - KSt  

 Limitní obsah kyslíku - LOC  

 Minimální iniciační energie - MIE  

 Rychlost šíření požáru po vrstvě usazeného prachu  

 Náchylnost k samovznícení izotermickou metodou a stanovení kritické výšky 

skládky  
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Vlastní experimenty byly provedeny podle harmonizovaných evropských normativních 

zkušebních metodik v akreditované zkušební laboratoři č. 1025 - VVUÚ, a.s.  

 

Uvedené hodnoty PTCH a z nich vyvozené závěry se vztahují výlučně na testovaný soubor 

paliv.  

 

Z mnou provedených experimentálních rozborů byla získána široká škála výsledků 

popisujících chování STAP z pohledu PTCH. Na základě analýzy získaných výsledků bylo 

možné formulovat zjištěné závěry v oblasti předmětu řešení disertační práce.  

 

Výsledky, včetně jejich komentáře, jsou pro jednotlivé testované faktory detailně 

prezentovány a komentovány v praktické části řešení disertační práce.  

 

Z provedených rozborů vyplývá, že % přimísení složky TAP ovlivňuje PTCH STAP, 

v některých parametrech výrazným způsobem (pmax, (dp/dt)max, KSt). 

 

Z porovnání STAP (kde je vždy převládající složkou hnědé uhlí) s průměrnými hodnotami 

vybraných faktorů PTCH “čistých“ hnědouhelných paliv vyplývá, že vzorky STAP mají 

nižší hodnoty pmax, (dp/dt)max a KSt, než průměrné hodnoty hnědouhelných paliv, zároveň 

jsou však tyto hodnoty ve většině případů vyšší, než průměrné hodnoty pro černouhelná 

paliva.  

 

Na základě provedené analýzy lze rovněž konstatovat, že testované palivové směsi STAP 

mají vyšší výhřevnost, než “čistá“ hnědouhelná palivová základna. Navýšení výhřevnosti 

je úměrné % obsahu složky TAP v STAP. Z porovnání experimentálně získaných hodnot 

PTCH a hodnot výhřevnosti vyplývá, že vzorky s vyšší výhřevností jsou nebezpečnější 

z pohledu vlastností PTCH. 

 

Nasazení nové palivové základny vždy předchází řada testů a jejich vyhodnocení, které 

se realizují před, nebo v průběhu zkušebního provozu. Jedná se o proces, kdy je potřeba 

komplexně vyhodnotit veškeré parametry (provozní, technické, technologické), mající vliv 

na provozní bezpečnost konkrétní technologie.  

 

Jedním z výstupů této disertační práce je proto sestavení návrhu metodického postupu 

hodnocení rizik při zavádění nové palivové základny, do stávajících klasických 

energetických zdrojů. Metodický postup má podobu vývojového diagramu popisujícího 
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sled kroků, na které je potřeba se zaměřit při zavádění nové palivové základny. Primárním 

účelem aplikace metodického postupu je zajištění požadované úrovně bezpečnosti 

provozu, která je definována nejméně právními požadavky, a jeli to nutné, dodatečnými 

požadavky stanovenými uživatelem.  

 

Metodický postup: „Aplikace nové palivové základny (PZ)“ 
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Požáry a výbuchy v průmyslových provozech sebou zpravidla nesou nemalé finanční 

škody, často také zranění a úmrtí.  

 

Pro adekvátní zabezpečení technologií je potřeba vždy vycházet z konkrétní situace a znát 

konkrétní parametry, které mají vliv na provozní bezpečnost. Hodnoty PTCH hořlavých 

prachů v praxi ovlivňuje mnoho faktorů, proto je potřeba hodnoty PTCH uvedené 

v odborné literatuře vždy vnímat pouze jako hodnoty informativní. Nejspolehlivějším 

zdrojem informací o výbušnosti a hořlavosti látek je experimentální ověření, tedy 

provedení rozboru PTCH.  

 

Spoluspalování TAP v energetických zdrojích je jeden z vhodných způsobů energetického 

využití odpadů.  Výsledky prezentované v této disertační práci nastínily, jakým způsobem 

ovlivňuje složka TAP chování nově vzniklých palivových směsí v podobě STAP.  

 

Získané výsledky z mnou provedených experimentů lze vhodně využít v analytických 

procesech ověřujících provozní bezpečnost stávajících klasických energetických zdrojů, 

stejně jako v projekčních procesech jejich modernizace či úprav, nebo výstavbě zdrojů 

nových.  

 

Vzhledem k aktuálnosti tématu energetického využití odpadů, bude další výzkum v oblasti 

specifikace vlastností a rizik souvisejících s aplikací směsných tuhých alternativních paliv 

přínosem jak v teoretickém bezpečnostním výzkumu, tak při praktickém zajištění 

bezpečnosti průmyslových provozů.  

  

Cíle disertační práce byly splněny. 
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Příloha 1: Vývojový diagram “výběrové parametry“ [autor] 
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Příloha 2: Vývojový diagram - postup pro stanovení LOC [autor] 
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Příloha 3: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 10 % TAP1 + HU TYP 2 

 

Tabulka 39: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP1 + HU TYP 2 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 88,4 3363,4 

10 0,00353 37,2 1044,2 

20 0,00341 16,6 351,1 

30 0,00330 7,8 126,9 

40 0,00319 3,9 48,9 

50 0,00309 2,0 20,0 

60 0,00300 1,1 8,6 

70 0,00291 0,6 3,9 

80 0,00283 0,3 1,9 

90 0,00275 0,2 0,9 

100 0,00268 0,1 0,5 

110 0,00261 0,1 0,2 

120 0,00254 0,0 0,1 

 
 

 
 

Graf 20: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP1 + HU TYP 2 [autor] 
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Příloha 4: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 15 % TAP1 + HU TYP 2 

 
Tabulka 40: Náchylnost k samovznícení vzorku 15 % TAP1 + HU TYP 2 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 87,0 8675,2 

10 0,00353 36,6 2343,1 

20 0,00341 16,4 692,0 

30 0,00330 7,7 221,5 

40 0,00319 3,8 76,2 

50 0,00309 2,0 28,0 

60 0,00300 1,1 10,9 

70 0,00291 0,6 4,5 

80 0,00283 0,3 2,0 

90 0,00275 0,2 0,9 

100 0,00268 0,1 0,4 

110 0,00261 0,1 0,2 

120 0,00254 0,0 0,1 

 
 

 
 

Graf 21: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP1 + HU TYP 2 [autor] 
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Příloha 5: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 10 % TAP2 + HU TYP 1 

 
Tabulka 41: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP2 + HU TYP 1 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 20,4 5010,9 

10 0,00353 10,4 1533,9 

20 0,00341 5,5 509,0 

30 0,00330 3,1 181,7 

40 0,00319 1,8 69,3 

50 0,00309 1,1 28,0 

60 0,00300 0,7 12,0 

70 0,00291 0,4 5,4 

80 0,00283 0,3 2,5 

90 0,00275 0,2 1,2 

100 0,00268 0,1 0,6 

110 0,00261 0,1 0,3 

120 0,00254 0,1 0,2 

 
 

 
 

Graf 22: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP2 + HU TYP 1 [autor] 
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Příloha 6: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 15 % TAP2 + HU TYP 1 

 
Tabulka 42: Náchylnost k samovznícení vzorku 15 % TAP2 + HU TYP 1 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 20,4 5010,9 

10 0,00353 10,4 1533,9 

20 0,00341 5,5 509,0 

30 0,00330 3,1 181,7 

40 0,00319 1,8 69,3 

50 0,00309 1,1 28,0 

60 0,00300 0,7 12,0 

70 0,00291 0,4 5,4 

80 0,00283 0,3 2,5 

90 0,00275 0,2 1,2 

100 0,00268 0,1 0,6 

110 0,00261 0,1 0,3 

120 0,00254 0,1 0,2 

 
 

 
 

Graf 23: Náchylnost k samovznícení vzorku 15 % TAP2 + HU TYP 1 [autor] 
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Příloha 7: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 10 % TAP3 + HU TYP 2 

 
Tabulka 43: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP3 + HU TYP 2 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 67,2 5219,4 

10 0,00353 28,5 1529,0 

20 0,00341 12,9 487,1 

30 0,00330 6,1 167,3 

40 0,00319 3,0 61,5 

50 0,00309 1,6 24,1 

60 0,00300 0,9 10,0 

70 0,00291 0,5 4,3 

80 0,00283 0,3 2,0 

90 0,00275 0,2 0,9 

100 0,00268 0,1 0,5 

110 0,00261 0,1 0,2 

120 0,00254 0,0 0,1 

 
 

 
 

Graf 24: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP3 + HU TYP 2 [autor] 
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Příloha 8: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 10 % TAP3 + HU TYP 1 

 
Tabulka 44: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP3 + HU TYP 1 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 44,6 10426,7 

10 0,00353 20,9 2867,3 

20 0,00341 10,3 861,1 

30 0,00330 5,3 280,0 

40 0,00319 2,9 97,8 

50 0,00309 1,6 36,5 

60 0,00300 0,9 14,4 

70 0,00291 0,6 6,0 

80 0,00283 0,3 2,6 

90 0,00275 0,2 1,2 

100 0,00268 0,1 0,6 

110 0,00261 0,1 0,3 

120 0,00254 0,1 0,1 

 
 

 
 

Graf 25: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP3 + HU TYP 1 [autor] 
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Příloha 9: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 10 % TAP4 + HU TYP 2 

 
Tabulka 45: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP4 + HU TYP 2 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 17,7 2245,1 

10 0,00353 9,3 707,0 

20 0,00341 5,1 240,9 

30 0,00330 2,9 88,1 

40 0,00319 1,7 34,4 

50 0,00309 1,0 14,2 

60 0,00300 0,7 6,2 

70 0,00291 0,4 2,8 

80 0,00283 0,3 1,4 

90 0,00275 0,2 0,7 

100 0,00268 0,1 0,3 

110 0,00261 0,1 0,2 

120 0,00254 0,1 0,1 

 
 

 
 

Graf 26: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP4 + HU TYP 2 [autor] 
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Příloha 10: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 5 % TAP5 + HU TYP 1  

 
Tabulka 46: Náchylnost k samovznícení vzorku 5 % TAP5 + HU TYP 1 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 44,6 6276,3 

10 0,00353 20,9 1906,0 

20 0,00341 10,3 627,9 

30 0,00330 5,3 222,5 

40 0,00319 2,9 84,3 

50 0,00309 1,6 33,9 

60 0,00300 0,9 14,4 

70 0,00291 0,6 6,4 

80 0,00283 0,3 3,0 

90 0,00275 0,2 1,5 

100 0,00268 0,1 0,7 

110 0,00261 0,1 0,4 

120 0,00254 0,1 0,2 

 
 

 
 

Graf 27: Náchylnost k samovznícení vzorku 5 % TAP5 + HU TYP 1 [autor] 
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Příloha 11: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 10 % TAP5 + HU TYP 1 

 
Tabulka 47: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP5 + HU TYP 1 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 30,6 6585,6 

10 0,00353 14,5 1923,9 

20 0,00341 7,2 611,3 

30 0,00330 3,8 209,5 

40 0,00319 2,1 76,9 

50 0,00309 1,2 30,0 

60 0,00300 0,7 12,4 

70 0,00291 0,4 5,4 

80 0,00283 0,3 2,5 

90 0,00275 0,2 1,2 

100 0,00268 0,1 0,6 

110 0,00261 0,1 0,3 

120 0,00254 0,0 0,2 

 
 

 
 

Graf 28: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP5 + HU TYP 1 [autor] 
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Příloha 12: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 10 % TAP5 + HU TYP 2 

 
Tabulka 48: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP5 + HU TYP 2 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 67,2 4457,2 

10 0,00353 28,5 1232,5 

20 0,00341 12,9 372,1 

30 0,00330 6,1 121,5 

40 0,00319 3,0 42,6 

50 0,00309 1,6 16,0 

60 0,00300 0,9 6,3 

70 0,00291 0,5 2,7 

80 0,00283 0,3 1,2 

90 0,00275 0,2 0,5 

100 0,00268 0,1 0,3 

110 0,00261 0,1 0,1 

120 0,00254 0,0 0,1 

 
 

 
 

Graf 29: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP5 + HU TYP 2 [autor] 
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Příloha 13: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 15 % TAP5 + HU TYP 2 

 
Tabulka 49: Náchylnost k samovznícení vzorku 15 % TAP5 + HU TYP 2 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. doby dny 

0 0,00366 34,6 2355,2 

10 0,00353 16,6 722,5 

20 0,00341 8,3 240,3 

30 0,00330 4,4 85,9 

40 0,00319 2,4 32,8 

50 0,00309 1,4 13,3 

60 0,00300 0,8 5,7 

70 0,00291 0,5 2,6 

80 0,00283 0,3 1,2 

90 0,00275 0,2 0,6 

100 0,00268 0,1 0,3 

110 0,00261 0,1 0,2 

120 0,00254 0,1 0,1 

 
 

 
 

Graf 30: Náchylnost k samovznícení vzorku 15 % TAP5 + HU TYP 2 [autor] 
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Příloha 14: Průběh náchylnosti k samovznícení vzorku 10 % TAP6 + HU TYP 1 

 
Tabulka 50: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP6 + HU TYP 1 [autor] 

Teplota °C Teplota okolí 1/K Výška m Odhad ind. Doby dny 

0 0,00366 19,2 2516,8 

10 0,00353 9,8 789,4 

20 0,00341 5,2 268,0 

30 0,00330 2,9 97,7 

40 0,00319 1,7 38,0 

50 0,00309 1,0 15,7 

60 0,00300 0,6 6,8 

70 0,00291 0,4 3,1 

80 0,00283 0,3 1,5 

90 0,00275 0,2 0,7 

100 0,00268 0,1 0,4 

110 0,00261 0,1 0,2 

120 0,00254 0,1 0,1 

 
 

 
 

Graf 31: Náchylnost k samovznícení vzorku 10 % TAP6 + HU TYP 1 [autor] 
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