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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 explosion characteristics; fire; explosion; solid alternative fuel 
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Předmluva 

Nejen, vzhledem ke vzrůstající ceně primárních zdrojů energie, je zájem provozovatelů 

energetických zdrojů 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.  

Základními prioritami každého moderního průmyslového procesu, tedy i procesu výroby 

energie, je zajištění, mj. jeho efektivity, ekologie a bezpečnosti. S tím bezprostředně souvisí 

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

Předmět řešení předkládané disertační práce je zaměřen na zhodnocení hořlavosti 

a výbušnosti vybraných Směsných Tuhých Alternativních Paliv (dále jen STAP = směsné 

tuhé alternativní palivo vytvořené z klasického uhlí a tuhého alternativního paliva vyrobeného 

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

v České republice.  

Přimísením složky Tuhého Alternativního Paliva (dále jen TAP) je ovlivněno chemické 

složení původní uhelné palivové základny, a tedy i její Požárně Technické a výbuchové 

CHarakteristiky (dále jen PTCH). 

Samotné zhodnocení hořlavosti a výbušnosti STAP proběhlo na základě provedených 

experimentálních rozborů PTCH.  

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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1 Úvod 

Přes jednoznačný trend a důraz, který je v posledních letech kladen 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 % [1].  

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.   

Vhodným a zároveň výhodným způsobem, jak ušetřit primární neobnovitelné zdroje v podobě 

klasického uhlí a zároveň využít potenciál energie ukrytý v odpadech, je náhrada části 

uhelného paliva tzv. Tuhým Alternativním Palivem (dále jen TAP) v režimu jeho 

spoluspalování v klasických energetických zdrojích.  

Předmět řešení disertační práce není zaměřen na spoluspalování odpadů, nýbrž TAP, která 

jsou z odpadů vyrobena a mají statut certifikovaných výrobků dle platné legislativy.  

Předmět disertační práce je zaměřen na zhodnocení hořlavosti a výbušnosti Směsných Tuhých 

Alternativních Paliv (dále jen STAP), která jsou vhodná, pro jejich spoluspalování ve 

vybraných klasických energetických zdrojích v ČR. 

Samotné zhodnocení hořlavosti a výbušnosti STAP proběhlo na základě provedených 

experimentálních rozborů Požárně Technických a výbuchových Charakteristik (dále jen 

PTCH). PTCH lze definovat jako soubor údajů, které jsou potřebné pro stanovení 

preventivních opatření k ochraně života, zdraví osob a majetku [12, 11].  

Mnou získané výsledky z provedených experimentů, v rámci řešení disertační práce, 

přispívají k identifikaci parametrů hořlavosti a výbušnosti testované skupiny STAP, a lze je 

vhodně využít v procesech analýzy rizik požáru a výbuchu u těchto energetických zdrojů.  
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2 Cíl disertační práce 

Nejen ze statistických rozborů, provedených v předložené disertační práci, je zřejmé, že 

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

ději [9,2,3,5]. 

Nebezpečí, jako vlastnost látky (paliva) a rizika, jako pravděpodobnost vzniku nežádoucích 

stavů v oblasti klasické energetiky, jsou poměrně dobře identifikována. 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 

Českým Institutem pro Akreditaci (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 

Analýza 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 [15]. 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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3 Výsledky a jejich hodnocení 

3.1 Výběr testovaného souboru STAP 

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

splňovat požadavky Integrované prevence a omezení znečištění (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: 

Legislativní; Provozně-Technologická; Ekologická; Ekonomická; Strategická.  

Na základě specifikace vycházející z výše uvedených výběrových kritérií byl sestaven 

vývojový diagram, za pomocí kterého byl určen soubor reprezentativních vzorků TAP.  

Zároveň, s výběrem vzorku TAP a klasického uhlí, byl specifikován očekávaný reálný mísicí 

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 % [4].  

Výsledkem tohoto procesu bylo sestavení souboru STAP, která je za určitých podmínek 

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

(tepelných elektrárnách) v ČR.  

Testovaný soubor obsahuje celkem 6 typů TAP (která byly pro účely testování označeny jako 

TAP1-6) a 2 typy základního hnědouhelného paliva (které jsou pro účely testování označeny 

jako HU TYP1-2). Z těchto základních paliv byl mísením sestaven soubor obsahující celkem 

12 typů STAP, který byl podroben rozborům PTCH a následné analýze získaných výsledků.  
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3.2 Zkušební metody a technika 

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. Rovněž pro hořlavé prachy však existují publikace a databáze jako 

například BIA Report, Gestis, a další [7,6,8], ze kterých lze zjistit dílčí údaje. Tyto hodnoty 

však zpravidla mají pouze informativní charakter. Nejspolehlivějším zdrojem informací 

o výbušnosti a hořlavosti dané látky je experimentální ověření, tedy provedení rozboru PTCH. 

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.  

V rámci plánovaného experimentu byl testovaný soubor STAP podroben níže uvedenému 

souboru zkoušek – viz tabulka 1. Rozbory byly provedeny ve zkušební laboratoři č. 1025 

VVUÚ, a.s., akreditované ČIA. 

Tabulka 1: Specifikace rozsahu testů PTCH [autor] 

Zkouška Zkušební metodika 

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 [13, 12].  
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3.3 Specifikace testovaného souboru STAP 

Pro ilustraci je níže na obrázku 1 a 2 zobrazeno TAP v jeho surovém stavu a stavu upraveném 

pro testování PTCH před jeho smísením s klasickým uhelným palivem. 

 

 

 

 

Obrázek 1:  Vzorek TAP2 původní stav [autor] 

 
Obrázek 2:  Vzorek TAP2 před smícháním s hnědým 

uhlím [autor] 

 

Na obrázku 3 a 4 jsou vzorky základního uhelného paliva, které byly použity pro mísení se 

složkami TAP, a tím bylo vytvořeno výsledné STAP. 

 

 
 

 

Obrázek 3: Vzorek hnědého uhlí – Sokolovská 

uhelná pánev [autor] 

 

Obrázek 4: Vzorek hnědého uhlí – Severočeská 

hnědouhelná pánev [autor] 
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Níže v tabulkách 2 a 3 je provedena sumarizace základních parametrů testovaného souboru 

ve smyslu specifikace složek tvořících STAP, výhřevnosti a obsahu vody jednotlivých složek 

v původním stavu.  

Tabulka 2: Specifikace testovaného souboru 

 Označení vzorků 

STAP1 STAP2 STAP3 STAP4 STAP5 STAP6 

Příměs TAP TAP1 TAP1 TAP2 TAP2 TAP3 TAP3 

přimísení [% hm.] 10 15 10 15 10 10 

r

iQ [MJ.kg-1] 20,93 20,93 18,93 18,93 25,77 25,77 

r

tW [%] 6,3 6,3 9,02 9,02 3,58 3,58 

Příměs HU HU TYP2 HU TYP2 HU TYP1 HU TYP1 HU TYP1 HU TYP2 

přimísení [% hm.] 90 85 90 85 90 90 

r

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

r

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

 
Poznámka:  

r

iQ - výhřevnost vzorku v původním stavu 

r

tW  - obsah vody v tuhém alternativním palivu v původním stavu 

r

uW - obsah vody v základním uhelném palivu v původním stavu 

 

Tabulka 3: Specifikace testovaného souboru 

 Označení vzorků 

STAP7 STAP8 STAP9 STAP10 STAP11 STAP12 

Příměs TAP TAP4 TAP5 TAP5 TAP5 TAP5 TAP6 

přimísení [% hm.] 10 10 15 5 10 10 

r

iQ [MJ.kg-1] 17,2 26,06 26,06 26,06 26,06 25,1 

r

tW [%] 26,23 1,48 1,48 1,48 1,48 1,74 

Příměs HU HU TYP2 HU TYP1 HU TYP1 HU TYP2 HU TYP2 HU TYP1 

přimísení [% hm.] 90 90 85 95 90 90 

r

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

r

uW [%] 28,03 38,3 38,3 28,03 28,03 38,3 
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3.4 Analýza vlivu % přimísení STAP na vybrané faktory PTCH 

Pro ilustraci je v tomto autoreferátu uvedeno kompletní hodnocení testovaného souboru pro 

veličinu maximálního výbuchové tlaku - pmax. 

Normativní předpis: 

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

Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. [14] 

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 4: 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 1: Maximální výbuchový tlak vzorků STAP [autor] 
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Tabulka 5: 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 2: Maximální výbuchový tlak vzorků STAP [autor] 

 

Komentář: 

Jak je patrno z tabulek 4 a 5 a grafů 1 a 2, 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.  

V předložené disertační práci jsou prezentovány výsledky experimentálních rozborů STAP, 

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

jednotlivé rozbory. V tabulce 6 je rovněž provedeno srovnání vybraných získaných výsledků 

s dostupnými průměrnými hodnotami výbuchových parametrů pro hnědé a černé uhlí [18].  
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Tabulka 6: Sumarizace vybraných výsledků rozborů PTCH [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. [18]. 

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

laboratoři č. 1025 VVUÚ, a.s. [18]. 

 

Ze srovnání provedeného v tabulce 6 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.  
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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, je u hnědého uhlí hodnota LEL nižší a hodnoty pmax, (dp/dt)max, KSt jsou vyšší.  

 

Lze tedy konstatovat, že vyšší obsah prchavých látek ve vzorku negativně ovlivňuje 

chování vzorku z pohledu rizik výbuchu. 
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3.5 Analýzy výhřevnosti STAP 

Spalné teplo a výhřevnost patří mezi základní parametry paliv. 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 [15]. 

Pro objektivní srovnání výhřevnosti testovaného souboru STAP je proto nutné nejdříve 

převést hodnoty výhřevnosti, platné pro původní stav vzorků, na stav bezvodý.  

Hodnoty výhřevnosti čistých TAP v původním stavu se pohybují v intervalu 17 – 26 [MJ/kg], 

což kvantitativně odpovídá pro TAP skupiny A [17]. Průměrné hodnoty výhřevnosti hnědého 

uhlí, uváděné v odborné literatuře, pro paliva pocházející z České republiky se pohybují 

v intervalu 10 – 17 [MJ/kg] [16].  

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.  

V tabulce 7 jsou pro názornost uvedeny vybrané hodnoty PTCH a v posledním řádku je k nim 

vždy pro dané vzorky přiřazena hodnota výhřevnosti daného vzorku.  

Tabulka 7: 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 

 

 

 

 



17 

 

Vyhodnocení: 

Tučně zvýrazněné hodnoty tabulce 7 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 

v naprosté 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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3.6 Přínos disertační práce pro vědu 

Z mnou provedených experimentálních rozborů byla získána široká škála výsledků 

popisujících chování STAP z pohledu PTCH. Analýza získaných výsledků popisuje způsob, 

jakým složka TAP ovlivňuje chování původní hnědouhelné základny z pohledu jejich PTCH. 

Zajímavé je rovněž srovnání vybraných získaných výsledků s průměrnými hodnotami pro 

hnědouhelná a černouhelná paliva.  

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 

3.7 Přínos disertační práce pro praxi 

Nasazení nové palivové základny vždy předchází řada testů a jejich vyhodnocení, které lze 

nazvat jako “zkušební provoz“. Jedná se o složitý 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 sestavení návrhu metodického postupu hodnocení 

rizik, při zavádění nové palivové základny, do stávajících klasických energetických zdrojů. 

Metodický postup má podobu vývojového diagramu popisujícího 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.  
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Mnou získané výsledky z provedených experimentů, v rámci řešení disertační práce lze dále 

vhodně využít v procesech analýzy rizik požáru a výbuchu u těchto energetických zdrojů.  

4 Závěr 

Spoluspalování TAP v energetických zdrojích je jeden z vhodných způsobů energetického 

využití odpadů. Cílem disertační práce bylo prověřit, zda, a jakým způsobem ovlivňuje 

přimísení složky TAP uhelné palivo a popsat chování vzniklých STAP z pohledu jejich 

PTCH.  

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. 

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.  

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.  
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