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Hasiace prášky v súčasnosti patria k stále viac zastú-
peným hasiacim prostriedkom, ktoré sa využívajú na rých-
lu a prvotnú likvidáciu požiaru. Objasnenie hasiaceho 
účinku BC a ABCD práškov je potvrdené radou 
experimentov1,2. Spaľovanie je reťazová reakcia pri, ktorej 
vznikajú krátkodobo existujúce radikály, aktívne molekuly 
a atómy, ktoré spôsobujú rozvetvenie reťazcov a podporu-
jú tak ďalšie horenie. Ak sú do plameňa vnesené častice 
prášku to znamená, že sa vytvorí prášková „stena“ , ktorá 
odoberá vzniknutým radikálom, aktívnym molekulám 
a atómom energiu. Táto ich vlastná energia – aktivačná 
energia – bude potom tak malá, že nebude môcť ovplyvniť 
pri vzájomnej reakcii radikálov ďalší priebeh reťazovej 
reakcie. Ak nastane prerušenie reťazovej reakcie, plameň 
zhasne. Hovorí sa preto jednoducho o „stenovom efekte“ 
eventuálne o negatívnej katalýze v heterogénnej fáze3. 
Vyššie uvedené tvrdenie je veľmi kontraverzné. Pre účely 
sledovania mechanizmu hasenia práškami, boli vykonané 
termické analýzy vybraných vzoriek hasiacich práškov. 

Pre účely sledovania termickej stability a následného 
rozpadu hasiaceho prášku bola zvolená metóda termogra-
vimetrie (TG), kde sa sleduje hmotnostný úbytok vzorky 
v závislosti od plynulého ohrevu (10°C min–1) a získaná 
TG krivka ako funkcia závislosti úbytku hmotnosti od 
narastajúcej teploty sa následne derivuje (derivačná termo-
gravimetria, DTG) pre účely kvantifikácie termickej de-
gradácie sledovanej tepelne zaťažovanej vzorky. Experi-
menty sa realizovali v atmosfére vzduchu. 

Pre účely sledovania procesu „prášok odoberá vznik-
nutým radikálom plameňa, aktívnym molekulám a ató-
mom plameňa energiu“ sa zvolila diferenciálna skenovacia 
kalorimetria (DSC), ktorá sleduje množstvo uvoľneného 
prípadne spotrebovaného tepla pri termickom rozklade 

vzorky. Experimenty sa realizujú za rovnakých podmienok 
ako pri TG a DTG analýze. Pre účely analýzy boli vybrané 
vzorky FUREX, BAVEX, ktorých chemická báza je di-
hydrogenfosforečnan amónny, NH4H2PO4. 

Základnou látkou skúmaných práškov sú fosforeč-
nany amónne ako hydrogenfosforečnan diamónny, 
(NH4)2HPO4, a dihydrogenfosforečnan amónny. Aby sa 
fosforečnany amónne mohli použiť v požiarnej technike, je 
nutné ich vyrobiť vo forme malých kryštálov (o priemere 
asi 0,1 mm), musia byť tekuté a odolné voči vlhkosti. Ich 
vlastnosti sa nesmú meniť ani počas dlhodobého skladova-
nia. Vzniknutý amoniak, uvoľnený pri rozklade fosforeč-
nanov amónnych, tiež pôsobí na plameň inhibične. Na-
priek tomu, že amoniak sa vyskytuje v malých koncentrá-
ciách, pôsobí podobne ako halogénové uhľovodíky, ako 
negatívny katalyzátor v homogénnej fáze. Fosforečnany 
amónne a hydrogenuhličitan sodný prispievajú k vytvore-
niu zuhoľnatenej vrstvy. 

Práškovité tuhé látky, zavedené do pásma horenia, 
pôsobia väčšinou izolačne dovtedy, kým sú tepelne stabil-
né. Ich chladiace pôsobenie je relatívne malé vzhľadom 
k nízkemu mernému teplu a vysokým teplotám topenia 
a vyparovania. Ich pôsobenie závisí od stupňa disperzity 
a rýchlosti usadzovania. Napriek uvedeným skutočnostiam 
sme zistili istú tepelnú stabilitu cca do 170 °C u všetkých 
vzoriek hasiacich práškov. Prášky vykazovali príslušné 
endotermické reakcie, ktoré súvisia s ich termickým roz-
kladom v prípade ich aplikácie do pásma horenia. 
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