
Resumo 

Este trabalho teve por principal objectivo o estudo da explosibilidade e ignição de misturas de ar e pó 

de cortiça assim como de misturas de ar, pó de cortiça e voláteis. Avaliou-se também qual o 

mecanismo de ignição e propagação de chama seguido durante a explosão de uma nuvem deste pó. 

O estudo da explosibilidade compreendeu a determinação experimental da concentração mínima de 

explosão, da pressão máxima de explosão e da velocidade máxima de aumento de pressão, 

enquanto que o estudo da ignição teve a ver apenas com a determinação da temperatura mínima de 

auto-ignição.  

Os ensaios de explosibilidade foram realizados no reactor semi-esférico de 20 L proposto pelo U.S. 

Bureau of Mines, usando como fonte de ignição cargas pirotécnicas de 2500 J. A uniformidade da 

dispersão da nuvem de pó foi avaliada através de uma sonda óptica e durante a explosão mediu-se a 

evolução da pressão e temperatura no interior do reactor. Testaram-se seis granulometrias e a 

concentração nominal de pó coberta foi até aos 600 g/m3 a 800 g/m3. Os resultados revelaram que a 

pressão máxima de explosão e a velocidade máxima de aumento de pressão crescem com a 

concentração nominal de pó, até estabilizarem em valores dependentes do teor de oxigénio existente 

no interior do reactor. A concentração mínima de explosão é da ordem de 40 g/m3 e verificou-se que 

era independente da granulometria, para partículas com diâmetros médios inferiores a cerca de 180 

µ m. Obteve-se uma pressão máxima de explosão de 7,2 bar e verificou-se que esta dependia 

ligeiramente da granulometria, enquanto que a velocidade máxima de aumento de pressão diminuía 

acentuadamente com o aumento da granulometria, obtendo-se um limite superior de 52 bar.m/s. Os 

resultados da explosibilidade do pó de cortiça mostraram ser consistentes com o mecanismo e 

processo de propagação de chama homogénea, desde que seja considerado o processo de 

aquecimento e desvolatilização das partículas de pó. Estudou-se o efeito da pressão inicial no reactor 

constatando-se que os parâmetros caracterizadores da explosão aumentavam linearmente com o 

acréscimo da pressão inicial. Testaram-se três energias de ignição diferentes tendo os resultados 

indicado a energia de 2500 J como a mais conveniente. Avaliou-se o efeito do nível de turbulência 

inicial no desenvolvimento da explosão, concluindo-se que este depende essencialmente do atraso 

de ignição. Quanto ao estudo do comportamento explosivo do pó de cortiça em misturas híbridas de 

metano/ar contendo 1,98% e 3,5% de metano em volume, concluiu-se que a pressão máxima de 

explosão do pó de cortiça é pouco sensíveis à presença do metano em concentrações inferiores ao 

seu limite inferior de inflamabilidade enquanto que, a concentração mínima de explosão diminui com o 

aumento do teor de metano na atmosfera oxidante. Relativamente à velocidade máxima de aumento 

de pressão, apenas para o sistema contendo 3,5 % de metano em volume se observou um aumento 

significativo dos valores quando comparados com os respectivos valores obtidos para o sistema 

ar/pó.  

Os ensaios de ignição térmica foram realizados na fornalha de 1,2 L de U.S. Bureau of Mines e 

durante a explosão mediu-se a evolução da pressão no interior do reactor. Foram testadas quatro 



granulometrias de pó e a concentração nominal das suspensões foi variada até cerca de 300 g/m3. A 

temperatura mínima de auto-ignição obtida foi de 540 °C e verificou-se que o seu valor é 

independente do tamanho das partículas para diâmetros médios inferiores a cerca de 80 µ m.  

Abstract  

The main objective of this work was to study the explosibility and ignition characteristics of air cork 

dust mixtures as well as air, cork dust and volatiles mixtures. The mechanism of ignition and flame 

propagation during the explosion of a cork dust cloud was also evaluated. The explosibility study was 

consisted of the experimental determination of the minimum explosion concentration, maximum 

explosion pressure and maximum rate of pressure rise, whereas the ignition studies consisted on the 

determination of the minimum ignition temperature and energy.  

The explosibility experiments were carried out in a semi-spherical 20 L reactor as proposed by the U. 

S. Boureau of Mines, using 2500 J pyrothecnic ignitors. The uniformity of cork dust particles dispersion 

inside the chamber was detected through optical probes and during the explosion the pressure and 

temperature evaluation inside the reactor were measured. Six particle sizes were tested and the 

covered dust cloud concentration was up to 600 g/m3 to 800 g/m3. Experimental data showed that the 

maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise increases with the nominal dust 

concentration leveling off at values dependent upon the available oxygen concentration inside the 

reactor. Minimum explosion concentration is around 40 g/m3 and it was found to be independent of 

particle sizes below 180 µ m. The obtained value for maximum explosion pressure was of 7.2 bar 

(absolute) and this value was slightly dependent upon the dust particle size; on the other hand the 

maximum rate of pressure rise decreases with the increase of particle size and a upper limit of 52 

bar.m/s was obtained. Results for cork dust explosibility showed to be consistent with the established 

mechanism of homogeneous flame propagation, provided that the heating and devolatilization of the 

particles, before combustion, is also considered.  

The influence of initial pressure inside the reactor was also studied and it was found that explosion 

characteristic parameters increase linearly with the initial pressure. Three different ignition energies 

were used and the experimental data showed that the value of 2500 J is the most convenient. The 

influence of the initial turbulence level on the explosion development was also analyzed and it was 

found that this development was primary dependent upon the ignition delay time.  

Concerning the cork dust explosion behavior in hybrid methane/air mixtures with 1.98 % and 3.5 % in 

volume of methane, the conclusion is that the risk and explosion danger rises with the increase of 

methane concentration. The maximum explosion pressure is not very much sensitive to the methane 

content. Only for the system with 3,5 % of methane was observed an increase of maximum rate of 

pressure rise when compared with the value obtained for the system of air/dust.  


