
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

Účinky výbuchu neohraničeného oblaku 

par a plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Jiří Růčka 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miroslav Mynarz  

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 15. června 2012 

Termín odevzdání bakalářské práce: 19. dubna 2013 



 

  



 

Místopřísežné prohlášení 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 15. dubna 2013  ............................... 

Jiří Růčka 



 

 

  



 

PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou bych chtěl poděkovat Ing. Miroslavu Mynarzovi za odborné vedení, 

cenné rady a pomoc při vedení bakalářské práce. 



 

 

Anotace 

RŮČKA, Jiří. Účinky výbuchu neohraničeného oblaku par a plynu: Bakalářská práce. 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou účinku  výbuchu neohraničeného oblaku par 

a plynu ve volném  prostoru. První část práce je věnována teoretickému popisu výbuchového 

děje, popisu vybraných metod pro určení účinku výbuchu a dále účinkům tlakové vlny. 

Ve druhé části práce jsou na ukázkovém  příkladu aplikovány vybrané výpočtové metody 

a počítačové  programy, které slouží pro stanovení parametrů spojených s výbuchem, hlavně 

pro určení přetlaku na čele vzniklé tlakové vlně.  

Klíčová slova: 

 neohraničený výbuch oblaku par, tlaková vlna, metody výpočtu účinku výbuchu  

 

 

 

 

 

 

Annotation 

RŮČKA, Jiří. Effects of Unconfined Vapour/Gas Cloud Explosion: Bachelor thesis.  

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství,  2013. 

The bachelor thesis deals with the analysis of the effect of an unconfined vapor/gas 

cloud explosion in open space. The first part is devoted to the theoretical description of the act 

of explosion, the description of certain chosen methods of determining the effect of explosion, 

and also the effects of the shock wave. In the second part, certain chosen calculus  

and computer programmes are applied on an example. These serve the purpose of setting 

parameters connected with the explosion, especially to determine the excess pressure on  

the front of the shock wave.  

Key words: 

  unconfined vapor cloud explosion, shock wave, methods of calculating  

an explosion  



 

 

Obsah 

ÚVOD ..................................................................................................................................... 1 

REŠERŠE .............................................................................................................................. 2 

1 STATISTIKY VÝBUCHU NEOHRANIČENÉHO OBLAKU PAR A PLYNU V ČR ........... 3 

2 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI .............................................................................................. 4 

3 ZÁKLADNÍ POJMY VÝBUCHU ..................................................................................... 6 

3.1 Vznik výbuchu ............................................................................................................................................. 6 

3.2 Iniciace výbuchu .......................................................................................................................................... 6 

3.3 Koncentrační meze výbušnosti ................................................................................................................... 7 

4 VÝBUCH PLYNU ........................................................................................................... 9 

4.1 Výbuch neohraničeného oblaku par a plynů (UVCE)............................................................................ 10 

5 ÚČINKY TLAKOVÉ VLNY ........................................................................................... 12 

6 METODY VÝPOČTU ÚČINKU VÝBUCHU ................................................................... 15 

6.1 Metoda TNT - ekvivalentu ........................................................................................................................ 15 

6.2 Metoda Multi - Energy .............................................................................................................................. 18 

6.3 Metoda podle Baker-Strehlow .................................................................................................................. 25 

6.4 Metoda Wiekema ....................................................................................................................................... 25 

6.5 Metoda Shell .............................................................................................................................................. 25 

6.6 Akustická metoda ...................................................................................................................................... 25 

6.7 Numerické metody ..................................................................................................................................... 26 

6.8 Počítačové programy ................................................................................................................................. 26 

7 PROPAN ...................................................................................................................... 28 

8 PŘÍPADOVÁ STUDIE .................................................................................................. 30 

8.1 Aplikování postupů výpočtů ..................................................................................................................... 31 

8.2 Výpočet programem RMP Comp............................................................................................................. 36 



 

 

8.3 Výpočet programem Aloha ....................................................................................................................... 38 

9 VÝSLEDKY .................................................................................................................. 40 

9.1 Metoda TNT - ekvivalentu ........................................................................................................................ 40 

9.2 Metoda Multi - Energy .............................................................................................................................. 46 

9.3 Program Aloha........................................................................................................................................... 48 

9.4 Výsledné přetlaky jednotlivých metod a programů ............................................................................... 49 

ZÁVĚR ................................................................................................................................. 50 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................... 52 

SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................................... 55 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................ 56 



1 

 

Úvod 

Se stále rozšiřujícím se používáním nebezpečných látek roste riziko nežádoucích 

následků. Jedna z nebezpečných vlastností je výbušnost plynů a par hořlavých kapalin. 

Samotný výbuch je fyzikální jev, při kterém dochází k velkému uvolnění energie. 

K výbuchu dochází, jsou-li splněny tyto podmínky: výskyt výbušné koncentrace, výskyt 

iniciačního zdroje a přítomnost oxidačního prostředku. 

Při výbuchu je oblast vystavena tlakové vlně, která působí negativně na své okolí. 

Při nejvyšších hodnotách přetlaků na čele tlakové vlny dochází k usmrcení osob a zřícení, 

či závažnému poškození staveb. Účinky tlakové vlny závisí hlavně na vzdálenosti od místa 

výbuchu, ve které se objekt nebo osoby nacházejí. 

Součástí této bakalářské práce je pomocí používaných metod určit přetlak na čele 

tlakové vlny při výbuchu neohraničeného oblaku plynu.  

Teoretická část je z větší části věnována popisu jednotlivých pojmů a postupů 

souvisejících s výbuchem a vzniklou tlakovou vlnou, zmíněny jsou také větší mimořádné 

události spojené s výbuchy neohraničených oblaků  par a plynu. Dále jsou v teoretické části 

popsány jednotlivé metody a postupy pro výpočet účinku výbuchu neohraničeného oblaku 

par.  

V praktické části je řešena případová studie, zabývající se únikem nebezpečné 

výbušné látky do ovzduší. Na tuto situaci jsou poté aplikovány vybrané metody pro výpočet 

účinku tlakové vlny a tyto metody jsou navzájem porovnány. 
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Rešerše 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1.vydání. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýství, 2005, 188 s. ISBN 80-86111-21-0. 

Kniha je rozdělena do šesti kapitol, ve kterých se autor věnuje protivýbuchové 

prevenci. Autor popisuje základní jevy spojené s výbuchy  a protivýbuchovou ochranou. 

Podrobně se v jednotlivých kapitolách zabývá pojmy vytváření nebezpečných koncentrací, 

iniciačními zdroji výbuchu a primární, sekundární a terciální protivýbuchovou ochranou. 

BJERKETVEDT, D., J.R. BEKKE a K.v. WINGERDEN. Journal of hazardous materials: 

Gas Explosion Handbook. Norway: Elevier Science, 1997, 150 s. ISBN 0304-3894. 

Dostupné z: http://www.gexcon.com/article/handbook-content 

Tato kniha podává stručný přehled o výbuchu plynů a par hořlavých kapalin.  

Dále se autoři na základě zkušeností zabývají praktickými problémy, které mohou nastat 

v průmyslu. Kniha je rozdělena do šestnácti kapitol. Pro potřeby této práce jsou  nejdůležitější 

kapitoly zabývající se problematikou výbuchu  neohraničeného oblaku plynu a par hořlavých 

kapalin a kapitola popisující metody výpočtů účinků u tohoto typu výbuchu.  

Methods for calculation of physical effects: due to releases of hazardous materials (liquids 

and gases): "Yellow book" (Part 2), CPR 14E. Netherlands: Sdu Uitqevers, 1997. 3rd 

edition. ISBN 90-12-08497. 

Tato obsáhlá kniha je druhým dílem v edici tzv. "Yellow book" a zabývá se metodami 

pro výpočet účinků fyzikálních jevů. Kniha je rozdělena do čtyř  kapitol, z níchž jedna 

kapitola je přímo určena explozi oblaku par. V této kapitole jsou podrobně popsány jevy 

spojené s tímto typem výbuchu a následně podrobně rozebrány používané  metody 

pro výpočet parametrů výbuchu. Podrobně je popsána metoda Multi - Energy, 

která je zde aplikováná na konkrétní událost.  
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1 Statistiky výbuchu neohraničeného oblaku par a plynu v ČR 

Jelikož cílem této bakalářské práce je vyhodnotit účinky výbuchu neohraničeného 

oblaku plynu a par hořlavých kapalin, jsou v tabulce 1 uvedeny počty výbuchu plynu 

a hořlavých kapalin v letech  2006 - 2011. Grafické znázornění těchto událostí je 

zpracováno na obr. 1. Data jsou čerpána ze statistických ročenek, které každoročně vydává 

HZS (Hasičský záchranný sbor) České republiky. Lze shrnout, že počty událostí tohoto typu 

jsou každoročně srovnatelné a jako statisticky početnější se jeví výbuchy plynů [1]. 

 

Obrázek 1: Statistiky výbuchu oblaku par a plynu [1] 

Tabulka 1: Statistika událostí [1]. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Výbuch plynu 5 14 5 9 7 6 

Výbuch hořlavé kapaliny 4 0 3 3 2 3 
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2 Mimořádné události 

Jedna z největších havárií, která se udála 1. června 1974, byl výbuch ve Flixborough. 

V tomto závodě se vyráběl kaprolaktam oxidací cyklohexanu. Během několika desítek sekund 

došlo následkem prasknutí potrubí mezi dvěma reaktory v provozu oxidace k úniku velkého 

množství cyklohexanu, který byl pod tlakem 10 MPa a měl teplotu 423 K. Při úniku 

se cyklohexan rychle smísil se vzduchem a vytvořil výbušný oblak, který pokryl plochu 

o velikosti celého provozu. V provozu hydrogenace došlo k iniciaci a následnému výbuchu. 

Následkem výbuchu (obr. 2) bylo usmrceno 28 osob a několik desítek osob bylo zraněno, celý 

provoz byl totálně zničen a vlivem tlakové vlny byla rozbita okna ve vzdálenosti několika 

kilometrů [2], [3]. 

 

Obrázek 2: Následky výbuchu cyklohexanu ve Flixborough [4] 

Další velká havárie se stala 19. listopadu 1984 v Mexiku. Jednalo se o sklad LPG 

(Liquefield Petroleum Gas), kde celkové množství uskladněného LPG bylo 16 000 m
3
, a to v 

6 kulových zásobnícícha v 48 válcových zásobnících, celková plocha skladu byla 13 000 m
2
. 

Dále se v okolí areáluvyskytovaly cisterny a malé tlakové láhve pro domácnost. V ranních 

hodinách prasklo potrubímezi kulovým zásobníkem a skupinou válcových zásobníků, potrubí 

mělo průměr 200 mm.Prasklé potrubí mělo za následek pokles tlaku, ale důvod poklesu se ve 

velíně nepodařilodostatečně rychle zjistit. Doba úniku se přibližně odhaduje na 5 - 10 minut. 

Mrak uvolněnéhoplynu mohl dosahovat rozměru 200 x 150 m a byl následně iniciován od 
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polního hořáku,který se používal ke spalování přebytečného plynu umístěného pod úrovní 

terénu,aby nedocházelo k uhašení plamene následkem větru. Vlivem výbuchů zemřelo téměř 

500 osob a vznikly značné materiální škody. Na obrázku 3 jsou tyto následky patrné [5], [6]. 

 

Obrázek 3: Následky výbuchu LPG v Mexiku [7] 

Z větších havárií způsobených únikem plynu stojí za zmínku například havárie z USA, 

konkrétně z města Port Hudson, kde 9. prosince 1970 vybuchl oblak plynu propanu. Příčinou 

úniku plynu byla porucha na potrubí o průměru 200 mm přepravujícího kapalný propan. 

Následkem úniku propanu vznikl oblak obsahující asi 60 t tohoto plynu, který následně 

explodoval jako exploze typu UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion) [8]. 
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3 Základní pojmy výbuchu 

3.1 Vznik výbuchu 

K výbuchu může dojít pouze tehdy, jsou - li splněny tři základní podmínky. 

Tyto 3 podmínky reprezentuje tzv. výbuchový trojúhelník (viz obr. 4) a patří mezi ně výbušná 

koncentrace, iniciační zdroj a oxidační prostředek. Při vyloučení jedné z podmínek  

již k výbuchu nemůže dojít [9]. 

 

Obrázek 4: Výbuchový trojúhelník [9] 

Výbuch je rychle probíhající hoření pevných, kapalných, plynných nebo prachovitých 

látek, které jsou v určité koncentraci se vzduchem nebo kyslíkem. Při této reakci se uvolňuje 

velké množství tepla ve velmi krátkém čase. Teplo při této reakci působí na hmotu plynů, 

účastní se reakce a dochází ke zvětšení objemu. Z důvodu rozpínání hmoty plynu stoupá 

v prostoru tlak, který má destrukční účinky. Podle reakční rychlosti reakce rozlišujeme 

výbuch, explozi a detonaci [10]. 

Jako výbuch je označována každá slabá exploze, kdy rychlost šíření reakce je asi 

10 m/s a tlak dosahuje hodnoty 0,01 MPa. Exploze je charakterizována rychlostí šíření reakce 

v řádu několika 100 m/s a tlakem až 1,1 MPa. Extrémně rozvinutou explozi nazýváme 

detonací. Rychlost šíření reakce může být až 4000 m/s. Detonace je spojena se silnými 

zvukovými projevy a ničivými účinky [10]. 

3.2 Iniciace výbuchu 

Iniciační zdroj je jedna ze tří základních podmínek vzniku výbuchu. Při navrhování 

bezpečnostních opatření musíme počítat s tím, že iniciace výbušné směsi je možná vždy. 
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Pro plyny a páry má standardní iniciační energie hodnotu 10 J, pro prachy je tato energie 

10 kJ. Udávané energie jsou normové a používané pouze pro zkoušky [11], [12], [13]. 

 V tabulce 2 je znázorněna energie, konkrétně minimální iniciační proud, vynaložený 

k iniciaci jednotlivých plynovzduchových směsí [10]. 

Tabulka 2: Minimální intenzita iniciačního proudu [10] 

Plyn 

Minimální intenzita iniciačního proudu [A] 

Koncentrace hořlavého plynu ve vzduchu [obj. %] 

2 4 6 8 10 

Hexan 0,8 0,58 1,4 - - 

Butan >1,4 0,5 0,7 1,4 - 

Propan - 0,42 0,4 1,2 - 

Etan - 0,82 0,48 0,55 1,4 

Metan - - 1 0,58 0,7 

 

Tabulka 3 prezentuje základní typy možných iniciačních zdrojů. 

Tabulka 3: Typy iniciačních zdrojů [12], [13] 

Iniciační zdroje 

horké povrchy vysokofrekvenční elektromagnetické pole 

plameny a horké plyny elektromagnetická zařízení 

mechanické jiskry ionizující zařízení 

elektrická zařízení ultrazvuk 

vyrovnávací proudy a katodické protikorozní 

ochrany 

adiabatická komprese, rázové vlny a proudící 

plyny 

statická elektřina úder blesku 

 

3.3 Koncentrační meze výbušnosti 

K výbuchu může dojít pouze tehdy, má-li směs plynu a vzduchu koncentraci, 

která leží uvnitř rozsahu výbušnosti dané směsi. Tento rozsah je vymezen horní a spodní 

koncentrační mezí výbušnosti, tyto meze výbušnosti se mohou měnit v závislosti na tlaku 

a teplotě. Dolní mez výbušnosti reprezentuje nedostatek hořlavé látky ve směsi a naopak 

horní mez výbušnosti reprezentuje nedostatek oxidačního prostředku ve směsi.  

V tabulce 4 jsou znázorněny rozsahy výbušnosti vybraných směsí plynů se vzduchem 

[2],[10], [11]. 
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Tabulka 4: Meze výbušnosti vybraných plynů [2], [10] 

Směs plynu se vzduchem Rozsah výbušnosti objemového 

množství [%] 

Vodík 4,0 - 76,6 

Metan 5,0 - 15,0 

Propan  1,9 - 9,5 

Butan 1,6 - 8,5 

Zemní plyn 4,3 -15,0 

Aceton 1,6 - 15,3 

Acetylen 1,2 - 80,0 

Oxid uhelnatý 12,5 - 75,0 

 

Ovlivnění mezí výbušnosti [11] 

1. Velikost iniciační energie 

Rozsah výbušnosti se s rostoucí iniciační energií rozšiřuje, kdy se hlavně horní mez 

výbušnosti posouvá k vyšším hodnotám. 

2. Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

Dolní mez výbušnosti se s počátečním tlakem snižuje jen zanedbatelně, naopak horní 

mez výbušnosti se s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje výrazně. Při snížení tlaku dochází 

u určitých směsí k uzavření oblastí výbušnosti, takže směs při určitém podtlaku iniciovat 

nelze.  

3. Vlhkost 

U směsi plynu se vzduchem má relativní vlhkost na rozsah výbušnosti jen nepatrný 

vliv. U prachů se s rostoucím obsahem vlhkosti zvyšuje především  dolní mez výbušnosti. 

4. Obsah kyslíku 

Horní mez výbušnosti se s rostoucím obsahem kyslíku ve směsi výrazně posouvá k 

vyšším hodnotám, naopak dolní mez výbušnosti zvýšení obsahu kyslíku neovlivní.  

5. Vytváření hybridní směsi 

Při smísení hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny se směsí hořlavého prachu 

nebo kapiček hořlavé kapaliny se vzduchem se spodní mez výbušnosti výrazně sníží.  
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4 Výbuch plynu 

Výbuch plynu můžeme popsat jako proces, při kterém dochází k  hoření promíseného 

oblaku plynu (palivo - vzduch, palivo - okysličovadlo), který má za následek rychlý nárůst 

tlaku. K výbuchu plynu dochází nejčastěji uvnitř procesního zařízení, v potrubí, 

 neohraničených oblastech a v budovách. Po iniciaci směsi se hořlavou částí šíří plamen, 

a to dvěma základními mechanismy: deflagrací a detonací. Z důvodu nevyhořelého plynu se 

deflagrace šíří podzvukovou rychlostí a následný přetlak má hodnotu několika barů. 

Detonační vlna je označována jako nadzvuková vlna hoření, kdy rychlost šíření této vlny 

je 1500 - 2000 m/s [3]. 

Výbuch lze detailně popsat na tzv. výbuchové křivce. Výbuchová křivka (viz obr. 5) 

znázorňuje nárůst tlaku v závislosti na čase [11].  

 

Obrázek 5: Výbuchová křivka [14] 

V bodě A nastává iniciace výbušné směsi, než se projeví nárust tlaku, uplyne doba tiex. 

K viditelnému nárustu tlaku poté dochází v bodě B a v důsledku zvyšování teploty se reakční 

rychlost zvyšuje až k bodu C na křivce, v tomto bodě je rychlost nárůstu tlaku nejvyšší, tento 

bod je také označován jako inflexní bod křivky. Mezi body C a D na křivce se rychlost 

nárůstu tlaku  snižuje, a to především z důvodu ubývání reakčních složek ve směsi. Bod D 

poté představuje nulovou rychlost nárůstu tlaku, tlak v tomto bodě je označován 

jako výbuchový tlak s označením pex [11]. 
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4.1 Výbuch neohraničeného oblaku par a plynů (UVCE) 

Pro výbuch neohraničeného oblaku par a plynů je nutné, aby nejprve došlo k výronu 

výbušného média, následně ke smísení plynné směsi se vzduchem a v poslední řadě musí 

být výbuch iniciován. Při tomto jevu dojde k vytvoření oblaku plynu, kdy při hoření tohoto 

oblaku dochází k rychlému nárůstu tlaku [3]. 

Rychlost šíření plamene a vznikající tlak při výbuchu je závislý především na velikosti 

oblaku, geometrických podmínkách uvnitř oblaku a výskytem překážek (např. budovy). 

Výpočet výbuchové tlaku je velmi citlivý na jednotlivé parametry, a to i případě, že jsou 

velikost oblaku, koncentrace paliva a místo iniciace známy [3], [15]. 

Klíčovou úlohu v procesu rozvoje výbuchu plynů hraje interakce mezi turbulencemi 

a hořením. Okamžitě po iniciaci výbuchu je šíření plamene laminární, rychlost šíření plamene 

není o mnoho větší něž laminární rychlosti hoření a hodnoty přetlaků jsou řádově ve stovkách 

Pa. Při laminárním hoření dochází k rozpínání horkých zplodin hoření, které způsobuje vznik 

tokového pole. Jsou - li generovány turbulence, které zvyšují rychlost hoření, bude docházet 

k interakci zóny plamene [3]. 

Jelikož se plyn může rozpínat snadněji při kulovém tvaru než při rovinném, 

potřebujeme pro dosažení stejného přetlaku plamen kulového tvaru vyšších rychlostí 

než rovinný. Na obrázku 6 je znázorněna závislost maximálního přetlaku na rychlosti 

plamene [3], [5]. 

 

Obrázek 6: Závislost přetlaku na rychlosti plamene [3] 
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K výpočtu parametrů tlakových vln vzniklých při výbuchu neohraničeného oblaku par 

existuje řada metod. Složitější metody spočívají především v numerických výpočtech, 

které využívají fluidní dynamiku. Nejpoužívanější metody se dělí na dvě hlavní skupiny: 

 Metoda TNT - ekvivalentu, kdy jsou takové vlny vztaženy k energetickému 

obsahu oblaku. 

 Metody, které pracují s principem  Multi - Energy, předpokládají, že parametry 

tlakové vlny jsou primárně určeny velikostí a povahou zahrazených oblastí 

uvnitř oblaku [3]. 
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5 Účinky tlakové vlny 

Dojde-li k výbuchu v oblastech, kde se vyskytuje nebezpečná látka, je tato oblast 

vystavena působení tlakové vlny. Na obrázku 7 je znázorněna tlaková vlna na otevřeném 

prostranství. Tato tlaková vlna zejména závisí na: 

 tlaku a době trvání výbuchu, 

 vzdálenosti od výbuchu. 

 

Obrázek 7: Tlaková vlna na otevřeném prostranství [3] 

Pro vliv tlakové vlny na člověka se většinou určují tři kategorie poranění osob 

v závislosti na mechanismu, který poranění způsobí. Nejčastějším zraněním při výbuchu 

a následném působení tlakové vlny je poškození ušního bubínku, kdy je bubínek poškozen 

následkem přetlaku. Primární poškození (první kategorie) vzniká v důsledku přímých účinků 

tlakové nebo rázové vlny, při tomto poškození dochází zejména ke zraněním neslučitelným  

se životem. Vlivem tlakové vlny dochází k vmáčknutí hrudníku, což způsobí poranění 

vnitřních orgánů. Při výbuchu dochází k rozletu tzv. fragmentů z epicentra výbuchu, 

což nazýváme sekundární poškození (druhá kategorie). Rozlišuje se mezi úlomky, které 

způsobují řezné rány, a úlomky, které řezné rány nezpůsobují. Mezi řezné úlomky řadíme 

částice malé velikosti o hmotnosti okolo 10 gramů a méně, většinou se jedná o skleněné 

střepy. Letící velké předměty nezpůsobují řezné rány, většinou však způsobují poranění 

vnitřních orgánů. Třetí kategorie poranění v důsledku výbuchu je náraz člověka do překážky 

z důvodu sražení či odhození vlivem tlakové vlny [16]. 

Pro výpočet přetlaku  na čele tlakové vlny se podle [3] používá následující rovnice. 

𝛥𝑝+  =  
0,106

𝑍
+  

0,43

𝑍2 + 
0,14

𝑍3 , (1) 

kde: 

Δp hodnota přetlaku v čele tlakové vlny [MPa], 
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Z redukovaná vzdálenost [m/kg
1/3

].  

Účinky přetlaku na stavební konstrukce se podle jednotlivých autorů nepatrně liší. 

V tabulkách 5-7 jsou uvedeny různé hodnoty přetlaku a s nimi spojené negativní účinky. 

Tabulka 5 prezentuje základní rozdělení následku přetlaku na čele tlakové vlny. 

Tabulka 5: Účinky přetlaku podle [16] 

Přetlak [kPa] Následky 

> 83 Úplné zničení 

> 35 Vážné škody 

> 17 Střední škody 

> 3,5 Lehké škody 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny detailnější účinky přetlaku na stavební konstrukce, přičemž 

jako nejmenší poškození je zde uvedeno rozbití okenních tabulí a jako největší totalní 

destrukce budov. 

Tabulka 6: Účinky přetlaku podle [17] 

Přetlak [kPa] Následky 

1 Rozbití okenních tabulí 

2,5 Menší poškození konstrukcí 

4,8 Menší poškození objektů 

6,9 Částečné zničení domů 

17,24 Destrukce cihlových domů 

20,68 Posun ocelových částí budov 

48,26 Převrácení vlakových vagónů 

62,05 Zničení vlakových vagónů 

68,95 Totální destrukce budov 
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Tabulka 7 udává nejdetalnější pohled na negativní účinky přetlaku. Podle atutora [18] 

dochází k úplnému zničení staveb při tlaku 100 kPa.  

Tabulka 7: Účinky přetlaku podle [18] 

Přetlak [kPa] Následek 

do 0,5 Bez poškození 

0,5-1 Malé poškození okenních výplní 

1-2 Velké poškození okenních výplní 

2-5 Porušení omítky  

5-20 Zničení oken 

10-30 Částečné porušení staveb 

20-30 Porušení městských staveb 

20-150 Porušení vnitřních příček 

50-250 Zřícení většiny domů 

100 Úplné zničení staveb 

150-200 
Rozrušení železobetonových 

staveb 

200-300 Zničení ocelových mostů 
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6 Metody výpočtu účinku výbuchu 

6.1 Metoda TNT - ekvivalentu 

Tato metoda mohla vzniknou především díky tomu, že armády mnoho let sledovaly 

účinky výbuchu trhavin. Díky tomu mohla pro určení parametrů tlakové vlny vzniknout 

metoda vztahovaná k ekvivalentní hmotě nálože TNT (Trinitrotoluen). Tato metoda 

je používána na odhad potencionálních škod, které je možné očekávat od určitého (daného) 

množství hořlavin při výbuchu neohraničeného oblaku par a plynu.  

Použití metody TNT - ekvivalentu není složité a princip spočívá v převedení dostupného 

množství energie v oblaku na ekvivalentní hmotu nálože TNT, a to podle následující rovnice 

[3]. 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝑎𝑒 .
𝑊.𝐻𝑓

𝐻𝑇𝑁𝑇
, (2) 

kde: 

WTNT ekvivalentní hmotnost TNT [kg], 

αe TNT-ekvivalent (konverzní faktor) [-], 

W hmotnost dostupné hořlaviny [kg], 

Hf spalné teplo uvažované hořlaviny [MJ.kg
-1

], 

HTNT výbuchová energie TNT = 4,68 [MJ.kg
-1

]. 

Pokud je známá ekvivalentní síla nálože TNT, je potom možné určit přetlak na čele 

vzniklé tlakové vlny podle rovnice (1). 

TNT - ekvivalent udává jaký díl dostupného spalného tepla je převeden na energii 

tlakové vlny, dále udává účinnost procesu konverze spalného tepla (chemické energie) 

a účinku tlakové vlny (mechanické energie). Tuto metodu lze použít velice variabilně, 

existuje totiž  několik různých postupů, jak a na jaké  mnoství  metodu aplikovat. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny možné postupy [3]: 

 Díl hořlaviny zahrnut do výpočtu.  

o Celkové uniklé množství, 

o mžikově odpařené množství, 

o mžikově odpařené množství vynásobené atomizačním faktorem, 
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o hořlavý díl oblaku zahrnující rozptyl látky. 

 Hodnota TNT - ekvivalentu. 

o Střední hodnoty odvozené z rozborů havárií, 

o bezpečnostní konzervativní hodnoty. 

 Použita data pro působení tlakových vln při detonaci TNT. 

o rozdílnost v uspořádání experimentů - odlišnost v experimentálních 

hodnotách. 

 Výbuchová energie TNT. 

o Pro výpočet se používají metody ležící v intervalu 

4190 - 4680 kJ/kg [3]. 

Jelikož při havarijním výbuchu nedochází k detonaci celého množství hořlaviny, byly 

stanoveny praktické hodnoty TNT - ekvivalentů. Tyto hodnoty byly odvozené ze sledovaných 

škod při mnoha haváriích a pohybují se od  jednoho do několika desítek procent. Pro většinu 

výbuchů oblaku par je používána hodnota TNT - ekvivalentu jen od 1% do 10%, závislého 

na spalném teple a celkovém množství uniklé hořlavé látky. Hodnoty TNT - ekvivalentů 

podle jednotlivých autorů nebo sdružení či publikací jsou znázorněny níže [3], [5]. 

Výběr TNT - ekvivalentu [5]. 

 Podle Brasie and Simpson 

Podle těchto autorů se používají hodnoty TNT - ekvivalentu od 2% - 5%. 

 Podle  Health Safety Executive 

Podle této metody je doporučeno používat hodnoty TNT - ekvivalentu rozdílně podle 

reaktivity hořlavé látky. 3% pro málo reaktivní látky, jako je například metan, 6% pro látky 

více reaktivní a 10% pro látky vysoce reaktivní, jako je ethylenoxid. 

 Podle Exxon 

Tato metoda  uvádí určení TNT - ekvivalentu podle okolních podmínek, a to hodnotu 

3% pro oblak šířící se ve volném prostředí a 10% pro oblak šířící se v prostředí s překážkami. 

  Podle Industrial Risk Insurers 

Určení  hodnoty TNT - ekvivalentu vychází ze dvou případů v minulosti a na základě 

nich je tato hodnota stanovena na 2%. 
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 Podle Factory Mattual Research 

TNT - ekvivalent je podle této metody použit podle rozdílné reaktivity  podobně jako 

u metody Health Safety Executive, a to do tří skupin: málo reaktivní látky 5%, průměrná 

reaktivita 10% a vysoce reaktivní látky 10%. 

Výpočetní postup [3]. 

Jelikož tato metoda dává variabilní možnost výběru množství hořlaviny, 

které se účastní úniku, je pro pro srovnání v této práci použito scénáře s množstvím hořlaviny 

celkově uniklým a množstvím hořlaviny mžikově odpařeným. Jelikož se podle jednotlivých 

autorů hodnoty TNT - ekvivalentů liší, byly pro případovou studii vybrány 3 hodnoty, 

a to 3%, 6% a 10%. 

A. Postup výpočtů pro množství celkově uniklé.  

1. Určit ekvivalentní hmotnost nálože WTNT podle rovnice (2). 

2. Určit redukovanou vzdálenost Z. 

𝑍 =
𝑅

𝑊𝑇𝑁𝑇

1
3

, (3) 

kde: 

Z redukovaná vzdálenost [m/kg
1/3

], 

R vzdálenost od centra výbuchu [m], 

WTNT ekvivalentní hmotnost nálože [kg]. 

3. Určit přetlak na čele tlakové vlny podle rovnice (1). 

B. Postup výpočtů pro množství mžikově odpařené. 

Výpočetní postup je téměř totožný jako u celkového množství hořlaviny s tím 

rozdílem, že je nutno výpočet rozšířit o rovnici, ve které se určí mžikově odpařený díl a tento 

je potom vynásoben s celkovým množství hořlaviny. 

Konkrétní postup:.  

1. Určit mžikově odpařený díl [19]. 

𝐹 =  
 𝑇− 𝑇𝑉 

𝑇− 𝑇𝑉+ 𝐿𝑉/𝐶𝑝𝐿
, (4) 

kde: 

T pracovní teplota [°C], 
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TV teplota varu [°C], 

LV výparné teplo [kJ.kg
-1

], 

CpL tepelná kapacita  [kJ.kg
-1

.K
-1

], 

F  mžikově odpařený díl [-]. 

2. Určit mžikově odpařené množství. 

𝑊𝑓 = 𝐹 ∙ 𝑊, (5) 

kde: 

Wf hmotnost hořlaviny mžikově odpařené [kg], 

F  mžikově odpařený díl [-], 

W hmotnost hořlaviny [kg]. 

3. Určit ekvivalentní hmotnost nálože. 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝑎𝑒 .
𝑊𝑓 .𝐻𝑓

𝐻𝑇𝑁𝑇
, (6) 

kde: 

WTNT ekvivalentní hmotnost TNT [kg], 

αe TNT - ekvivalent (konverzní faktor) [-], 

Wf hmotnost mžikově odpařené hořlaviny [kg], 

Hf spalné teplo uvažované hořlaviny [J.kg
-1

], 

HTNT výbuchová energie  [J.kg
-1

]. 

4. Určit redukovanou vzdálenost podle rovnice (3). 

5. Podle rovnice (1) určit přetlak na čele tlakové vlny. 

6.2 Metoda Multi - Energy 

Další metodou pro určení účinku výbuchu neohraničeného oblaku plynu a par 

hořlavých kapalin je metoda Multi - Energy. Tato metoda pracuje s myšlenkou, že při 

výbuchu  není výbuch oblaku par jediným probíhajícím procesem, ale definuje výbuch jako 

množství podvýbuchů, které se nacházejí v oblaku. Na obrázku 8 je znázorněn oblak plynu 

s více než jedním výbuchem [3], [15]. 
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Obrázek 8: Oblak plynu s více než jedním výbuchem [15] 

Obrázek 9 reprezentuje dva druhy vytváření zdrojů tlakový projevů, jedná 

se o chemické provozy a vlakové posouvací nádraží, oba jsou zahaleny do velkého oblaku 

par, ale vytvořené tlakové projevy je třeba považovat za oddělené [3], [15]. 

 

Obrázek 9: Znázornění různých zdrojů výbuchu [3] 

Pro lepší pochopení metody Multi - Energy jsou na obrázcích 10 a 11 graficky 

znázorněny parametry idealizovaného modelu výbuchu. Tyto  obrázky konkrétně znázorňují 

výbuchové parametry polokulové nálože směsi hořlaviny se vzduchem a lze z nich vyčíst 

redukovaný přetlak dopadající vlny a redukovanou dobu trvání kladné fáze tlakové vlny. 

Tyto hodnoty jsou bezrozměrné a odečítají se z grafů podle redukované vzdálenosti od centra 

výbuchu a jsou důležitou součástí konkrétního výpočtu velikosti tlakové vlny [3], [5], [15]. 
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Obrázek 10: Závislost redukované vzdálenosti a redukovaného přetlaku [3] 
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Obrázek 11: Závislost redukované vzdálenosti a redukované doby trvání přetlakové fáze [3] 

Počáteční síla zdroje je rozdělena od 1 do 10, kde 1 je velmi malá síla a 10 představuje 

sílu detonace. Tlakové vlny, které jsou způsobeny výbuchem směsi hořlaviny se vzduchem 

o malé síle, jsou charakterizovány poklesem přetlaku a konstantní dobou trvání pozitivní fáze. 

Taková vlna může ve velkých vzdálenostech přejít až  k akustickému průběhu [3]. 

Problémem při aplikaci této metody je určení již zmiňované počáteční síly výbuchu. 

V tabulce 8 je uveden odhad této síly s ohledem na množství překážek uvnitř oblaku, 

iniciačních energií a ohraničenost oblaku. Pro výbušnou sílu velkých zdrojů výbuchu je 

používána síla o hodnotě 10 a pro výbušnou sílu zbytku oblaku par je používána síla 

o hodnotě 2 [3], [5]. 
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Tabulka 8: Index počáteční síly zdroje [5] 

Kategori

e 

Iniciační energie Zahrazení prostoru Ohraničení 

paralelními 

plochami 

Bez 

ohraničení 
Síla 

zdroje nízká vysoká vysoké  nízké žádné 

(N) (V) (V) (N) (Z) (O) (U)   

1   V V     O   7-10 

2   V V       U 7-10 

3 N   V     O   5-7 

4   V   N   O   5-7 

5   V   N     U 4-6 

6   V     Z O   4-6 

7 N   V       U 4-5 

8   V     Z O   4-5 

9 N     N   O   3-5 

10 N     N     U 2-3 

11 N       Z O   1-2 

12 N       Z   U 1 

 

Metodou Multi - Energy se primárně neurčuje ohrožení výbuchem samotnou 

palivo - vzdušnou směsí, ale hodnotí se prostředí, do kterého se oblak par rozptyluje.  

Postup výpočtu [5] 

1. Pro výpočet velikosti tlakové vlny podle metody Multi - Energy je nejdříve 

nutné určit velikost oblaku par Vc. 

𝑉𝐶 =
𝑄𝑒𝑥

 𝜌  ∙ 𝑐𝑠 
, (7) 

kde: 

VC velikost oblaku  par [m
3
], 

Qex množství hořlaviny [kg], 

ρ  hustota látky v[kg/m
3
], 

cs stechiometrická koncentrace směsi látky se vzduchem [%]. 
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2. Určit objem zahrazeného nebo ohraničeného prostoru Vr 

𝑉𝑟 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐,  (8) 

kde: 

a  délka prostoru [m], 

b  šířka prosotoru [m], 

c  výška prostoru [m], 

Vr zahrazený nebo částečně zahrazený objem [m
3
]. 

3. Určit objem neohraničené části oblaku par VO. 

𝑉𝑂 =  𝑉𝐶 −  𝑉𝑟 , (9) 

kde: 

VC velikost oblaku [m
3
], 

Vr objem ohraničeného prostoru [m
3
], 

VO objem neohraničené části oblaku [m
3
]. 

4. Vypočítat výbuchovou energii E pro Vr a pro VO. 

𝐸 =  𝐻𝑔 ∙  𝑉𝑟(𝑉𝑂), (10) 

kde: 

E výbuchová energie [MJ], 

Hg spalné teplo  směsi metanu a vzduchu [MJ/m
3
], 

Vr objem ohraničeného prostoru [m
3
], 

VO objem neohraničené části oblaku [m
3
]. 

5. Odhadnout sílu zdroje pro jednotlivé výbuchové energie E. 

Síla zdroje pro jednotlivé výbuchové enrgie E se určí z tabulky 8, přičemž se volí síla 

větší hodnoty pro palivo-vzdušné oblaky v zahrazeném, či částečně zahrazeném prostoru 

a hodnoty menší pro palivo - vzdušné nálože vyjadřující sílu zbytku oblaku par. 
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6. Vypočítat redukovnou vzdálenost R´ pro jednotlivé výbuchové energie E 

𝑅´ =  
𝑅

(
𝐸

𝑃0
)1/3

, (11) 

kde: 

R´ redukovaná vzdálenost [m/kg
1/3

], 

R reálná vzdálenost od nálože  [m], 

E výbuchová energie nálože [J], 

P0 atmosférický tlak [Pa]. 

7. Z obrázků 10 a 11 odečíst bezprozměrné charakteristiky Ps´a t+´ pro jednotlivé 

výbuchové energie E a vypočtenou vzdálenost R´, 

kde: 

Ps´ redukovaný přetlak [-], 

t+´ redukována doba trvání přetlakové fáze [-], 

R zvolená vzdálenost  [m]. 

8. Vypočítat přetlak Ps pro jednotlivé výbuchové enrgie E. 

𝑃𝑠 =  𝑃𝑠
´  ∙  𝑃0, (12) 

kde: 

Ps´ redukovaný přetlak [-], 

P0 atmosférický tlak [Pa], 

Ps přetlak na čele tlakové vlny [Pa]. 

9. Vypočítat dobu trvání přetlakové fáze t+. 

𝑡+ =  𝑡+
´  ∙  

 𝐸/𝑃0 
1/3

𝑐0
, (13) 

kde: 

E výbuchová energie nálože [J], 

P0 atmosférický tlak [Pa], 

t+´ redukovaná doba trvání přetlakové fáze [-], 

c0 rychlost zvuku za normálních podmínek [m/s], 

t+ doba trvání přetlakové fáze [s]. 
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6.3 Metoda podle Baker-Strehlow 

Tato metoda je založena na experimentálním stanovení rychlosti plamene při explozi 

prostřednictvím Machova čísla. Podle rychlosti šíření plamene jsou získány dvě sady křivek, 

které jsou použity pro výpočet přetlaku a impulzů. Pro určení přetlaku je použit stejný způsob 

jakou u metody Multi - Energy, impulzy jsou odečteny přímo z referenčních charakteristik 

a počítá se pouze s hodnotou Machova čísla větší než 0,25. Pro exploze malého charakteru 

je výsledná energie vynásobena dvěma [20]. 

6.4 Metoda Wiekema 

Tato metoda používá pro model výbuchu oblaku par dynamiku plynů vyvolaných 

kulově rozšiřujícím se pístem. Tento model nabízí možnost zavedení proměnné počáteční síly 

výbuchu a používá pro modelování dvě hlavní charakteristiky: 

 rozsah určený spalným teplem z celkového oblaku 

 počáteční sílu, určenou především rychlostí spalování uvnitř výbuchu, 

pro které jsou definovány tři úrovně. V úvahu se také bere vliv překážek [5]. 

6.5 Metoda Shell 

 Tato metoda je často srovnávaná  s metodou Multi - Energy a tvrdí, že díky ztrátě 

tlaku nejsou přetlaky tak velké jako je popisováno v metodě Multi - Energy, ale i přesto 

přesnější než metody TNT - ekvivalence. Dále popisuje, že ze srovnání experimentů, 

kdy byl přetlak měřený v oblaku par, vyplývá, že metoda Multi - Energy tento přetlak 

nadhodnocuje. 

Jelikož je stále nezodpovězená řada otázek, používá tato metoda akustického zákonu 

pro určení maximálního přetlaku.  

Další možností, kterou se tato metoda zabývá, je, že je třeba brát v úvahu uniklé 

nespálené plyny, které opouští prostor  spalování, stávají se turbulentními a přispívají k 

přetlaku. [5]. 

6.6 Akustická metoda 

Jedním z možných stanovení přetlaku na čele tlakové vlny je použití akustické 

metody. Metoda pracuje s myšlenkou, že povaha šíření tlakové vlny, která vznikla při explozi, 



26 

 

je shodná jako šíření vlny akustické, tj. zvuku. To je dáno jednoduchým matematickým 

vyjádřením vztahujícím se na akustickou vlnu přetlaku v určité vzdálenosti vzhledem k síle 

zdroje zvuku. Při aplikaci této metody je proto třeba znát sílu zdroje tlakové vlny v podobě 

funkce času. Síla tohoto zdroje je určena únikem látky z trhliny v procesní nádobě, 

např. při jevu BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) [16]. 

6.7 Numerické metody  

Numerické metody podávají užitečné informace související s mechanismem vytváření 

tlakové vlny při výbuchu. Jejich hlavní nevýhodou je, že pro výpočty je nutné zjednodušení 

faktorů, jako například souměrnost a konstantní rychlost hoření, a že popisují pouze 

hypotetické problémy. Tyto metody umožňují řešení dynamiky plynu bez omezení. K rozvoji 

numerických metod přispívá vývoj výpočetní techniky a počítačové technologie. Mezi těmito 

metodami lze tedy nalézt metody jednodušší, které například dovedou simulovat situaci pouze 

jednorázově, nebo metody složitější simulující vícerozměrné procesy hoření [3].  

Autor Hjertager, B.H. vytvořil jako první program pro simulování výbuchu, tento 

program lze popsat následovně: Výbuch plynu představuje reaktivní tekutinu, která expanduje 

následkem dodávání energie. Tato  energie je získávána z hoření. Hoření je modelováno jako 

jednokroková přeměna  výchozích látek na zplodiny hoření. Rychlost této přeměny 

(konverze) je modelována přístupem modelu víru a jeho následného rozkladu. Hlavní 

mechanismus výbuchu oblaku par lze snadno vyčíst z těchto matematických modelů. Jedná se 

především o zpětnou vazbu interakce hoření, toku a turbulence. V rovnici pro hmotnostní 

zlomek hořlaviny je zdrojovým členem rychlost hoření, která je primárně určena 

turbulentními vlastnostmi. Postupem času byly vyvinuty 3D programy, které se téměř shodují 

s experimentálními hodnotami. Jedná se například o počítačový program FLACS a program 

AutoReaGas [3]. 

6.8 Počítačové programy 

 Program Aloha 

Tento volně přístupný počítačový program byl vyvinut v USA a je především určen 

pro modelování a výpočet následků chemické havárie spojené s  toxicitou, zápalností, 

tepelným zářením a explozí. Program má velkou variaci použití, dokáže simulovat a popsat 

následky při úniku nebezpečné látky při přímém úniku, při vzniku louže ze zásobníku 
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a z potrubí. V databázi programu se vyskytuje přes 1000 nebezpečných chemikálií [9], [21], 

[22]. 

 Program RMP Comp 

Počítačový program RMP Comp slouží k určení nejhoršího možného scénáře nebo pro 

určení nadefinovaného scénáře při úniku určitého množství nebezpečné látky a výbuchu při 

mimořádné události. Výstupem z programu je potom vzdálenost ve které můžeme očekávat 

přetlak v hodnotě 1 psi. Program obsahuje rozsáhlou databázi chemických látek a jejich 

vlastností 

[22], [23]. 
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7 Propan 

Nasycený uhlovodík propan je za normálních podmínek bezbarvý hořlavý plyn 

bez zápachu, je výrazně těžší než vzduch a dá se snadno zkapalnit pod vysokým tlakem. 

Samotný se používá například pro vytápění nebo v průmyslu pro pohon vysokozdvižných 

vozíků. Ve směsi s butanem se používá také pro vytápění a v neposlední řadě jako palivo 

pro zážehové motory. Do kapalného stavu se propan  dostává stlačením, přičemž v kapalné 

fázi zaujímá 1/260 objemu plynné fáze. V tabulce 9 jsou uvedeny základní vlastnosti 

propanu podle jeho bezpečnostního listu [24], [25], [26]. 

Tabulka 9: Vlastnosti propanu [26] 

Propan 

Chemický vzorec C3H8 

Výparné teplo [kJ/kg] 425,31 

Tepelná kapacita [kJ.kg
-1

K
-1

] 2,7 

Rozpustnost ve vodě minimální 

Pracovní teplota  [°C] -20 

Teplota varu [°C] -42,1 

Hořlavost extrémně hořlavý 

Molekulová hmotnost [g/mol] 44,094 

Kapalná fáze 

Hustota  [kg/m
3
] 502 

Výhřevnost  [MJ/kg] 46,34 

Spalné teplo [MJ/kg] 50,43 

Plynná fáze 

Hustota [kg/m
3
] 1,9 

Výhřevnost [MJ/m
3
] 93,57 

Spalné teplo [MJ/m
3
] 101,82 

 

Přeprava propanu 

Problematiku přepravy nebezpečných látek po silnici řeší komplexně Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě a přeprava po železnici je řešena v Řádu 

pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží. Tyto dva předpisy jsou výchozími 

podmínkami pro vnitrostátní přepravu nebezpečných látek a předmětů [27]. 
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Skladování propanu 

Zkapalněný propan se podobně jako LPG může skladovat ve dvou typech zásobníků, 

a to v tzv. nadzemních a podzemních. Nejpoužívanějšími jsou zásobníky nadzemní. 

Nejrozšířenější nadzemní nádrže se vyrábějí v objemech 2,7 m
3
, 4,85 m

3
, 6,4 m

3
. 

Na obrázku 12 je zásobník od firmy Flaga o objemu 2700 l [25], [28]. 

 

Obrázek 12: Zásobník na propan [29] 

Další možností skladování propanu jsou tlakové lahve. Tlakové lahve se vyrábějí 

v několika velikostech, a to 11, 33 a 210 kg [29]. 
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8 Případová studie 

Pro aplikování vybraných metod stanovení účinku tlakové vlny při výbuchu 

neohraničeného oblaku par a plynů jsem zvolil modelovou situaci, při níž je u obytného domu 

instalovaná nadzemní nádrž válcovitého tvaru na zkapalněný plyn, kterým je propan, jenž 

slouží k vytápění objektu. Obsah nádrže začal unikat z důvodu mechanického poškození, 

popřípadě únavou materiálu nádrže, a to otvorem velkým cca 2 cm
2
. Následně došlo k iniciaci 

a následnému výbuchu. Charakteristika zásobníku je uvedena v tabulce 10.  

Tabulka 10: Charakteristika zásobníku 

Zásobník 

Typ nadzemní 

Průměr [mm] 1250 

Délka [mm] 2200 

Objem zásobníku [l] 2700 

Hmotnost [kg] 640 

 

V tabulce 11 jsou uvedeny hodnoty pro propan v zásobníku, se kterými je dále 

počítáno. Hodnoty bylo odvozeny podle [30]. 

Tabulka 11: Hodnoty propanu v zásobníku 

Propan v zásobníku 

Objem kapalné fáze [m
3
] 2,7 

Hmotnost [kg] 1603 

Objem plynné fáze [m
3
] 839,7 
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Na obrázku 13 je zjednodušený nákres situace a pro potřeby výpočtu pomocí metody 

Multi - Energy jsou znázorněny vzdálenosti mezi objekty (ve výpočtech značeny jako a, b)  

a výška ohraničeného prostoru (ve výpočtech značená jako c), která je 5 m. 

 

Obrázek 13: Situační pohled na zásobník propanu a jeho okolí 

8.1 Aplikování postupů výpočtů 

 Metoda TNT - ekvivalnetu 

Tato metoda je podrobně popsána v kapitole 6.1. Pro tuto případovou studii jsem 

zvolil rozdílné hodnoty faktoru konverze a tyto aplikoval pomocí vzorců jak pro množství 

celkově uniklé, tak pro množství mžikově odpařené.  

A. Pro množství celkově uniklé. V tabulce 12 jsou uvedeny vstupní hodnoty 

pro postup ručního výpočtu. 

Tabulka 12: Vstupní hodnoty, množství celkově uniklé 

Vstupní hodnoty 

Hmotnost 

propanu W [kg] 

Faktor konverze 

αe [-] 

Spalné teplo 

propanu Hf 

[MJ/kg] 

Vzdálenost R 

[m] 

Výbuchová 

energie TNT 

HTNT [MJ/kg] 

1603 0,03 50,43 10 4,86 
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1. Podle rovnice (2) vypočítat ekvivalentní hmotnost nálože. 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝛼𝑒  ∙  
𝑊 ∙ 𝐻𝑓

𝐻𝑇𝑁𝑇
= 0,03 ∙  

1603 ∙  50,43

4,68
=  518 𝑘𝑔. 

2. Vypočítat redukovanou vzdálenost podle rovnice (3). 

𝑍 =  
𝑅

𝑊𝑇𝑁𝑇
1/3

=  
10

5181/3
= 1,24 𝑚/𝑘𝑔1/3.  

3. Určit přetlak na čele tlakové vlny podle rovnice (1). 

𝛥𝑝+ =
0,106

𝑍
+

0,43

𝑍2 +
0,14

𝑍3 =  
0,106

1,24
+  

0,43

1,242 +  
0,14

1,243 = 435 𝑘𝑃𝑎.  

B. Pro množství mžikově odpařené, vstupní hodnoty pro postup ručního 

výpočtu jsou uvedeny v tabulce 13. 

Tabulka 13: Vstupní hodnoty pro mžikově odpařené množství 

Vstupní hodnoty 

Hmotnost 

propanu W [kg] 

Faktor konverze 

αe [-] 

Spalné teplo 

propanu Hf 

[MJ/kg] 

Vzdálenost R 

[m] 

Výbuchová 

energie TNT 

HTNT [MJ/kg] 

1603 0,03 50,43 10 4,86 

Pracovní teplota 

T [°C] 

Teplota varu Tv 

[°C] 

Výparné teplo Lv 

[kJ.kg
-1

] 
Tepelná kapacita CpL [kJ.kg

-1
.K

-1
] 

-20 -42,1 425,31 2,7 

 

1. Určit mžikově odpařený díl podle rovnice (4). 

𝐹 =
 𝑇 − 𝑇𝑣 

𝑇 − 𝑇𝑣 + 𝐿𝑣/𝐶𝑝𝐿
=  

(−20 −  −42,1 )

−20 −  −42,1 + 425,31/2,7
= 0,123. 

2. Na základě mžikově odpařeného dílu určit podle rovnice (5) hmotnost mžikově 

odpařeného množství. 

𝑊𝑓 = 𝑊 ∙ 𝐹 = 0,123 ∙ 1603 = 197 𝑘𝑔. 

3. Podle rovnice (6) vypočítat ekvivalentní hmotnost nálože. 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝛼𝑒  ∙  
𝑊𝑓 ∙ 𝐻𝑓

𝐻𝑇𝑁𝑇
= 0,03 ∙  

197 ∙  50,43

4,68
=  63,7 𝑘𝑔. 
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Následný postup je shodný s postupem pro celkově uniklé množství.  

4. Vypočítat redukovanou vzdálenost podle rovnice (3). 

𝑍 =  
𝑅

𝑊𝑇𝑁𝑇
1/3

=  
10

63,71/3
= 2,5 𝑚/𝑘𝑔1/3.  

5. Určit přetlak na čele tlakové vlny podle rovnice (1). 

𝛥𝑝+ =
0,106

𝑍
+

0,43

𝑍2
+

0,14

𝑍3
=  

0,106

2,5
+  

0,43

2,52
+ 

0,14

2,53
= 120 𝑘𝑃𝑎.  

 Metoda Multi - Energy 

Tabulka 14 prezentuje vstupní hodnoty pro výpočet podle metody Multi - Energy. 

Hodnota stechiometrické koncentrace je zvolena podle [5] 

Tabulka 14: Vstupní hodnoty pro metodu Multi - Energy 

Vstupní hodnoty 

Hmotnost 

propanu 

Qex [kg] 

Hustota ρ 

[kg/m
3
] 

Stechiometrická 

koncentrace cs 

[%] 

Spalné 

teplo 

směsi Hg 

[MJ/m
3
] 

Vzdálenost 

R [m] 

Atmosférický 

tlak P0 [Pa] 

Rychlost 

světla c0 

[m/s] 

1603 1,86 4 3,46 500 101325 340 

 

1. Dosazením do rovnice (7) vypočítat celkovou velikost oblaku par 

𝑉𝑐 =  
𝑄𝑒𝑥

(𝜌 ∙ 𝑐𝑠)
=

1603

1,86 ∙ 0,04
= 21545 𝑚3. 

2. Určit objem zahrazeného prostoru lze podle rovnice (8). 

𝑉𝑟 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 = 10 ∙ 20 ∙ 5 = 1000 𝑚3, 

kde: 

a,b,c rozměry zahrazené části (podle obr. 13) [m], 

3. Podle rovnice (9) lze určit zbývající neohraničenou část oblaku. 

𝑉𝑂 = 𝑉𝑐 −  𝑉𝑟 =  21545 − 1000 =  20545 𝑚3. 

Následně se výpočet rozděluje do dvou částí, v části A se vypočítává přetlak na čele 

tlakové vlny pro ohrazenou část oblaku, v části B pro zbylou část oblaku.  
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A. Výpočet výbuchových parametrů pro oblak v zahrazeném prostoru Vr. 

4. Podle rovnice (10) je výbuchová energie rovna: 

𝐸 = 𝐻𝑔 ∙  𝑉𝑟 =  3,46 ∙ 1000 = 3460 𝑀𝐽. 

5. Podle tabulky 8 a podle dopoučeného postupu [5] je síla zdroje výbuchu 

určena na hodnotu 10. 

6. Pomocí aplikace rovnice (11) se redukovaná vdálenost rovná: 

𝑅´ =  
𝑅

 𝐸/𝑃0 1/3
=  

500

 3460 ∙  106 101325  1/3
= 15,4

𝑚

𝑘𝑔
1
3

 

7. Hodnoty vyčtené z grafů na obrázcích 10 a 11 pro redukovanou vzdálenost 

R´ = 15,4 m/kg
1/3

: 

Ps´ = 0,014, t+´ = 0,5. 

8. Pomocí rovnice (12) lze vypočítat přetlak na čele tlakové vlny. 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑠
´ ∙ 𝑃0 =  0,006 ∙ 101325 = 1419 𝑃𝑎.  

9. Doba trvání přetlakové fáze se s podle rovnice (13) vypočítá: 

𝑡+ = 𝑡+
´ ∙

 𝐸/𝑃0 
1/3

𝑐0
= 0,5 ∙  

 3460 ∙  106/101325 1/3

340
= 0,04 𝑠. 

B. Výpočet výbuchových parametrů pro oblak v nezahrazeném prostoru VO. 

Stejný postup jako u předcházejicího bodu A je potom aplikován pro oblak  

v neohraničeném prostoru:  

4. Podle rovnice (10) je výbuchová energie rovna: 

𝐸 = 𝐻𝑔  ∙  𝑉0 =  3,46 ∙ 20545 = 71088 𝑀𝐽. 

5. Podle tabulky 8 a podle doporučeného postupu [5] je síla zdroje výbuchu 

určena na hodnotu 3. 

6. Pomocí aplikace rovnice (11) se redukovaná vzdálenost rovná: 

𝑅´ =  
𝑅

 𝐸/𝑃0 1/3
=  

500

 71088 ∙  106 101325  1/3
= 5,6

𝑚

𝑘𝑔
1
3

 . 
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7. Hodnoty vyčtené z grafů na obrázcích 10 a 11 pro redukovanou vzdálenost 

R´ = 5,6 m/kg
1/3

 : 

Ps´ = 0,006, t+´ = 2. 

8. Pomocí rovnice (12) lze vypočítat přetlak na čele tlakové vlny. 

𝑃𝑠 =  𝑃𝑠
´ ∙ 𝑃0 =  0,006 ∙ 101325 = 607 𝑃𝑎.  

9. Doba trvání přetlakové fáze se podle rovnice (13) vypočítá: 

𝑡+ = 𝑡+
´  ∙  

 𝐸/𝑃0 
1/3

𝑐0
=  2 ∙  

 71088 ∙  106/101325 1/3

340
= 0,5 𝑠.  

V tabulce 15 jsou shrnuty výpočty jednotlivých veličin pro vzdálenost R = 500 m. 

Tabulka 15: Výsledné hodnoty pro R = 1000 m 

E [MJ] R [m] Síla zdroje R´ [m/kg
1/3

] Ps´ [-] t+´ [-] Ps [kPa] t+ [s] 

3460 500 10 15,4 0,014 0,5 1,5 0,04 

71088 500 3 5,6 0,006 2 0,6 0,5 
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8.2 Výpočet programem RMP Comp 

Vstupní data zadána do programu RMP Comp jsou zobrazena na obrázku 14.  

 

Obrázek 14: Vstupní údaje do programu RMP Comp. 

Obrázek 15 prezentuje výstupní data spočtena počítačovým programe RMP Comp. 

Program určil hodnotu přetlaku na 1 psi ve vzdálenosti 200 m od místa úniku, kdy je hodnota 

1 psi rovna 6,895 kPa. 
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Obrázek 15: Výstupní údaje programu RMP Comp. 
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8.3 Výpočet programem Aloha 

Obrázek 16 znázorňuje zadaná a výstupní data z programu Aloha.  

 

Obrázek 16: Vstupní a výstupní data z programu Aloha 
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Obrázek 17 prezentuje grafický výstup z tohoto programu ukazující zóny 

s jednotlivými přetlaky. Programem vypočtené přetlaky pro jsou poté  přehledně uvedeny 

ve výsledcích v tabulce 24. 

 

 

Obrázek 17: Grafický výstup z programu Aloha 

  



40 

 

9 Výsledky 

9.1 Metoda TNT - ekvivalentu 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledné přetlaky pro zvolené konverzní 

faktory, který byly použity jak pro množství celkově uniklé, tak pro množství mžikově 

odpařené. Tabulky 16 - 18 reprezentují  přetlaky pro celkové množství hořlaviny, tabulky 

18 - 20 množství mžikově odpařené.  

A. Pro celkové množství hořlavin. 

1. Konverzní faktor 0,03 (3%). 

Tabulka 16: Výsledné přetlaky pro konverzní faktor 0,03 a celkové množství hořlaviny 

Pro celkové množství W = 1603 kg, ekvivalentní hmotnost TNT  WTNT = 518 kg. 

Vzdálenost [m] Redukovaná vzdálenost Z [m/kg
1/3

] Přetlak Δp+ [kPa] 

10 1,2 435,1 

20 2,5 121,0 

50 6,2 28,7 

100 12,4 11,4 

200 24,9 5,0 

500 62,2 1,8 

 

Na obrázku 18 je znázorněn graf závislosti přetlaku na vzdálenosti pro konverzní 

faktor 0,03. 

 

Obrázek 18: Závislost přetlaku na vzdálenosti  pro konverzní faktor 0,03  
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2. Konverzní faktor 0,06 (6%). 

Tabulka 17 znázorňuje přetlaky  pro zvolené vzdálenosti. 

Tabulka 17: Výsledné přetlaky pro konverzní faktor 0,06 a celkové množství hořlaviny 

Pro celkové množství W = 1603 kg, ekvivalentní hmotnost TNT  WTNT = 1036 kg. 

Vzdálenost [m] Redukovaná vzdálenost Z [m/kg
1/3

] Přetlak Δp+ [kPa] 

10 1,0 692,7 

20 2,0 181,9 

50 4,9 40,2 

100 9,9 15,3 

200 19,8 6,5 

500 49,4 2,3 

  

Na obrázku 19 je znázorněn graf závislosti přetlaku na vzdálenosti pro konverzní 

faktor 0,06. 

 

Obrázek 19: Závislost přetlaku na vzdálenosti pro konverzní faktor 0,06  
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3. Konverzní faktor 0,1 (10%). 

Tabulka 18 znázorňuje přetlaky  pro zvolené vzdálenosti. 

Tabulka 18: Výsledné přetlaky pro konverzní faktor 0,1 a celkové množství hořlaviny 

Pro celkové množství W = 1603 kg, ekvivalentní hmotnost TNT  WTNT = 1727 kg. 

Vzdálenost [m] Redukovaná vzdálenost Z [m/kg
1/3

] Přetlak Δp+ [kPa] 

10 0,8 988,1 

20 1,7 248,6 

50 4,2 52,1 

100 8,3 19,2 

200 16,7 7,9 

500 41,7 2,8 

  

Na obrázku 20 je znázorněn graf závislosti přetlaku na vzdálenosti pro konverzní 

faktor 0,1. 

 

Obrázek 20: Závislost přetlaku na vzdálenosti pro konverzní faktor 0,1 
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B. Pro množství hořlaviny mžikově odpařené. 

1. Konverzní faktor 0,03 (3%). 

Tabulka 19 znázorňuje přetlaky pro zvolené vzdálenosti. 

Tabulka 19: Výsledné přetlaky pro konverzní faktor 0,03 a množství hořlaviny mžikově odpařené 

Pro množství mžikově odpařené Wf = 197 kg , ekvivalentní hmotnost TNT WTNT = 63,7 kg 

Vzdálenost [m] Redukovaná vzdálenost Z [m/kg
1/3

] Přetlak Δp+ [kPa] 

10 2,5 119,9 

20 5,0 39,4 

50 12,5 11,3 

100 25,0 4,9 

200 50,1 2,3 

500 125,2 0,9 

 

Na obrázku 21 je znázorněn graf závislosti přetlaku na vzdálenosti pro konverzní 

faktor 0,03. 

 

Obrázek 21: Závislost přetlaku na vzdálenosti pro konverzní faktor 0,03 
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2. Konverzní faktor 0,06 (6%). 

Tabulka 20 znázorňuje přetlaky pro zvolené vzdálenosti. 

Tabulka 20: Výsledné přetlaky pro konverzní faktor 0,06 a množství hořlaviny mžikově odpařené 

Pro množství mžikově odpařené Wf = 197 kg , ekvivalentní hmotnost TNT WTNT = 127 kg 

Vzdálenost [m] Redukovaná vzdálenost Z [m/kg
1/3

] Přetlak Δp+ [kPa] 

10 2,0 180,1 

20 4,0 56,1 

50 9,9 15,2 

100 19,9 6,4 

200 39,7 2,9 

500 99,3 1,1 

 

Na obrázku 22 je znázorněn graf závislosti přetlaku na vzdálenosti pro konverzní 

faktor 0,06. 

 

Obrázek 22: Závislost přetlaku na vzdálenosti pro konverzní faktor 0,06 

  

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

10 20 50 100 200 500

P
ře

tl
a
k

 [
k

P
a
]

Vzdálenost  [m]

Závislost přetlaku na vzdálenosti



45 

 

3. Konverzní faktor 0,1 (10%). 

Tabulka 21 znázorňuje přetlaky pro zvolené vzdálenosti. 

Tabulka 21: Výsledné přetlaky pro konverzní faktor 0,1 a množství hořlaviny mžikově odpařené 

Pro množství mžikově odpařené Wf = 197 kg , ekvivalentní hmotnost TNT WTNT = 212 kg 

Vzdálenost [m] Redukovaná vzdálenost Z [m/kg
1/3

] Přetlak Δp+ [kPa] 

10 1,7 246,1 

20 3,4 73,6 

50 8,4 19,0 

100 16,8 7,9 

200 33,5 3,5 

500 83,8 1,3 

 

Na obrázku 23 je znázorněn graf závislosti přetlaku na vzdálenosti pro konverzní 

faktor 0,1. 

 

Obrázek 23: Závislost přetlaku na vzdálenosti pro konverzní faktor 0,1 
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9.2 Metoda Multi - Energy 

V tabulkách 22 a 23 jsou  uvedeny vypočítané hodnoty jak pro ohraničenou oblast 

energie E = 3460 MJ (tabulka 22), tak pro zbylou oblast oblaku par energie 

E = 71088 MJ ( tabulka 23). 

1. Pro energii E=3460 MJ. 

Tabulka 22: Výsledné hodnoty pro energii E = 3460 MJ 

Energie E = 3460 MJ, síla zdroje 10 

Vzdálenost 

[m] 

Redukovaná 

vzdálenost R´ 

[m/kg
1/3

] 

Redukovaný 

přetlak Ps´ [-] 

Redukovaná 

doba trvání  

t+´ [-] 

Doba trvání 

pozitivní fáze 

t+ [s] 

Přetlak 

Δp+ 
[kPa] 

10 0,3 7,8 0,2 0,02 787,0 

20 0,6 1,2 0,2 0,02 124,0 

50 1,5 0,2 0,3 0,03 24,4 

100 3,1 0,1 0,4 0,04 9,5 

200 6,2 0,04 0,4 0,04 4,1 

500 15,4 0,01 0,5 0,05 1,5 

 

Na obrázku 24 je znázorněna závislost přetlaku na vzdálenosti pro energii 3460 MJ. 

 

Obrázek 24: Závislost přetlaku na vzdálenosti pro E=3460 MJ 
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2. Pro energii E=71088 MJ. 

Tabulka 23 uvádí vypočtené hodnoty pro energie E=71088 MJ.  

Tabulka 23: Výsledné hodnoty pro energie E = 71088 MJ 

Energie E = 71088 MJ, síla zdroje 3 

Vzdálenost 

[m] 

Redukovaná 

vzdálenost R´ 

[m/kg
1/3

] 

Redukovaný 

přetlak Ps´   [-

] 

Redukovaná 

doba trvání t+´ 

[-] 

Doba trvání 

pozitivní fáze t+ 

[s] 

Přetlak 

Δp+ 
[kPa] 

10 0,1 - - - - 

20 0,2 - - - - 

50 0,5 0,1 2,0 0,5 5,1 

100 1,1 0,02 2,0 0,5 2,8 

200 2,3 0,01 2,0 0,5 1,4 

500 5,6 0,005 2,0 0,5 0,6 

 

Na obrázku 25 je znázorněna závislost přetlaku na vzdálenosti pro energii 71088 MJ. 

 

Obrázek 25: Závislost přetlaku na zdálenosti pro E=71088 MJ 
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9.3 Program Aloha 

V tabulce 24 jsou uvedeny hodnoty přetlaků vypočtené podle programu Aloha. 

Tabulka 24: Výsledné přetlaky vypočtené programem Aloha 

Výsledné přetlaky podle programu Aloha 

Vzdálenost [m] Přetlak  [kPa] 

20 41,0 

50 10,0 

100 3,5 

 

Na obrázku 26 je graficky znázorněm přetlak v závislosti na vzdálenosti podle 

programu Aloha. 

 

Obrázek 26: Závislost přetlaku na vzdálenosti podle programu Aloha 
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9.4 Výsledné přetlaky jednotlivých metod a programů 

Všechny zjištěné přetlaky  pro jednotlivé vzdálenosti jsou v tabulce 25.  

Tabulka 25: Výsledné přetlaky podle použitých metod a programů. 

Vzdálenost 

[m] 

TNT - ekvivalent Multi - Energy 

RMP 

comp 
ALOHA 

Celkové množství Mžikový odpar Energie  [MJ] 

0,03 0,06 0,1 0,03 0,06 0,1 

3460,0 71088,0 

Síla exploze 

10,0 3,0 

Přetlak [kPa] 

10 435,1 692,7 988,1 119,9 180,1 246,1 787,0 - 

- 

- 

20 121,0 181,9 248,6 39,4 56,1 73,6 124,0 - 40,0 

50 28,7 40,2 52,1 11,3 15,2 19,0 24,4 5,1 10,0 

100 11,4 15,3 19,2 4,9 6,4 7,9 9,5 2,8 3,5 

200 5,0 6,5 7,9 2,3 2,9 3,5 4,1 1,4 6,9 
- 

500 1,8 2,3 2,8 0,9 1,1 1,3 1,5 0,6 - 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo především určení velikosti přetlaku na čele tlakové vlny 

vzniklé při výbuchu neohraničeného oblaku par a plynu. Podle literatury existuje několik 

výpočtových metod a výpočetních počítačových programů. Jednou z použitých metod je 

metoda TNT - ekvivalentu a druhou metody Multi - Energy, pro porovnání byly použity 

počítačové programy Aloha a RMP Comp.  

U výpočetní metody TNT - ekvivalentu existuje velká variabilita použití, jelikož 

výpočetní postup se může v určitých krocích velice lišit, a to například v závislosti 

na množství hořlaviny, které je zahrnuto do výpočtu, nebo na hodnotě konverzního faktoru, 

který se liší podle jednotlivých autorů.  Vždy je tedy na zpracovateli, aby zvolil hodnoty, 

které jsou nejpravděpodobnější. Pro bakalářskou práci byly vybrané konverzní faktory 

aplikované na množství hořlaviny celkově uniklé a na množství hořlaviny mžikově odpařené. 

Z porovnání vyplývá, že určit množství hořlaviny, které se může vyskytovat v oblaku, 

je stěžejní, neboť výsledné přetlaky jsou v závislosti na množství hořlaviny v oblaku, se 

kterou je počítáno, několikrát větší, zvláště přetlaky v prvních desítkách metrů. 

Jako druhá výpočetní metoda byla zvolena metoda Multi - Energy. Tato metoda je 

velice rošířená a dává základ  pro většinu metod, které se zabývají výbuchem oblaku par 

z pohledu více najednou probíhajících výbuchů palivovzdušných směsí. Pro přesné vypočtení 

přetlaku na čele tlakové vlny je stěžejní rozdělit možný oblak par nebo plynu do prostoru, 

ve kterém se mohou nacházet překážky, a prostoru bez překážek. Toto rozdělení a určení více, 

či méně zahrazeného prostoru je důležité a vyplývá z něj výsledná hodnota přetlaku, která se 

může výrazně lišit. 

Pro lepší srovnání výpočtových a výpočetních metod bylo použito dvou počítačových 

programů. Programy podávají jen malý rozsah přetlaků v závislosti na volbě vzdálenosti. 

Ale i z těchto stručných výstupů lze konstatovat, že přetlaky určené programy se výrazně 

neliší od výpočtových metod. 
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Ze srovnání všech použitých postupů vyplývá, že hodnoty přetlaku na čele tlakové 

vlny, která byla způsobena výbuchem neohraničeného oblaku par a plynu, se liší, a to 

převážně pro přetlaky určované pár desítek metrů od vzniklé události. Ve větších 

vzdálenostech od místa výbuchu jsou odchylky přetlaků jen velmi malé. I přes odlišné 

hodnoty v blízkosti výbuchu  má  přetlak  podle jednotlivých metod takovou hodnotu, že by 

v této vzdálenosti měla významný vliv na okolí, a to jak na lidský organismus, tak na stavební 

konstrukce vyskytující se v blízkosti výbuchu.  
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