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Anotace 

HAVLÍKOVÁ, Andrea. BLEVE v 1-D geometrii - scénář událostí a zdroj energie 

vygenerované tlakové vlny. Ostrava, 18. 4. 2014. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Miroslav Mynarz. 

Tato diplomová práce se zabývá jevem BLEVE v 1D geometrii. Je rozdělena do pěti 

dílčích částí, které zahrnují BLEVE obecně ve 3D geometrii, Fireball (který BLEVE může 

provázet), převedení BLEVE do 1D geometrie, experiment demonstrujícím BLEVE v 1D 

geometrii a nakonec scénář BLEVE v tunelu. Cílem práce bylo přiblížit základní informace 

ohledně tohoto jevu a pomocí experimentálně naměřených veličin zjistit, zda k jeho vzniku 

přispívá i vnitřní energie přehřáté kapaliny. Veškeré informace byly následně použity pro 

vypracování scénáře nehody. 

Klíčová slova: 

BLEVE, Fireball, fragmenty, roztržení tlakové nádoby, tlaková vlna, výbuch, 1D geometrie 

Annotation 

This diploma thesis deals with the BLEVE phenomenon in 1D geometry. The thesis is 

divided into five parts, which include BLEVE generally in 3D geometry, fireball (which may 

accompany the BLEVE), the transfer of BLEVE into 1D geometry, experiment demonstrating 

BLEVE in 1D geometry and finally scenario BLEVE in a tunnel. The objective of thesis was 

to bring basic information about this phenomenon and using the experimentally measured 

values to determine if also the internal energy of the superheated liquid contributes to the 

creation. All the informations were subsequently used for develop scenario of the accident. 

Keywords: 

BLEVE, fireball, fragments, pressure vessel burst, pressure wave, explosion, 1D geometry  
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1. Úvod 

Tato diplomová práce by měla poskytnout základy k pochopení vzniku, průběhu  

i následkům fenoménu BLEVE, který není doposud v českých zdrojích dostatečně 

zaznamenán.  

Na počátku jsou definovány základní druhy požárů a výbuchů jako jsou Fireball, Pool 

fire, Jet fire, Flash fire a VCE. Popis BLEVE je vypracován rozsáhleji. K pochopení celého 

jevu musíme znát jeho mechanismus, tedy jaká situace musí nastat, aby k němu došlo. Protože 

se jedná o fyzikální výbuch, nevyskytují se při něm primárně plameny, ale je specifikován 

tlakovou vlnou a odletujícími fragmenty tlakové nádoby, která tomuto jevu podlehla. Na 

rozdíl od výbuchu výbušnin jsou fragmenty obvykle velké, nejčastěji se zásobník roztrhne jen 

na dvě nebo tři části. Práce popisuje i selhání nádoby, průběh vzniku trhliny v plášti a faktory, 

které ovlivňují její šíření, které nakonec vyvrcholí k progresivnímu selhání a vzniku BLEVE. 

Dále jsou zde zahrnuty některé havárie, které se udály v minulosti, mezi vybranými jsou 

Feyzin, Crescent City, Mississauga a Mexico City. Informace ohledně příčin, průběhu  

a následků, včetně počtu evakuovaných, zraněných, v některých případech i mrtvých osob. 

K BLEVE patří i důkladnější zmínka ohledně Fireballu, protože mnohdy nastává ihned po 

výbuchu, tedy po úniku média z roztrženého zásobníku a jeho iniciaci okolním požárem. 

Cílem diplomové práce je transformace získaných informací z 3D geometrie do 1D 

geometrie. Tento převod může být významný pro pochopení vzniku a rozvoje BLEVE 

například v tunelech, šachtách nebo důlních dílech. Na Ústavu energetických materiálů 

Fakulty Chemicko-technologické Univerzity Pardubice byly uskutečněny experimenty, které 

byly prováděny s hlavním záměrem zjistit, zda má vnitřní energie kapalné fáze vliv na 

parametry vzniklé tlakové vlny. Měření bylo prováděno s dusíkem a vodou při různých 

úrovních naplnění zařízení, které se skládalo z vysokotlaké komory a expanzní trubice. V této 

práci je experiment vyhodnocen. 

V závěru práce je provedena případová studie zahrnující scénář BLEVE v tunelu, 

který simuluje nehodu osobního automobilu a automobilové cisterny převážející propan. 

Modelová situace je zpracována za podmínek předpokládajících vznik BLEVE. Je zde 

popsáno, jak k nehodě došlo, co vedlo ke vzniku BLEVE a jaké by vznikly pravděpodobné 

následky. Nechybí zde ani vypočítané odhady přetlaku a impulsu na čele vygenerované 

tlakové vlny a její doby trvání a počáteční rychlosti fragmentů.  
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2. Rešerše 

Největším přínosem pro vypracování této diplomové práce zabývající se především 

jevem zvaným BLEVE byly knihy Guidelines for Vapor Cloud Explosion, Pressure Vessel 

Burst, BLEVE and Flash Fire Hazards [4], Guidelines for evaluating the characteristics of 

vapor cloud explosions, flash fires, and BLEVEs [3] a Lee‘s Loss Prevention in the Process 

Industries Volume 2 [8]. Popisují vznik a rozvoj BLEVE, což obsahuje například mechaniku 

varu kapaliny, vznik trhliny na zásobníku a její šíření, selhání nádoby, odlet fragmentů, 

vzorce pro výpočet různých parametrů a tak dále. Jsou zde k nalezení také informace  

o Fireballu, který ve většině případů nastává po BLEVE. 

Nejvíce podkladů k tématu Fireball poskytla kniha Lee‘s Loss Prevention in the 

Process Industries Volume 1 [7]. Jsou zde všechny podstatné informace o vzniku a rozvoji 

Fireballu, vzorce k výpočtu jeho průměru i doby trvání od různých autorů, které se řádově liší. 

V knize Guidelines for evaluating the characteristics of vapor cloud explosions, flash fires, 

and BLEVEs [3] je uveden model bodového zdroje pro výpočet tepla dopadajícího na 

příjemce. 

Pro vypracování části o haváriích způsobených BLEVE byla použita publikace 

Fundamentals of process safety [9], ve které jsou podrobně popsány některé průmyslové 

nehody. Počínaje příčinou vzniku havárie, jejím průběhem i následky. Nechybí zde ani 

informace o rozsahu škod, zranění osob a úmrtí. 

Informace o BLEVE v 1D geometrii byly získány ze článku 1D plane numerical 

model for boiling liquid expanding vapor explosion (BLEVE) [10], kde byl popsán 

geometrický model reprezentující výbuch a jeho tlakové účinky. Dále bylo čerpáno z článku 

Blast phenomena in urban tunnel systems [11], ve kterém je zpracován experiment výbuchu 

v tunelu. Vzorce pro výpočet přetlaku a impulsu na čele vzdušné tlakové vlny a doby trvání 

byly uvedeny v knize Ochrana objektů před účinky havarijních výbuchů I. – vzdušné rázové 

vlny a vnitřní výbuch [1]. 

 Pro vypracování případové studie o BLEVE v tunelu byly použity zdroje Ochrana 

objektů před účinky havarijních výbuchů I. – vzdušné rázové vlny a vnitřní výbuch [1]  

a Evaluation of the blast-wave overpressure and fragments initial velocity for a BLEVE event 

via empirical correlations derived by a simplified model of released energy [2]. Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí [13] obsahuje podstatné 

informace o přepravě propanu a specifika pro konstrukci cisterny. Údaje o propanu byly 

získány z bezpečnostního listu [12].  
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3. Základní pojmy 

3.1. BLEVE 

Akronym BLEVE je z anglického termínu Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 

a ve volném překladu znamená výbuch expandujících par vroucí kapaliny. Jev se vyskytuje 

především u zásobníku se zkapalněným nebo stlačeným plynem (například LPG, LNG  

a podobně) nebo kapalinou, která má teplotu podstatně vyšší než bod varu při atmosférickém 

tlaku. Vzniká nejčastěji v důsledku požáru, který se nachází v bezprostřední blízkosti. Požár 

ohřívá zásobník, jehož materiál (nejčastěji ocel) měkne. Od zásobníku se zahřívá jeho kapalný 

obsah, který se odpařuje a zvyšuje tlak uvnitř. Instalovaný pojistný ventil nemusí zvládat 

snížení tlaku na bezpečnou míru. Požárem ovlivněná ocel se poruší a dojde k úniku obsahu 

zásobníku. Pokud je médium uvnitř hořlavé, pak je po úniku obvykle iniciováno od požáru  

a může vzniknout Fireball, který je vysvětlen dále. BLEVE je fyzikální výbuch, který 

doprovází vznik a šíření tlakové vlny a rozlet fragmentů roztrženého zásobníku. Tento jev je 

podrobně popsán v kapitole 4. 

 

Obrázek 3.1: BLEVE a vznikající Fireball [15] 
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3.2. Fireball 

Fireball neboli ohnivá koule vzniká především po jevu BLEVE. Jak již bylo uvedeno, 

jedná se o požárem iniciovanou směs uniklé páry se vzduchem. Tvar koule se vyvine 

turbulentním mícháním vzduchu s palivem. Vnitřní vrstva Fireballu je většinou tvořena jen 

palivem, vnější obalová vrstva je směsí vzduchu a paliva. Při dostatečné rychlosti hoření 

vzrůstají vztlakové síly horkých plynů a proto má Fireball tendenci stoupat a expandovat. 

Bližší informace jsou v kapitole 5. 

 

Obrázek 3.2: Fireball [15] 

3.3. Pool fire 

Pool fire je požár par, které se vypařují z hladiny rozlité kapaliny. Nejčastěji se 

vyskytuje po úniku hořlavé kapalné látky, která se nahromadí a vytvoří kaluž. Od toho se 

odvíjí název, který v překladu znamená požár kaluže.  

 

Obrázek 3.3: Pool fire [15] 
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3.4. Jet fire 

Tento typ požáru vzniká nejčastěji u porušení potrubí, může také vzniknout při úniku 

plynu (nejčastější při prasknutí potrubí plynovodu) nebo dvoufázové směsi plynu a kapaliny 

z otvoru. Je to tryskový požár, protože z potrubí či otvoru uniká médium pod vysokým 

tlakem. Po úniku musí být iniciován vnějším zdrojem. Má směrový účinek a poměrně dlouhé 

trvání.  

 

Obrázek 3.4: Jet fire [15] 

3.5. VCE 

VCE je zkratka pro Vapor Cloud Explosion, v překladu výbuch oblaku par. Jedná se  

o chemický výbuch a vyznačuje se zpožděnou iniciací oblaku hořlavých par nebo plynu ve 

směsi se vzduchem. Vlivem dostatečně vysoké lineární rychlosti šíření plamene vzniká 

významný přetlak. VCE může přejít v detonaci a doprovází ho tepelné sálání, tlaková vlna  

a fragmenty obalu. 

 

Obrázek 3.5: VCE [15] 
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3.6. Flash fire 

Flash fire (rychlé vyhoření oblaku) nastane, pokud únik hořlavé látky trvá delší dobu 

bez iniciace. Následně po promísení látky se vzduchem dojde v oblasti výbušné koncentrace 

k iniciaci a prohoření bez vzniku tlakové vlny. Tento požár se nejčastěji vyskytuje v přírodě 

při iniciaci uniklého podzemního metanu [14]. 

 

Obrázek 3.6: Flash fire [15] 

4. BLEVE 

Termín BLEVE byl poprvé představen J. B. Smithem, W. S. Marshem a W. L. 

Wallsem v roce 1957. Tehdy byl definován jako selhání skladovací nádrže a její destrukce  

v okamžiku, kdy je kapalina uvnitř zahřátá na teplotu vyšší, než je její bod varu při normálním 

atmosférickém tlaku. 

Podle Reida (1976, 1980) je BLEVE náhlý únik kapaliny, která je za atmosférických 

podmínek přehřátá. Výsledkem BLEVE je náhlý a intenzivní var kapaliny, při kterém se 

vytvoří tlaková vlna.  

BLEVE začíná u nádoby s kapalinou, která je skladována při vyšší teplotě než je její 

teplota varu, nebo látek normálně skladovaných jako kapaliny (oxid uhličitý, kyslík  

a podobně), které mají teplotu varu o mnoho nižší než je pokojová teplota. V případě vody se 

může BLEVE vyskytnout pouze pokud je zahřátá nad 100°C a je skladována v takových 

nádobách, které jsou (vzhledem k tlaku, který vařící voda a její pára produkuje) schopny 

uchovávat vodu při takto vysokých teplotách. 

Základním principem jsou tyto tři skutečnosti: 

1) v zásobníku se nachází kapalina zahřátá nad bod varu, 

2) uzavření způsobující takový tlak v kapalině, aby potlačil vření, 

3) náhlá ztráta uzavření a rychlý pokles tlaku v kapalině. 
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BLEVE souvisí s roztržením tlakové nádoby obsahující hořlavou nebo nehořlavou 

kapalinu zahřátou nad její bod varu. Jedna pětina BLEVE je způsobena nehořlavým 

zkapalněným nebo stlačeným plynem. Jedná-li se o nehořlavou kapalinu, je vznikajícím 

nebezpečím primárně přetlak, který způsobí roztříštění. Obsahuje-li zásobník kapalinu 

hořlavou, vzniká nebezpečí iniciace a obvykle se po výbuchu vytvoří Fireball. Hlavním 

průvodním jevem při BLEVE je tlaková vlna, která vzniká díky explozivně rychlému 

vypařování kapaliny. Největším nebezpečím je tedy zmíněná tlaková vlna a odletující 

fragmenty roztříštěného zásobníku.  

BLEVE je fyzikální výbuch, jedná se tedy o uvolnění energie ze změny skupenství. 

Běžně se můžeme setkat se dvěma variantami, podle média uskladněného v zásobníku či 

tlakové láhvi. Při obou variantách vzniká tlaková vlna a odlet fragmentů. BLEVE, při kterém 

se v zásobníku nachází hořlavá kapalina, je nejvíce nebezpečný. Nevyznačuje se pouze 

tlakovou vlnou, ale vzniká při něm i požár uniklých par ve směsi se vzduchem. Je typický pro 

nízkovroucí kapaliny a stlačené nebo zkapalněné plyny. Principem je zahřátí kapalného média 

uvnitř tlakové láhve, které je skladováno pod tlakem a při teplotě vyšší, než je jeho teplota 

varu [3,4,8]. 

Nízkovroucí kapalina je taková, která má při normálním, tedy atmosférickém, tlaku 

teplotu varu nižší než 50 °C. Je to kapalina, kterou můžeme zařadit do I. třídy nebezpečnosti, 

jelikož splňuje její kritérium, které udává teplotu varu do 135 °C [6].  

4.1. Průběh a mechanismus BLEVE 

V obou variantách musí být zásobník vystaven sálavému teplu z požáru vzniklého 

v bezprostřední blízkosti nebo jeho přímým působením na něj. Nejčastější příčinou takového 

požáru je Pool fire, při kterém odhořívá směs vzduchu s párami hořlavé kapaliny vylité 

v bezprostředním okolí zásobníku. Požár působí na stěnu zásobníku, od které se zahřívá 

kapalina uvnitř, začne vřít a odpařovat se. Vzhledem ke skutečnosti, že plynné skupenství 

zaujímá mnohonásobně větší objem, než kapalné, vzroste tlak v zásobníku. Pojistné ventily 

nestačí snižovat přetlak odfukováním nahromaděných par. Stěna ocelového zásobníku pod 

náporem požáru mění své mechanické vlastnosti a díky narůstajícímu tlaku uvnitř vznikne 

trhlina, kterou páry hořlavé kapaliny začnou unikat do volného prostranství. 

Kapalina efektivně chladí stěnu zásobníku, která je s ní v kontaktu. Pára nikoliv. 

Roztrhnutí zásobníku může probíhat rychleji, pokud je zásobník poškozen například 

mechanickým rázem, korozí nebo vadou materiálu, z kterého je zkonstruován. 
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Průběh havárie s hořlavou kapalinou (zkapalněným plynem) je podrobněji popsán 

v kapitole 4.4. 

 

Obrázek 4.1: Příčina vzniku BLEVE [15] 

 Maximální teplota přehřátí materiálu při daném tlaku je ukázána v PV diagramu 

(obrázek 4.2). Přehřátá kapalina má v každém svém stavu určitou izotermu. Na obrázku 4.2 je 

čárkovaně znázorněna počáteční izoterma, která začíná v tlaku P1 a objemu V1. Stav přehřátí 

můžeme extrapolovat pouze na hodnotu P a V, kde se poměr dP/dV při konstantní teplotě 

stává nulovým. Mezní teplota přehřátí T1 je při tlaku P1. Místo, kde se (dP/dV)T rovná nule se 

nazývá Spinodální křivka (Reid, 1976).  

 

Obrázek 4.2: PV diagram [3] 
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Teplotní limit přehřátí lze vypočítat z termodynamické stavové rovnice  

(         ). Podle Reida ale nebyla korelace mezi tlakem, objemem a teplotou 

v oblasti přehřáté kapaliny uspokojivá. 

Opschoor (1974) použil Van der Waalsovu stavovou rovnici pro odhad maximální 

teploty přehřátí při atmosférickém tlaku (Tsl) z kritické teploty (Tc, kritická teplota je taková, 

při níž už plyn nemůže být zkapalněn pouze tlakem). Toto vyjádření je uvedeno v rovnici 

(4.1). 

                     (4.1) 

Reid (1976) použitím stavové rovnice od Redlich-Kwonga předpověděl limitní teplotu 

přehřátí a vytvořil vztah (4.2). Dále stanovil, že teplotní limit pro širokou škálu průmyslových 

sloučenin spadá do úzkého intervalu 0,89 Tc až 0,90 Tc. 

                       (4.2) 

V následující tabulce jsou uvedeny body varu, limitní teploty přehřátí a kritické 

teploty různých látek. U limitní teploty přehřátí a kritické teploty jsou uvedeny i tlaky. 

Tabulka 4.1: Individuální teploty a tlaky různých látek [3] 

Látka 
Bod varu 

[K] 

Kritické hodnoty Limitní hodnoty přehřátí 

Teplota [K] Tlak [bar] Teplota [K] Tlak [bar] 

Propan 231 370 43,6 325 18,3 

n–Butan 272 426 36,5 377 16,3 

Isobutan 261 407 37,5 361 15,5 

Etan 184 305 49,0 269 21,7 

Voda 373 647 218 553 64,1 

4.2. Termodynamika varu 

Teplota kapaliny roste poté, co je do ní převedeno teplo. Při dosažení bodu varu se 

začnou v kapalině formovat bubliny páry na aktivních nukleačních místech. Tato aktivní 

místa se obvykle vyskytují na rozhraní s pevnými látkami. Při BLEVE jsou na stěnách 

nádoby. Tato nukleace se nazývá heterogenní. U každého varu je vyžadována určitá úroveň 

přehřátí, která je definovaná jako zahřívání mimo bod varu. Jsou-li jádra bublin veliká (blížící 

se velikosti milimetru), je k růstu bubliny zapotřebí velmi malý stupeň přehřátí. Je-li jádro 

bubliny velmi malé (u značně hladkého a čistého vnitřního povrchu nádoby), pak potřebuje 

více zahřát, aby se zvětšilo. 



10 

 

Z předešlého odstavce vyplývá, že var začíná na stěně nádoby. Je to místo, kde mohou 

být jádra bublin zachycena v povrchových štěrbinách. Jestliže je na stěnách nedostatek 

nukleačních míst, jako je tomu v případě nádoby s velmi čistými a hladkými stěnami (např. 

leštěný kov), musí nukleace bubliny probíhat v objemu kapaliny. Var v objemu tekutiny 

obvykle probíhá v submikronových nukleačních místech na suspendovaných částicích, 

nečistotách, krystalech nebo iontech. Růst těchto velmi malých jader bublin vyžaduje vysokou 

míru přehřátí. To znamená, že normální bod varu kapaliny nemůže být překročen bez varu, 

ale kapalina může být výrazně přehřátá, zatímco zůstává kapalinou. Teplotní mez přehřátí 

stanovuje, že při daném tlaku nad kapalinou už nemůže být tato kapalina přehřáta. Je-li 

dosaženo tohoto limitu, pak v kapalině na molekulární úrovni spontánně vzniknou 

mikroskopické bubliny páry. To může vyvolat násilnou změnu fáze, ve které kapalina mění 

fázi okamžitě. Tento děj se nazývá homogenní nukleace. 

Pokud je kapalina skladována nad bodem varu pod tlakem, tlak v nádobě potlačuje var 

a zabraňuje tvorbě bublin. Když tlak klesne pod tlak nasycených par, var obvykle započne na 

nukleačních místech stěny nádoby (např. kotelní kámen, stopy po obrábění, mikro fraktury 

povrchu, škrábance a nečistoty) a na rozhraní mezi plynem a kapalinou. To znamená, že var 

začne na stěnách a tím se vyhne homogenní nukleaci. Proces změny fáze je rozložen na delší 

časové úseky a to zpomaluje rychlost uvolňování expanzní energie, obsažené v kapalině. 

Neexistuje žádný experimentální důkaz se skutečnou tlakovou nádobou, kde by změna fáze 

byla homogenní nukleací. Při průmyslovém provozu je velmi nepravděpodobná vzhledem  

k teplotním gradientům, nečistotám, drsnosti povrchu a dalším faktorům, které způsobují 

lokální nukleaci [4]. 

4.3. Mechanismus selhání nádoby 

Aby mohl BLEVE nastat, musí tlaková nádoba selhat náhle (tj. úplná ztráta pevnosti). 

Drobné trhliny se mohou šířit v důsledku kombinace několika faktorů, včetně vnitřního tlaku, 

oslabení pláště nádoby, nedostatečné tažnosti materiálu a podobně. Materiál nádoby může být 

rovněž ovlivněn v důsledku ohřevu, což může způsobit ztrátu pevnosti materiálu a selhání 

následkem přetlaku i v případě, že je tlak nižší, než je normální pevnost materiálu za běžných 

teplot. 

Typická trhlina je na počátku velmi malá a lokální porucha materiálu a je lokalizována 

v místech, kde je pevnost nejslabší (např. v blízkosti svárů, koncentrovaného napětí, 

vyhřívaných zón nebo vad materiálu). Jakmile materiál selže lokálně, přestává být oporou 

okolnímu materiálu, který je z tohoto důvodu namáhán také. To může způsobit jeho přetížení 
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a selhání. Tímto způsobem se trhlina šíří podél stěny nádoby. V případě, že porucha nastane 

působením lokálních účinků (např. ohřev, koroze, vady, nebo místní nárůst zatížení), může ji 

zastavit rozšíření k části materiálu, která je dostatečně silná, aby odolala tlaku bez pomoci 

části, která selhala. K tomu může dojít při změně tloušťky (např. armatury, koncovky atd.) 

nebo při změně stavu materiálu (např. změna intenzity ohřevu). V tomto případě se může 

trhlina stabilizovat a výsledné selhání bude omezeno na únik nebo výtrysk tekutiny z nádoby. 

Pokud se nadále šíří, dojde k progresivnímu selhání celé nádoby. 

Jakmile dosáhne určité kritické délky (v závislosti na materiálu a stavu namáhání), 

bude se trhlina šířit do zbývajícího materiálu stěny nádoby v křehkém módu rychlostí zvuku. 

Ve většině případů je rychlost zvuku ve stěnách nádoby mnohem vyšší, než v obsahu nádoby. 

Například v oceli je přibližně čtyřikrát větší, než ve vodě a více než sedmnáctkrát větší než ve 

vzduchu (všechny hodnoty jsou při atmosférickém tlaku a teplotě). K selhání nádoby dojde 

mnohem rychleji, než k expanzi kapaliny a ještě rychleji, než k jejímu varu. 

Selhání tohoto druhu má obvykle za následek rozdělení nádoby na dva nebo více kusů. 

V některých případech je po selhání zcela rozevřená a zploštělá. 

Nejčastější příčinou BLEVE je přehřátí nádoby kvůli požáru. Kov, ze kterého je 

nejčastěji vyrobena, je zahříván a ztrácí svou mechanickou pevnost. Proces selhání je dán 

roztržením pláště v důsledku namáhání vysokou teplotou. 

Na kapalinou smáčených stěnách je teplo z požáru rychle převedeno do kapalného 

obsahu. Tím se zvýší teplota kapaliny a smáčené stěny zůstanou relativně chladné a budou mít 

obvykle teplotu do 100°C. Tento proces je velmi odlišný na stěně, která je v kontaktu s párou. 

Konvekce tepla ze stěny do páry je mnohem pomalejší vzhledem k nižší tepelné vodivosti, 

měrnému teplu a hustotě par. Důsledkem je, že teplo zůstane ve stěně a dosáhne tak mnohem 

vyšší teploty. Teplota stěny, které se dotýká pára, může vzrůst na velmi vysokou úroveň  

a dominantním způsobem odvodu tepla ze stěny se stává tepelné záření. Pokud se jedná  

o prudký požár, může teplota stěny přesahovat 600°C. Při těchto teplotách ztratí většina 

běžných ocelových tlakových nádob okolo 60 - 80% jejich pevnosti. Lokální ohřev 

v důsledku nárazového Jet fire může způsobit ještě vyšší teploty stěn v mnohem kratší době. 

Jet fire může mít dokonce vliv na mechanickou pevnost kovu pod hladinou kapaliny, pokud je 

překročen kritický tepelný tok. Vzhledem k lokálním účinkům ohřevu přetlakový ventil 

nezabrání BLEVE ani v případě, že má správnou velikost a je v provozuschopném stavu. Ve 

skutečnosti přetlakový ventil způsobí snížení množství látky v nádobě a v průběhu času 

zmenší kapalinou zvlhčený povrch nádoby a zvětší plochu, která je citlivá na tepelnou 

degradaci. 
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Pro správně navrženou tlakovou nádobu v dobrém stavu může dojít k vytvoření trhliny 

během několika minut vážného lokálního působení požáru. Predikce doby jejího vzniku je 

možná, pokud jsou známy přesné podmínky požáru, stav tlakové nádoby a vlastnosti 

materiálu, ze kterého je vyrobena.  

Je tedy patrné, že zvýšení teploty může mít za následek rychlé roztržení nádoby. Proto 

by v prostorách s nebezpečím požáru, měly být tlakové nádoby chráněny prostředky jako je 

vodní sprej, tepelná izolace, nakupená zemina atd., aby byl omezen nárůst teploty v nádobě  

a tím nebyla ovlivněna pevnost materiálu. 

4.4. Typický průběh BLEVE 

Každá havárie má jedinečné aspekty. Pokud bude uvažován BLEVE v průmyslovém 

prostředí, existuje předpokládaný sled událostí, který je považován za typický pro tento typ 

výbuchu. Je zřejmé, že všechny scénáře BLEVE neprobíhají přesně tak, jak je zde popsáno. 

Pro následující případ bude posuzována tlaková nádoba, v níž je skladován hořlavý 

zkapalněný plyn (propan), který byl uložen za atmosférické teploty. 

4.4.1. Počátek události 

V případě požáru vyskytujícího se v blízkosti nádrže v důsledku jiné akce (například 

únik paliva, požár konstrukce, dopravní nehoda, nebo jiného zdroje) budou stěny nádoby 

ohřívány ohněm. 

4.4.2. Reakce kapaliny 

V kapalině, která je v blízkosti stěny nádoby, se zvyšuje teplota. Tím se zvyšuje tlak 

par kapaliny a celkový tlak v nádobě. Kapalina v těchto místech je méně hustá, zvětšuje 

objem a vytvoří konvekční smyčku, kterou odvádí teplo ze stěny nádoby. Ohřívá-li se povrch 

nádoby nad hladinou kapaliny, přenáší se teplo do kapaliny převážně sáláním. Tento 

mechanismus přenosu tepla není tak účinný (jako přenos konvekcí kapaliny), proto se teplota 

stěny v prostoru s párou zvýší rychleji než teplota stěny v prostoru s kapalinou. 

4.4.3. Oslabení materiálu a vytvoření trhliny 

Je-li stěna nádoby ohřívána, pak ztrácí svou pevnost. Při trvajícím požáru dochází ke 

zvýšení tlaku a změkčení materiálu. To povede ke vzniku měkkých a poddajných míst, ve 

kterých se bude materiál lokálně prodlužovat, a vzniknou na stěně nádoby boule. V těchto 

místech se materiál ztenčí a zmenší se jeho pevnost. Vlivem této lokální poruchy dojde 

k vytvoření trhliny. Na fragmentech nádoby je pak často vidět takzvané „břitové“ roztržení. 
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4.4.4. Šíření trhliny 

Trhlinou bude proudit kapalina, která při průtoku otvorem dodá zdeformovanému 

materiálu hydrodynamické síly. Ty navíc s dříve působícími tlakovými silami způsobí, že 

trhlina přejde do silnějšího materiálu. V případě, že trhlina dosáhne své kritické délky, nádoba 

progresivně selže. Tento děj je označován jako jednostupňový BLEVE. 

4.4.5. Opětovné přetlakování 

Po uvolnění tekutiny se tlak v nádobě může snížit. Při poklesu tlaku se kapalina 

přehřeje a začne vřít. V důsledku místního přenosu tepla potřebného pro vytvoření bublin, je 

mezi poklesem tlaku a varem kapaliny časová prodleva. Pokud kapalina vře, může 

produkovat dostatečné množství par, které povede ke zvýšení tlaku nad hodnotu počátečního 

tlaku selhání nádoby a to může způsobit další rozšíření trhliny. V tomto případě to povede  

k progresivní ztrátě těsnosti a vzniku BLEVE. Tento typ události je označován jako 

dvoustupňový BLEVE. Pokud opětovné přetlakování nezpůsobí ztrátu pevnosti, bude 

výsledkem pouze výtrysk kapaliny. 

4.4.6. Mžikové odpaření kapaliny 

Po selhání nádoby se přehřátá kapalina začne mžikově odpařovat ve dvou fázích,  

v nasycené kapalině při bodu varu a v parní fázi. Expanze kapaliny do těchto dvou fází  

a expanze tekutiny z počátečního tlaku na tlak atmosférický vytváří tlakovou vlnu a způsobí 

odmrštění fragmentů do okolí. Jedná-li se o hořlavou kapalinu, je po kontaktu s okolním 

požárem často iniciována a vytvoří Fireball. Zbývající kapalina bude hořet jako Pool fire nebo 

se bude odpařovat v případě, že oheň sám uhasne z důvodu přenosu tepla alokovaného v zemi 

do kapaliny. 

4.4.7. Následky 

Následky BLEVE by v daném případě zahrnovaly jednak tlakovou vlnu z důvodu 

expanze par a mžikovému odpaření kapaliny, tak i Fireball v důsledku iniciace hořlavého 

média od požáru v blízkosti nádrže a také odletující fragmenty. 

Tato sekvence nevyžaduje překročení konstrukčního ani jmenovitého pracovního tlaku 

nádoby. K BLEVE může dojít i v případě, že jsou na nádobě nainstalována přetlaková 

zařízení a jsou plně funkční. I když pro tento modelový příklad byl použit hořlavý materiál, 

není hořlavá kapalina nezbytná k tomu, aby došlo k BLEVE. V případě, že jde o hořlavý 

materiál a není zapálen okamžitě, může místo Fireballu nastat Flash fire nebo VCE [4,8,9].  
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Obrázek 4.2: BLEVE [8] 

4.5. Tlakové účinky BLEVE 

Nádoba naplněná stlačenou přehřátou kapalinou může při prasknutí vyvolat tlakové 

účinky výbuchu třemi způsoby. Při prvním tyto účinky může vytvořit pára nad hladinou 

kapaliny stejně jako u nádoby naplněné jen plynem. U druhého způsobu se jedná o var 

kapaliny při sníženém tlaku, kde nastanou tlakové účinky výbuchu, pokud dojde k rychlému 

varu. Třetí způsob nastane v případě, když je kapalina podílející se na BLEVE hořlavá a po 

úniku může dojít k explozi oblaku par. 

Rychlá expanze obsahu nádoby může po výbuchu vytvořit tlakovou vlnu. Tím se 

vytvoří první silná tlaková vlna, která se šíří okolním vzduchem ve směru od epicentra 

výbuchu s rychlostí vyšší než je rychlost zvuku. Tím, že se tekutina rozpíná sféricky  

a nemíchá se okamžitě s okolním vzduchem, vytvoří bubliny, které jsou tímto vzduchem 

obklopeny. Hybnost uvolněné tekutiny způsobí, že se bublina zvětší a tlak uvnitř ní klesne 

pod okolní tlak. Poté, co dosáhne svého maximálního průměru, se začne znova smršťovat, 

čímž vznikne fáze podtlaku, která změní směr proudění okolního vzduchu. Po dosažení 

minimálního průměru se odrazí a tím vznikne další tlaková vlna. Bublina bude nadále kmitat  

a vytvářet stále menší tlakové vlny, dokud nepřejde do klidového stavu. Nejdůležitějšími 
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parametry pro tlakovou vlnu je přetlak ps a pozitivní impuls is. Tyto parametry jsou 

znázorněny na obrázku 4.3, ze kterého jsou zřejmé obě fáze výbuchu a další tlaková vlna již 

s menší intenzitou. 

 

Obrázek 4.3: Záznam tlaku tlakové vlny v čase [3] 

Síla a tvar tlakové vlny vytvořené náhlým uvolněním kapaliny závisí na mnoha 

faktorech. Jedná se o způsob uvolnění tekutiny, energii vytvořenou expanzí, rychlost 

uvolňování energie, tvar nádoby, typ trhliny a charakter okolního prostředí (zahrnuje 

přítomnost ploch, které jsou schopné odrazit tlakovou vlnu a tlak okolního vzduchu). Druh 

tekutiny je velice důležitý, může to být zkapalněný či stlačený plyn, přehřátá kapalina, 

kapalina nebo jejich kombinace. Kapalina, která není přehřátá, nemůže způsobit výbuch, 

proto její objem v nádobě nemusí být zvažován. 

4.5.1. TNT ekvivalent 

Síla výbuchu se často vyjadřuje pomocí TNT ekvivalentu jako ekvivalentní množství 

TNT pro možnost odhadu případných škod způsobených výbuchem. Pro BLEVE je jeho 

použití zbytečné, protože lze různými metodami dojít přímo k výši možných potenciálních 

škod. Koncept TNT ekvivalentu je nejvíce využíván těmi, kteří se výbuchovými parametry 

nezabývají do hloubky. Z několika důvodů nelze BLEVE snadno přirovnat k výbuchu 

výbušnin jakožto vysoce výbušným látkám. Hlavním důvodem je, že mají velmi vysoký 

tlakový ráz v blízkosti zdroje výbuchu a vzhledem k tomu není tlaková vlna adiabatickým 

procesem. Energie se rozptýlí ve vlně, která se šíří od zdroje a následkem je rychlý rozklad 

přetlaku na krátké vzdálenosti. Proto se TNT ekvivalent dá aplikovat k odhadu v blízkém 
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okolí výbuchu. Přepočet na ekvivalentní hmotnost TNT se provádí například podle vztahu 

(4.3) [4]. 

     
   

      
           (4.3) 

kde: WTNT je ekvivalentní hmotnost TNT [kg], Eex je výbušná energie [J] a hTNT je výbuchové 

teplo pro TNT (              ). 

4.6. Důsledky vyplývající z BLEVE 

BLEVE může vést k řadě důsledků, jedná se zejména o vzdušnou tlakovou vlnu, 

ohrožení teplem z Fireballu a odlet fragmentů a trosek. V této kapitole budou rozebrány 

rozdíly mezi BLEVE a jinými typy výbuchů. Pokud je médium uvnitř zásobníku hořlavé  

a bude rozptýleno díky vzniklému BLEVE, může jeho zpožděná iniciace vést k Flash fire 

nebo VCE. 

4.6.1. Tlaková vlna 

Ve skutečnosti není výsledný účinek výbuchu BLEVE jen z mžikového odpařování 

kapaliny, ale také z expanze parní fáze v horním prostoru nádoby s parami. Při mnoha 

nehodách toto rozpínání páry produkuje většinu tlakových účinků výbuchu. Rychlá expanze 

par vytváří tlakovou vlnu, která je stejná jako u ostatních případů roztržení nádoby a obsahuje 

pouze stlačené plyny a páry. 

Na vyhodnocení energie vyprodukované BLEVE je v této části kladen důraz, jelikož je 

to nejdůležitější parametr k určení síly výbuchu. Výpočet výbuchové energie se provádí 

pomocí Brodeho rovnice (4.4). 

       
(     )   

(    )
          (4.4) 

kde: Eex,Br je výbuchová energie [J], p1 je počáteční tlak [Pa], p0 je okolní tlak [Pa], V1 je 

počáteční objem [m
3
] a γ1 je poměr měrných tepel plynů v systému [–]. 

4.6.2. Ohrožení teplem 

Obecně je strukturální poškození v důsledku tlakové vlny vygenerované vznikem 

BLEVE omezeno na blízké okolí zásobníku. V případě, že je zásobník naplněn do značné 

úrovně hořlavou kapalinou a dojde k BLEVE, může tepelné zatížení od Fireballu působit do 

větších vzdáleností než tlaková vlna. Z tohoto důvodu je důležité určit velikost a dobu trvání 

Fireballu vyprodukovaného z BLEVE. Ohrožení radiací z Fireballu lze odhadnout, pokud 

známe jeho následující vlastnosti. Jde o maximální průměr, výkon vyzařování z povrchu 
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Fireballu a celková doba hoření. Pro určení hodnot každé z těchto vlastností jsou k dispozici 

data i výpočetní metody. 

4.6.3. Odlet fragmentů a trosek 

V důsledku BLEVE vznikají úlomky zásobníku, které odletují do velkých vzdáleností 

od zdroje výbuchu. Primární fragmenty, které byly součástí původní nádoby, mohou být 

velmi nebezpečné a mít za následek poškození staveb a zranění osob v okolí. Pokud se 

nádoba roztrhne na velké kusy, může s nimi být odmrštěna i mžikově se odpařující kapalina. 

Ta expanduje a pohání letící fragmenty takovým způsobem, že se jejich pohyb podobá 

pohybu rakety. Z tohoto důvodu se těmto samohybným fragmentům říká „rakety“. Primární 

fragmenty a raketové účinky jsou určeny počtem, tvarem, rychlostí a jejich trajektorií. Obecně 

představují největší nebezpečí ze všech důsledků BLEVE. 

Při výbuchu trhaviny vznikne velké množství malých úlomků s vysokou rychlostí  

a robustním tvarem. Naproti tomu BLEVE jich vyvine pouze několik, které se liší velikostí 

(malé a velké), tvarem (robustní nebo ve tvaru disku) a počáteční rychlostí. Velké fragmenty 

mohou odlétnout do velkých vzdáleností, například ty z poloviny roztrženého zásobníku 

mohou letět jako raketa, a úlomky ve tvaru disku mohou letět jako létající talíř [3]. 

4.7. Havárie způsobené BLEVE 

V této části budou popsány průběhy některých havárií, které zapříčinil BLEVE, jejich 

příčiny a následky. V závěru kapitoly je tabulka, ve které jsou srovnány dvě vybrané havárie. 

4.7.1. Feyzin (Francie, 1966) 

Událost se odehrála 4. ledna 1966. Vše začalo ve skladu LPG v areálu ropné rafinérie. 

Obslužný pracovník se snažil (v rámci své každodenní rutiny) upustit ustálenou vodu ze 

zásobníku o tvaru koule a objemu 1200 m
3
, která obsahovala zkapalněný propan. Zpočátku 

nedocházelo k výtoku, odsávací systém byl zřejmě zablokován hydrátem propanu (okolní 

teplota byla přibližně 0°C). Pracovník plně otevřel oba kohouty, ze kterých vytekla kapalina  

a způsobila mu zranění takzvaným „studeným opařením“, proto zpětně nemohl ventily 

uzavřít. Slabý proměnlivý vítr odvál vytvořený oblak propanu, který se šířil různými směry  

a asi po 35 minutách byl iniciován zřejmě pomocí elektrické poruchy na poblíž stojícím voze. 

To zapříčinilo Flash fire, který nepřežil řidič tohoto automobilu.  

Oheň rychle hořel zpět ke zdroji, kde vytvořil Jet fire na konci potrubí. Kapalina, která 

se akumulovala v hrázi (ve které bylo dalších sedm kulových zásobníků LPG) vytvořila 

základ pro Pool fire, který obklopil tyto zásobníky. 
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Přetlak v nádobě byl z počátku okolo 7 barů, ale ohřev stěny i obsahu způsobil jeho 

zvýšení. Odfukování pojistného ventilu (nastavený na přetlak 18 barů) podněcovalo další Jet 

fire, který se nacházel v horní části nádoby a dosahoval do výšky 30 až 40 metrů. Dvě hodiny 

po začátku události dosáhla teplota stěny zásobníku okolo 600 až 700°C, což oslabilo plášť, 

který selhal a kulový zásobník prodělal BLEVE. Náhlé uvolnění přibližně 340 m
3
 kapalného 

propanu vedlo k velmi rychlému odpaření, které vyprodukovalo velmi silnou tlakovou vlnu. 

Oblak par se vznítil a vytvořil Fireball, který byl asi 700 metrů vysoký.  

O život přišlo 18 osob, z nichž 11 bylo hasičů a řidič auta. Dalších 81 osob bylo 

zraněno, 40 z nich vážně. Zraněné osoby se vyskytovaly až do vzdálenosti 300 metrů od 

havárie. Tepelné záření z Pool fire a odlet fragmentů z původního roztrženého kulového 

zásobníku byly příčinou vzniku BLEVE u dalších čtyř kulových zásobníků. Požár způsobil 

zničení dvou vodorovných tlakových nádob na uskladnění LPG a několika nádrží na benzín, 

ropu a surový olej. V nádržích bylo zničeno zhruba 5100 m
3
 LPG a 3800 m

3
 leteckého 

petroleje. Požár byl lokalizován po 48 hodinách. V obci zhruba 500 metrů od nehody byla 

rozsáhlá strukturální poškození, naštěstí nebyla závažná. 

Požární strategie zahrnovala použití zásoby vody k chlazení sousedních skladovacích 

nádrží, zatímco hasiči nechali vyhořet zbytek obsahu poškozené nádrže. Bohužel nebyl vzat 

v potaz scénář BLEVE, který následoval poté. Výsledná tlaková vlna s Fireballem zničila 

přilehlé nádoby i přes zvolenou strategii. 

Osvědčené postupy dnes vyžadují, aby byla instalována stálá vodní mlhová zařízení, 

k tomu například tepelná izolace nádrže, také izolace betonových podpěr nádrže (které se 

zhroutily z důvodu oslabení působením požáru) a v neposlední řadě mnohem lepší uspořádání 

skladovacích prostor. K zabránění vznícení mohou být nainstalovány vodní clony. Také je 

potřeba lepšího havarijního plánování a spolupráce při technické instruktáži hasičů. 

4.7.2. Crescent City (USA, 1970) 

Nehoda se stala v dopoledních hodinách dne 21. června 1970. Nákladní vlak se čtyřmi 

dieselovými lokomotivami, sto osmi vagóny a služebním vozem vykolejil v Crescent City. 

Vlak přepravoval řetězec dvanácti cisteren s LPG (pořadová čísla vagónů byla 26 až 37), kde 

každá z nich obsahovala průměrně 63,3 tun propanu. K vykolejení došlu z důsledku 

mechanického selhání ložiskového čepu na 20. vagónu, který převážel 75,9 tun sklářského 

písku. Ukázalo se, že navzdory mnoha úsilím je tento typ selhání stále běžnější, přestože není 

zjištěn žádný zvláštní důvod. 
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Počáteční vykolejení se týkalo patnácti vagónů (včetně deseti LPG cisteren), které se 

nahromadily napříč kolejím. Tři z nich měly dopad na okolní zástavbu, kde způsobily vážné 

poškození. Přední LPG cisterna (č. 26) vykolejila kolmo ke kolejím, následující cisterna do ní 

vrazila a způsobila jí trhliny v plášti. Tím došlo k prudkému úniku asi poloviny obsahu, která 

byla okamžitě iniciována (pravděpodobně jiskrou způsobenou srážkou dvou kovových 

povrchů) a vytvořila Fireball. Měl průměr několik desítek až stovek metrů a jeho záření 

zničilo okolní zástavbu. Zbytek obsahu této cisterny vytekl a vytvořil základ pro Pool fire. 

Ten zanedlouho přispěl k vytvoření dalšího BLEVE (cisterna č. 27), který vytvořil opět 

Fireball a obrovské odletující fragmenty. 

Cyklický sled následujících událostí (vlivem tepla z hořícího propanu uniklého z jedné 

nádrže) vyvolal podobné procesy u několika dalších cisteren, které pak také podlehly BLEVE. 

Odletující fragmenty byly odmrštěny až 480 metrů daleko a několik BLEVE vygenerovalo 

Fireball. 

Na místo bylo povoláno několik hasičských sborů. Jejich snaha byla limitována 

nedostatkem vody z důvodu nefunkčnosti čerpadel. Ta vyplývala z dobře míněného, ale 

pravděpodobně chybného rozhodnutí o přerušení dodávky elektrické energie do oblasti 

havárie. Nakonec bylo rozhodnuto, že se požár nechá vyhořet. 

Incident si nevyžádal žádné oběti na životech (zřejmě díky opatřením uvedeným 

výše), 66 lidí muselo být ošetřeno, většinou šlo o popáleniny, některé byly velmi závažné. 

Celkové škody byly odhadovány na 3 miliony dolarů (hodnota v roce 1971).  

4.7.3. Mississauga (Kanada, 1979) 

Dne 11. listopadu 1979 vykolejilo dvacet pět vagónů vlaku s celkem sto šesti vozy. 

K vykolejení došlo způsobem poněkud podobným jako u incidentu v Crescent City. Jeden 

z těchto vagónů obsahoval chlór, jedenáct propan, tři toluen a tři hydroxid sodný. Literatura 

[9] uvádí, že únik, mžikové odpaření a vznícení propanu z nejméně jedné nádrže vedla 

k významnému požáru zahrnujícímu řadu BLEVE (jeden z odmrštěných fragmentů byl údajně 

nalezen 667 metrů od místa nehody) a způsobila částečné selhání cisterny s chlórem a uniklo 

tak asi 60 tun par z 90 tunového nákladu. Tato cisterna byla nakonec opravena a odtažena. 

Naštěstí u této nehody nedošlo k žádnému úmrtí ani zranění, ale muselo být evakuováno 220 

tisíc lidí, dokud se situace nedostala pod kontrolu. 
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4.7.4. Mexico City (Mexiko, 1984) 

Ve čtvrti San Juanico v Mexico City došlo dne 19. listopadu 1984 k jedné z nejhorších 

katastrof výrobní linky všech dob. Při sérii výbuchů a požárů, které trvaly skoro celý den, 

bylo usmrceno nejméně 500 lidí a zraněno více než 7000 osob, z nichž 144 zemřelo následně 

v nemocnici. Okolo 39 tisíc lidí přišlo o domov nebo byli evakuováni. 

Dotčené místo bylo centrem pro shromažďování a distribuci LPG provozovatele 

PEMEX, mexické státní ropné společnosti, která měla obrat cca 3000 tun za den. Skladovací 

kapacita byla ekvivalentní s množstvím na dvoudenní provoz a v době katastrofy byla 

naplněna asi na 75%. Zařízení bylo původně postaveno zhruba 300 metrů od nejbližšího 

obydlí, ale obytný vývoj tento obvod zmenšoval tak, že v době katastrofy byl tento okruh asi 

100 metrů a z velké části byla zástavba velmi přeplněná a domy byly chatrné konstrukce. 

Počátek události je zřejmě spojen s únikem LPG z potrubí. Tento únik vytvořil oblak 

par, který se během pěti až deseti minut rozrostl na plochu mezi 150 až 200 metry a pak byl 

prudce iniciován. Vznikl Fireball, zatímco původní únik z potrubí vytvořil Jet fire. V jeho 

důsledku došlo ke vzniku dalšího Fireballu o velikosti přibližně 300 m v průměru. Fireball 

zapříčinil BLEVE na nedaleké kulové nádrži. Následovala série prudkých ruptur kulových  

a válcových zásobníků, z některých vznikaly velké odletující fragmenty. Vše doprovázel  

i velký počet malých explozí, které reprezentovaly roztržení malých láhví obsahujících LPG. 

Nehoda nezničila jen velmi málo zásobníků (kulových i válcových). Některé z nich se 

zbortily následkem podlomení jejich podpor. Mnoho fragmentů ze zničených zásobníků 

odletělo do vzdálenosti přes stovky metrů a způsobilo velmi rozsáhlé škody na domech 

v rozsahu 300 metrů.  

Studie této katastrofy vedly k několika poznatkům. Mezi hlavní patří například, že 

katastrofa mohla být odvrácena, pokud by byly k dispozici automatické uzavírací klapky po 

celém obvodu. Dále že nemělo být umožněno provádět obytnou zástavbu tak blízko k objektu,  

a také protože zde byla velká koncentrace skladované látky (450 kg/m
2
 LPG), čímž byl po 

propuknutí požáru domino efekt nevyhnutelný. Protipožární systém byl příliš malý pro 

instalaci této velikosti, a jelikož byl velmi blízko centra areálu, byl velmi náchylný. Vzhledem 

k tomu, že nebyly brány v potaz poznatky z havárie Feyzin (kapitola 4.7.1), tak nebyla 

učiněna žádná opatření. Například vodní mlhová zařízení na ochranu zásobníku před 

přehřátím, nebo izolace podpěr jako prevence proti jejich zborcení. Pro srovnání je zde 

tabulka 4.1, která porovnává tyto dvě nehody [9]. 
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Tabulka 4.1: srovnání následků havárií Feyzin a Mexico City [9] 

 Feyzin Mexico City 

Množství LPG podílejícího se na nehodě [m
3
] Cca 6400 Cca 12000 

Počet mrtvých 18 > 500 

Počet zraněných > 80 > 7000 

Vzdálenost bytové výstavby od areálu [m] > 500 100 

5. Fireball 

Základní informace o Fireballu jsou uvedeny v kapitole 3. V této části bude přiblíženo 

několik základních informací o tomto jevu a vzorce pro výpočet jeho velikosti, doby trvání  

a vyzařované energie. 

Fireball většinou vznikne po jevu BLEVE (roztržení tlakové nádoby), je-li 

v zásobníku přítomna hořlavá kapalina (nejčastěji zkapalněný plyn). Pokud Fireball vznikne 

z vytvořeného oblaku par, převládají síly vztlakové. Pokud vznikne v důsledku roztržení 

nádoby, převažují hybné síly. Fireball vzniklý ze zkapalněného plynu prochází několika 

přesně definovanými fázemi. Jedná se o tři fáze – růst, stabilní hoření a vyhoření. 

První fáze, fáze růstu, může být rozdělena do dvou úseků. Každý z nich trvá zhruba 

jednu sekundu. V prvním intervalu je obal Fireballu tvořen plameny nažloutle bílé barvy 

s teplotou okolo 1300 °C a jeho průměr vzroste zhruba na polovinu konečného rozměru. 

V druhém intervalu růstové fáze roste Fireball do svého konečného rozměru. Přibližně 10% 

povrchu je tmavý až černý, zbylá část je bílá, nažloutle oranžová nebo světle červená. To 

znamená, že se teplota plamene pohybuje v rozmezí 900 až 1300 °C a odhadovaná účinná 

teplota plamene je mezi 1100 a 1200 °C. Tato fáze je znázorněna na obrázku 5.1, body  

1a a 1b. 

Druhá fáze trvá zhruba 10 sekund, Fireball již dále neroste a nabývá sférický tvar. Na 

počátku fáze začne stoupat vzhůru a měnit svůj tvar z koule na hřib (viz obrázek 5.1, bod 2). 

Účinná teplota plamene se v této fázi odhaduje na 1100 až 1200 °C. 

Ve třetí fázi (obrázek 5.1, bod 3), která trvá zhruba 5 sekund, zůstává velikost zhruba 

stejná, ale povrch je méně černý a začíná být průsvitný. 
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Obrázek 5.1: Fáze Fireballu [7] 

5.1. Průměr a doba trvání Fireballu 

Pro průměr Fireballu existují různé korelace, všechny ovšem vychází ze základního 

vztahu (5.1). 

       
            (5.1) 

kde: D je průměr Fireballu [m], k1 je konstanta [–], M je hmotnost paliva ve Fireballu [kg] 

a n1 je index [–]. 

 Dostupné experimentální údaje a korelace přezkoumal A. F. Roberts (roku 1981/82)  

a získal vztah pro uhlovodíky (5.2), který má pravděpodobně nejširší použitelnost. 

                    (5.2) 

Většina korelací pro dobu trvání Fireballu jsou formulovány:  

       
            (5.3) 

kde: td je doba trvání [s], k2 je konstanta [–], n2 je index[–]. 

MHAP (The Major Hazard Assessment Panel) modifikovalo roku 1988 korelaci (5.4) 

a (5.5) pro dobu trvání. 

         
    pro               (5.4) 

        
    pro               (5.5) 

V následující tabulce 5.1 jsou uvedeny některé korelace pro průměr a dobu trvání. 
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Tabulka 5.1: Porovnání korelací pro výpočet průměru a doby trvání Fireballu od různých 

autorů [7] 

Průměr D [m] Doba trvání td [s] Látka Reference 

            – propan Hardee a Lee (1973) 

                        uhlovodíky 
Fay a Lewis (1977) 

Hardee, Lee a Benedict (1978) 

                        n-pentan Hasegawa a Sato (1978) 

                       uhlovodíky A. F. Roberts (1981/82, 1982) 

                        propan Williamson a Mann (1981) 

                        butan Lihou a Maund (1982) 

                         uhlovodíky Moorhouse a Pritchard (1982) 

                        LPG Pietersen (1985) 

                       uhlovodíky V. C. Marshall (1987) 

5.2. Vyzařování a vyzařovaná energie 

Experimenty ukazují, že vyzařovaná energie závisí na velikosti Fireballu. Na obrázku 

5.2 je graf, ve kterém jsou zaznamenána data od Moorhouse a Pritcharda (1982), Hardeeho, 

Hasegawy a Sata (1977, 1987), Johnsona (1990) a kolektivu, které předkládají souvislost mezi 

velikostí Fireballu a vyzařovanou energií. 

 

Obrázek 5.2: Graf dokazující vliv průměru Fireballu na vyzařovanou energii [3] 
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Vyzařování černého tělesa je úměrné čtvrté mocnině adiabatické teploty plamene 

v souladu se Stefan-Boltzmannovým zákonem (5.6). 

         
           (5.6) 

kde: Emax je maximální vyzařovaná energie [kW/m
2
], σ je Stefan-Boltzmannova konstanta 

                     a Tf je adiabatická teplota plamene [K]. 

Vyzařovaná energie Fireballu závisí na skutečném rozložení teplot plamene, 

parciálním tlaku spalin, geometrii spalovací zóny a absorpci záření v samotném Fireballu. 

Vyzařovaná energie bude tedy menší než maximální vyzařovaná energie černého tělesa. 

                   (5.7) 

kde: ε je emisivita [–]. 

Čím větší je Fireball, tím silnější je jeho absorpce a zvýšení absorpce znamená zvýšení 

emisivity. Na základě Beerova zákona lze odvodit vztah pro výpočet emisivity (5.8). 

        (    )         (5.8) 

kde: k je extinkční koeficient [m
–1

] a D je průměr Fireballu [m]. 

5.3. Model bodového zdroje 

Roku 1983 představil Hymes specifickou formulaci pro bodový zdroj Fireballu, která 

byla vyvinuta z všeobecné formulace a Robertsovy korelace (1982) pro dobu trvání spalovací 

fáze Fireballu. Dle této formulace je dán vztah (5.9) pro tepelný příkon ve vzdálenosti L. 

  
             

    

      
          (5.9) 

kde: q je zářivý tok dopadající na příjemce [W/m
2
], τa je transmisivita (propustnost) atmosféry 

[–], R je zářivý podíl spalného tepla [–], Hc je spalné teplo na jednotku hmotnosti [J/kg], M je 

hmotnost paliva ve Fireballu [kg] a L je vzdálenost příjemce od středu Fireballu [m]. 

Hymes navrhl následující hodnoty pro R: 

       pro Fireball, který vznikl při roztržení nádoby pod tlakem pojistného ventilu, 

       pro Fireball, který vznikl při roztržení nádoby při nebo nad tlakem pojistného 

ventilu [3,7]. 
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6. BLEVE v 1D geometrii 

1D geometrie je jednorozměrný prostor, který se vyznačuje jedním rozměrem 

převyšujícím rozměry ostatní (šířka a výška je zanedbatelná v porovnání s délkou). Jedná se 

například o produktovody, tunely, nebo štoly. Tlaková vlna se v 1D geometrii šíří na obě 

strany nebo jen na jednu v případě jednostranně uzavřeného prostoru. 

6.1. Numerický model pro BLEVE v 1D 

Tato kapitola je věnována tvorbě a propagaci rázů v 1D geometrii, která může být 

spojena s BLEVE v tunelu, nebo v jiném typu válcového vedení.  

Model, který zde bude figurovat, je složen ze dvou dílčích modelů pro jednorozměrné 

rovnice nestacionárního proudění. Jeden z nich je model expanze dvoufázové směsi vzduchu 

se stlačitelným ideálním plynem a druhý je model pro proudění s tlakovými vlnami nebo bez 

nich. Vhodným popisem pro pohyb vzduchu v průběhu BLEVE je simulace zabývající se 

problematikou pístu v 1D geometrii. V této simulaci píst vyjadřuje čelní hranici expandující 

dvoufázové směsi. 

Model zvažuje proudění vzduchu 1D geometrií, kde je vzduch poháněn rychlou 

expanzí způsobenou varem dvoufázové směsi. Var je způsoben náhlým působením 

atmosférického tlaku na stlačenou kapalinu o vysoké teplotě.  

Pro BLEVE je výchozí šíření dekompresní vlny z místa zlomu do vysokotlaké 

kapaliny. Dekompresní vlna a vlna zředění se šíří v kapalině rychlostí zvuku charakteristickou 

pro danou kapalinu. Během jejich šíření se tlak stlačené tekutiny sníží pod tlak nasycení při 

počáteční teplotě. Přechod přehřáté kapaliny do metastabilního termodynamického stavu 

spustí extrémně rychlý proces nukleace par. Rychlost nukleace bublin a proces jejich růstu má 

podstatný vliv na odkalování a BLEVE. 

Intenzita generování páry je příčinou rychlého nárůstu objemu dvoufázové směsi. 

Rozpínání rozhraní mezi dvoufázovou směsí a vzduchem je důvodem stlačení vzduchu. 

V důsledku rychlého rozpínání může rychlost růstu kontaktního povrchu dosáhnout rychlosti 

zvuku ve vzduchu a může způsobit vznik tlakové vlny. Rozpínání a vznik tlakové vlny závisí 

především na počátečním termodynamickém stavu kapaliny. 

Na obrázku 6.1 je vyobrazeno schéma procesu. Ve spodní části obrázku je znázorněn 

počáteční stav. Stěny nádoby oddělují stlačenou kapalinu od okolního vzduchu. Obrázek 

ukazuje schématické rozložení všech vln podle závislosti    ( ). Čtyři oblasti, které 

charakterizují proces snížení tlaku, jsou znázorněny v horní části obrázku. Oblasti jsou: 
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stlačená kapalina, směs kapaliny a páry, stlačený vzduch a okolní vzduch v klidovém stavu. 

Průběh tlaku na uvedeném meziproduktu expanze je znázorněn nahoře. 

 

Obrázek 6.1: působení vln v rovině x – t a průběh tlaku po BLEVE [10] 

Model se skládá ze dvou částí, jedna je pro dvoufázové směsi a druhá pro vzduch. 

Propojení obou oblastí probíhá na rozhraní, které je společnou hranicí pro obě pohybující se 

látky. Ve skutečnosti je rozhraní společnou pohyblivou hranicí mezi těmito dvěma oblastmi. 

Možná přítomnost tlakové vlny je zahrnuta v modelu jako diskontinuita (nespojitost) v oblasti 

vzduchu. Viskózní efekty mezi fázemi nebo na jejich hranicích jsou považovány za 

zanedbatelné. 

Analýzy dvoufázového proudění jsou založeny na modelu stejných rychlostí při 

různých teplotách (EVUT), pro které existuje rovnost lokálních tlaků mezi fázemi  

(       ) a předpokládá se zanedbatelnost kluzných podmínek a mezifázového tření. 

Podle těchto předpokladů lze zredukovat rovnice zachování kontinuity, hybnosti a energie 

[10].  
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6.2. Geometrický model tlakových projevů výbuchu v městském tunelu 

Pro tuto studii je použit model betonového tunelu, který má dvě neoddělené sekce  

o ploše průřezu 100 m
2
. Tento tunel je přerušen otevřeným prostorem (viz obrázek 6.2). 

Otevřený prostor je ohraničen osm metrů vysokými betonovými zdmi. 

 

Obrázek 6.2: Model tunelu [11] 

V tomto modelu byl simulován výbuch pro zjištění parametrů výbuchu v tunelu. Na 

obrázku 6.3 je znázorněn grafický model pro tuto simulaci. 

 

 

Obrázek 6.3: Grafický válcově symetrický model tunelu s otevřeným prostorem [11] 

V tunelu bylo velmi rychle vypuštěno 50 m
3
 kapalného propanu při teplotě 53°C. 

Tlakové projevy v počáteční fázi propagace jsou znázorněny na následujících obrázcích  

a ukazují dynamiku plynu. Na obrázcích je také rozložení statického tlaku, který je znázorněn 

pomocí barevného stínování a sadou izobar. V místech, kde jsou nahromaděny izobary, jsou 

viditelné tlakové projevy. Přetlak výbuchu při šíření tlakové vlny od BLEVE k otvoru tunelu 

klesl z 1700 kPa (tlak par LPG při 53 °C) na přibližně 240 kPa. Tento úbytek přetlaku je 

způsoben výhradně díky intenzivnímu pohlcování energie z čela tlakové vlny. 
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Obrázek 6.4: Průběh tlakových projevů v čase 0,07 sekund [11] 

 

Obrázek 6.5: Průběh tlakových projevů v čase 0,152 sekund [11] 

 

Obrázek 6.6: Průběh tlakových projevů v čase 0,234 sekund [11] 

 

Obrázek 6.7: Průběh tlakových projevů v čase 0,318 sekund [11] 
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Z obrázků je patrné, že dochází ke tvorbě vírů po výtoku z tunelu do otevřeného 

prostoru. Vír je stálý a má tendenci zvyšovat podtlak ve svém centru.  

Trvání primární tlakové vlny závisí především na poloměru tunelu a nezávisí na době 

trvání tlakové vlny, která je vygenerována výbuchem v levé části tunelu. Při výtoku do 

otevřeného prostoru se vlna rozštěpí na primární stagnační přetlakovou vlnu, která je 

doprovázena tryskovým tokem směřujícím podél osy tunelu. 

Přerušení tunelu tedy má své opodstatnění, jelikož snižuje přetlak na čele tlakové vlny, 

která se rozšíří do druhé části tunelu. Dynamický tlak dosahuje i v druhé části takových 

hodnot, které by mohly znamenat pro účastníky provozu katastrofální následky [11]. 

 

Obrázek 6.8: Závislost statického tlaku na čase [11] 

 

Obrázek 6.9: Závislost dynamického tlaku na čase [11] 
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6.3. Šíření tlakové vlny v 1D  

V této kapitole budou uvedeny základní informace o šíření tlakových vln, které 

vznikly výbuchem kondenzované trhaviny v 1D prostoru. Pro rozbor v 1D musí být 

definovány a specifikovány počáteční podmínky tlakových rozruchů, ze kterých vznikají 

tlakové vlny. Jedná se o postupy výpočtů, popřípadě experimentálního měření počátečních 

parametrů výbuchu a výzkum vlivu okolních podmínek na tyto parametry. Dále by měla být 

prozkoumána problematika šíření nebo útlumu nereaktivních tlakových vln, které jsou 

vyvolávány různými zdroji po celé délce 1D geometrie (např. důlní dílo). Tvar vlny v 1D je 

totožný s tvarem ve 3D, liší se však svými parametry. Propagace probíhá pouze v jednom 

(výbuch na konci 1D geometrie) nebo ve dvou směrech (výbuch uvnitř 1D geometrie), 

protože nemá možnost se šířit všemi směry jako ve 3D. Z toho vyplývá, že přetlak ve vlně 

bude v 1D vyšší a pronikne do větší vzdálenosti než ve 3D. 

 

Obrázek 6.10: Vývoj čela tlakové vlny při výbuchu kulové nálože v 1D [1] 

Po výbuchu se vyvine vzdušná tlaková vlna, zformovaná do kulových vlnoploch, které 

se v důsledku odrazů od stěn a vznikem Machových vln transformují do rozvinutých 

vlnoploch. Tato geometrie se nazývá vlnovod a je charakterizována veličinami A (konstantní 

průřez [m
2
]) a D (průměr [m]). Utlumení intenzity vzdušné tlakové vlny ovlivňuje drsnost 

stěn a délka šíření vlny. 

 Pro výpočet přetlaku na čele vzdušné tlakové vlny lze použít zjednodušený vztah 

(6.1). Platí pro výbuch soustředěné nálože TNT, která se nachází na konci 1D vlnovodu. 

          (
 

   
)        (

 

   
)

 

 
   

  

       (6.1) 

Kde: Δp1 je přetlak na čele vzdušné tlakové vlny [MPa], W je korigovaná hmotnost nálože 

[kg], kg je koeficient geometrie šíření tlakové vlny v prostoru [–] (     pokud výbuch 

probíhá na konci uzavřeného vlnovodu a        pro výbuch uvnitř vlnovodu, kde se 

vzdušná tlaková vlna šíří oběma směry), kTNT je tritolový ekvivalent [–] (pro TNT se rovná 1), 
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β je součinitel stěnového tření [–] (je tabelován dle tabulky 6.1, nebo může být stanoven 

přesněji experimentálně). 

Korigovanou hmotnost nálože lze vyjádřit pomocí vztahu: 

                      (6.2) 

Pokud vlnovod není kruhového průřezu, stanoví se průměr D přepočtem tohoto 

průřezu na kruhový tak, aby měl stejnou velikost průřezu A. 

 Impuls vzdušné tlakové vlny, kterou vygeneruje výbuch nálože na uzavřeném konci 

vlnovodu lze vypočítat podle vztahu (6.3). 

        (
 

 
)    

  

          (6.3) 

Kde: I+ je impuls [Pas]. 

 Doba trvání přetlaku vzdušné tlakové vlny se stanovuje podle vztahu (6.4). 

          (
 

  
)

 

 
         (6.4) 

Kde: t+ je doba trvání přetlaku [ms]. 

 Součinitel stěnového tření β zahrnuje vliv všech druhů ztrát energie ve vlnovodu. 

Teoreticky jej lze vypočítat dle vztahu (6.5). V tabulce 6.1 jsou uvedeny tabelované hodnoty 

pro reálné podmínky. Zanedbáním závislosti součinitele stěnového tření na přetlaku na čele 

vzdušné tlakové vlny vznikne přijatelná pozitivní chyba ve výpočtu, která je z hlediska 

bezpečnosti přípustná [1]. 

                 (6.5) 

Kde: λ je koeficient tření [–] a kt je koeficient ztráty tepelné energie [–]. 

Tabulka 6.1: Velikost součinitele stěnového tření β [1] 

Stěnová nerovnost Druh výztuže 
Světlý průřez vlnovodu A [m

2
] 

5 – 6 7 – 9 10 – 15 

Malá 

Svorníková nebo žádná 

0,03 0,02 0,01 

Střední 0,04 0,03 0,02 

Velká 0,05 0,04 0,03 

Nerozhoduje 
Oblouková ocelová 0,03 0,02 0,015 

Tvárnicová nebo panelová 0,015 0,01 0,005 
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7. Experiment 

Tento experiment byl uskutečněn za účelem prokázání vlivu vnitřní energie kapalné 

fáze na parametry tlakové vlny, kterou vygeneruje BLEVE v 1D geometrii. Pro zjištění 

potřebných dat bylo na Ústavu energetických materiálů Fakulty Chemicko-technologické 

Univerzity Pardubice zkonstruováno zařízení s rázovou trubicí, na kterém se měřily tlakové 

projevy vzdušné tlakové vlny v 1D geometrii. Výsledkem bylo zjištění závislosti mezi 

parametry vygenerované tlakové vlny a počátečními podmínkami (teplotou, tlakem a úrovni 

naplnění), které byly měřeny uvnitř nádoby před rychlým uvolněním celého obsahu. Měření 

prováděl Ing. Jaroslav Švihovský a jeho výsledky jsou v této kapitole vyhodnoceny. 

Úroveň naplnění kapalinou při experimentu je zvolena podle úrovně plnění tlakových 

nádob (75% nebo 50%). Teploty (20°C, 50°C, 80°C, 110°C a 130°C) byly vybrány s ohledem 

na úroveň naplnění, teplotu varu kapaliny a její kritickou teplotu. Zvolení vody jako 

zkoumané kapaliny pro tento experiment bylo vzhledem k jejím fyzikálním vlastnostem  

a bezpečnosti při provádění experimentu. V tabulce 4.1 (kapitola 4) jsou uvedeny parametry 

vody, jedná se o bod varu, limitní teplotu přehřátí a kritickou teplotu a jejich tlaky. 

7.1. Aparatura 

Aparatura se skládala ze dvou částí (viz obrázek 7.1), expanzní trubice a vysokotlaké 

komory, oddělené od sebe pracovní membránou. V zadní části vysokotlaké komory se 

nacházela pojistná membrána připevněná tlakovým kroužkem. Celá aparatura byla vybavena 

lůžky pro snímače tlaku (A, B, C, D, E, F) a vysokotlaká komora navíc i lůžkem pro snímač 

teploty (T). Obrázek 7.2 znázorňuje detail tlakové části aparatury. Membrána je zobrazena 

v původní i ve vypouklé (čárkovaně) poloze.  

Vnitřní objem tlakové nádoby činil            , a její vnitřní průměr 0,11 metrů. 

Vnitřní průměr rázové trubice byl 0,1 metrů a délka 15 metrů. 

 

Obrázek 7.1: Schéma aparatury 
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Obrázek 7.2: Zjednodušené schéma tlakové části aparatury 

 Ke snímání tlaku byly použity piezoelektrické snímače Kistler, ve vysokotlaké komoře 

snímač (A) typu 7063 z důvodu jeho možnosti chlazení pro případ působení neúměrného 

tepelného zatížení a v expanzní trubici snímače (B, C, D, E, F) typu 7031B. Snímače v trubici 

měřily časový průběh tlaku za čelem tlakové vlny, která se formovala po protržení membrány 

a šířila se ve směru osy trubice. Převod výstupních hodnot (náboj na napěťový signál) 

zajišťovaly zesilovače náboje typu Kistler KS 5001 a 5006. Veličiny byly poté registrovány 

pomocí dvou čtyř kanálových osciloskopů Tektronix TDS 3014 B a TDS 3012. Osciloskop 

typu TDS 3014 B zpracovával signály z čidel A, B, C a D a TDS 3014 E a F. Rozmístění, 

parametry a zapojení jednotlivých čidel je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 7.1: Rozmístění, parametry a zapojení čidel 

Snímač 
Vzdálenost od 

membrány [m] 

Nábojová konstanta 

kQ [pC/V] 

Číslo kanálu 

osciloskopu 

A 0 – 76,8 CH1 

B 1,21 – 55,3 CH2 

C 3,34 – 58,5 CH3 

D 5,84 – 54,3 CH4 

E 8,34 – 55,8 CH1 

F 10,84 – 54,8 CH2 

Na obrázku 7.3 je schéma celého měřícího zařízení včetně zapojení do osciloskopů. 

Na obrázku je pod písmenem S vyobrazen solenoidový ventil, který simuluje funkci 
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pojišťovacího ventilu, protože umožňuje snížení tlaku v aparatuře. Na obrázku je také 

transformátor s reostatem, který obsluhuje topnou spirálu, která se nachází na plášti 

vysokotlaké komory. 

 

Obrázek 7.3: Schéma aparatury 

Pracovní membrána byla vybrána tak, aby odolala určitému tlaku a její materiál byl 

srovnatelný s materiálem běžně používaných membrán pro konstrukci tlakových nádob. 

Vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem byl zvolen hliník. Dle výpočtů podle rovnice 

(7.1) dokáže polotvrdý hliník (EN AW – 1050 A, Al 99,5,              ) o tloušťce 

0,58 mm odolat za daných podmínek přetlaku 10 atm (1000 kPa). Tento hliník o tloušťce 0,76 

mm odolává přetlaku 13 atm (1300 kPa). Pro experiment byly membrány vyrobeny 

z hliníkového plechu firmy Alupa Pardubice o tloušťce 0,6 mm. Plech byl otestován  

a vyhověl vypočítaným podmínkám. 

  
  

   
           (7.1) 

kde: t je tloušťka stěny [mm], p je přetlak [MPa], r je průměr membrány [mm] a σm je mez 

pevnosti v tahu [MPa]. 
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7.2. Postup měření 

 Zapojení tlakových čidel a teplotního čidla. 

 Připojení koncovek čidel odpovídajícími kabely. 

 Zkouška čidel a signálů poklepem (z důvodu rušivých vlivů). 

 Instalace hliníkové membrány (tloušťky 0,63 nebo 0,8 mm) mezi příruby vysokotlaké 

komory a expanzní trubici. 

 Naplnění komory tekutinou do určité míry plnění (50% nebo 75%). 

 Utěsnění nalévacího otvoru a kontrola celého zařízení. 

 Ohřívání obsahu na požadovanou teplotu (20°C, 50°C, 80°C, 110°C nebo 130°C). 

 Natlakování vysokotlaké komory přiloženou tlakovou nádobou s dusíkem těsně před 

zahřátím na požadovanou teplotu. Dusík byl dávkován skrz redukční ventil na tlakové 

láhvi. Sledování narůstajícího tlaku na manometru redukčního ventilu. Nárůst tlaku 

zvyšoval teplotu z důvodu vzniku izochorické komprese. 

 Nárůst tlaku způsobuje vyboulení membrány (pro tloušťku 0,58 mm je průtržný tlak 

1000kPa a pro 0,8 mm je 1300 kPa). 

 Protržení membrány a vygenerování tlakové vlny. Postup tlakové vlny do expanzní 

trubice, její parametry byly zaznamenávány čidly napojenými na osciloskopy. Teplota 

ve vysokotlaké nádobě byla zaznamenávána počítačem pomocí 10 Hz převodníku. 

7.3. Tlaková vlna a její impuls 

Časový průběh tlakové vlny byl snímán šesti tlakovými snímači (A, B, C, D, E a F). 

Vlna vznikla ve vysokotlaké komoře (snímač A) a šířila se expanzní trubicí (B, C, D, E a F). 

Signál byl převeden a přepočítán na přetlak (Δp) nebo impuls (Is). Jeden volt signálu byl 

roven jednomu baru (100 kPa). 
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Obrázek 7.4: Záznam činnosti snímačů A, B, C a D 

Specifický impuls Is byl získán ze záznamů tlakových snímačů. Obecně je definován 

rovnicí (7.2). 

   ∫  ( )  
  

  
          (7.2) 

Kde Is je specifický impuls [Pas], p je tlak [Pa] a t je čas [s]. 

 Pro vyhodnocení tlakových průběhů byl použit program SCOPE 6.0, který podporuje 

osciloskopy Tektronix. 

7.4. Experiment se stlačeným dusíkem 

Tento experiment byl prováděn za účelem porovnání obsahu vnitřní energie plynu. 

Měření byla prováděna při úrovni plnění 100% (tabulka 7.2), 50% (tabulka 7.3) a 25% 

(tabulka 7.4) a při tloušťce membrány 0,63 mm a 0,8 mm. 

Tabulka 7.2: Výsledky experimentu se stlačeným dusíkem při úrovni plnění 100% 

Šířka membrány [mm] 0,63 0,80 

Tlakový snímač A Δp [kPa] 791,74 1119,20 

Tlakový snímač B 
Δp [kPa] 185,20 251,20 

Is [Pas] 501,10 676,80 

Tlakový snímač C 
Δp [kPa] 154,21 193,96 

Is [Pas] 479,00 643,00 

Tlakový snímač D 
Δp [kPa] 114,47 141,50 

Is [Pas] 475,00 649,00 

Tlakový snímač E 
Δp [kPa] 89,03 116,06 

Is [Pas] 463,77 571,38 

Tlakový snímač F 
Δp [kPa] 71,62 92,05 

Is [Pas] 373,70 546,76 
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Tabulka 7.3: Výsledky experimentu se stlačeným dusíkem při úrovni plnění 50% 

Šířka membrány [mm] 0,63 0,80 

Tlakový snímač A Δp [kPa] 820,34 1103,34 

Tlakový snímač B 
Δp [kPa] 84,26 171,70 

Is [Pas] 310,74 617,28 

Tlakový snímač C 
Δp [kPa] 77,58 143,08 

Is [Pas] 335,00 543,00 

Tlakový snímač D 
Δp [kPa] 60,62 120,19 

Is [Pas] 297,00 482,00 

Tlakový snímač E 
Δp [kPa] 58,44 84,26 

Is [Pas] – 396,00 

Tlakový snímač F 
Δp [kPa] 39,43 67,34 

Is [Pas] – 388,71 

Tabulka 7.4: Výsledky experimentu se stlačeným dusíkem při úrovni plnění 25% 

Šířka membrány [mm] 0,63 0,80 

Tlakový snímač A Δp [kPa] 795,00 1096,00 

Tlakový snímač B 
Δp [kPa] 131,95 159,78 

Is [Pas] 306,10 437,61 

Tlakový snímač C 
Δp [kPa] 89,03 121,35 

Is [Pas] 260,00 280,00 

Tlakový snímač D 
Δp [kPa] 66,14 82,67 

Is [Pas] 193,00 334,00 

Tlakový snímač E 
Δp [kPa] 56,25 82,03 

Is [Pas] 214,49 294,00 

Tlakový snímač F 
Δp [kPa] 39,07 53,57 

Is [Pas] 186,81 254,23 
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Obrázek 7.5: Graf závislosti přetlaku na čele tlakové vlny (Δp) na vzdálenosti od membrány 

pro různou úroveň plnění 

 

Obrázek 7.6: Graf závislosti impulsu vzdušné tlakové vlny na vzdálenosti od membrány pro 

různou úroveň plnění 

 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

0,00 1,21 3,34 5,84 8,34 10,84

P
ře

tl
ak

 [
kP

a]
 

Vzdálenost od membrány [m] 

100% dusíku, membrána 0,6 mm 100% dusíku, membrána 0,8 mm

50% dusíku, membrána 0,6 mm 50% dusíku, membrána 0,8 mm

25% dusíku, membrána 0,6 mm 25% dusíku, membrána 0,8 mm

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

0,00 1,21 3,34 5,84 8,34 10,84

Im
p

u
ls

 [
P

as
] 

Vzdálenost od membrány [m] 

100% dusíku, membrána 0,6 mm 100% dusíku, membrána 0,8 mm

50% dusíku, membrána 0,6 mm 50% dusíku, membrána 0,8 mm

25% dusíku, membrána 0,6 mm 25% dusíku, membrána 0,8 mm



39 

 

7.5. Experiment s ohřátou vodou 

Jak již bylo zmíněno výše, tento experiment byl prováděn s úrovni plnění 50% a 75% 

a při teplotách 20°C, 50°C, 80°C, 110°C a 130°C. Výsledky měření jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

Pro měření s ohřátou vodou s úrovni plnění 50% a šířkou membrány 0,6 mm byly 

změněny pozice tlakových snímačů, nové jsou uvedeny v tabulce 7.5. Pozice byly změněny 

z důvodu rozšíření rozsahu měření na celou expanzní trubici. Ukázalo se, že vlna zředění 

znehodnotila záznam na posledních dvou snímačích (E a F). V grafickém porovnání však lze 

tyto výsledky použít. 

7.5.1. Úroveň plnění 50% a šířka membrány 0,6 mm 

Tabulka 7.5: Vzdálenosti tlakových snímačů od membrány při prvním měření 

Tlakový snímač A B C D E F 

Vzdálenost [m] 0,00 4,12 6,65 9,18 11,68 14,20 

Tabulka 7.6: Výsledky měření 

Teplota [°C] 20 50 80 110 130 

Tlakový snímač A Δp [kPa] – 820,34 798,10 702,80 731,32 

Tlakový snímač B 
Δp [kPa] – 84,26 102,46 73,13 81,50 

I [Pas] – 310,74 337,67 422,98 1071,72 

Tlakový snímač C 
Δp [kPa] – 77,58 66,77 56,44 72,60 

I [Pas] – 335,00 318,00 508,00 1033,00 

Tlakový snímač D 
Δp [kPa] – 60,62 64,23 48,86 66,45 

I [Pas] – 297,00 313,00 445,00 746,00 

Tlakový snímač E 
Δp [kPa] – 58,44 54,69 42,13 51,83 

I [Pas] – – – – 488,90 

Tlakový snímač F 
Δp [kPa] – 39,43 42,78 34,12 30,91 

I [Pas] – – – – 460,50 
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Obrázek 7.7: Graf závislosti přetlaku na čele tlakové vlny na vzdálenosti od membrány 

 

Obrázek 7.8: Graf závislosti impulsu vzdušné tlakové vlny na vzdálenosti od membrány 
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7.5.2. Úroveň plnění 50% a šířka membrány 0,8 mm 

Tabulka 7.7: Výsledky měření 

Teplota [°C] 20 50 80 110 130 

Tlakový snímač A Δp [kPa] 1103,34 1043,00 1068,40 941,18 1001,58 

Tlakový snímač B 
Δp [kPa] 171,70 230,50 216,22 184,42 182,03 

I [Pas] 617,28 211,30 618,00 883,96 1333,14 

Tlakový snímač C 
Δp [kPa] 143,08 163,75 131,96 153,26 132,91 

I [Pas] 543,00 461,00 517,00 824,00 1184,00 

Tlakový snímač D 
Δp [kPa] 120,19 111,78 112,08 102,38 99,21 

I [Pas] 482,00 411,00 480,00 732,00 1255,00 

Tlakový snímač E 
Δp [kPa] 84,26 92,23 98,57 94,00 77,58 

I [Pas] 396,00 384,84 351,17 546,00 731,57 

Tlakový snímač F 
Δp [kPa] 67,34 61,75 62,50 51,93 55,74 

I [Pas] 388,71 346,69 342,29 445,00 672,63 

Obrázek 7.9: Graf závislosti přetlaku na čele tlakové vlny na vzdálenosti od membrány 
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Obrázek 7.10: Graf závislosti impulsu vzdušné tlakové vlny na vzdálenosti od membrány 

7.5.3. Úroveň plnění 75% a šířka membrány 0,6 mm 

Tabulka 7.8: Výsledky měření 

Teplota [°C] 20 50 80 110 130 

Tlakový snímač A Δp [kPa] 795,00 807,64 744,04 677,26 607,32 

Tlakový snímač B 
Δp [kPa] 131,95 131,16 114,47 119,24 116,06 

I [Pas] 306,11 317,06 379,35 1118,36 1382,25 

Tlakový snímač C 
Δp [kPa] 89,03 92,21 100,16 79,49 99,82 

I [Pas] 260,00 276,00 350,00 1020,00 1380,00 

Tlakový snímač D 
Δp [kPa] 66,14 61,69 62,32 64,23 58,51 

I [Pas] 193,00 304,00 322,00 1170,00 1535,00 

Tlakový snímač E 
Δp [kPa] 56,25 51,19 53,93 60,10 56,22 

I [Pas] 214,49 234,43 248,16 1035,18 – 

Tlakový snímač F 
Δp [kPa] 39,07 35,71 41,37 40,92 40,18 

I [Pas] 186,81 206,53 237,16 611,53 – 
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Obrázek 7.11: Graf závislosti přetlaku na čele tlakové vlny na vzdálenosti od membrány 

 

Obrázek 7.12: Graf závislosti impulsu vzdušné tlakové vlny na vzdálenosti od membrány 
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7.5.4. Úroveň plnění 75% a šířka membrány 0,8 mm 

Tabulka 7.9: Výsledky měření 

Teplota [°C] 20 50 80 110 130 

Tlakový snímač A Δp [kPa] 1096,98 1033,38 – 922,10 884,00 

Tlakový snímač B 
Δp [kPa] 159,78 193,16 – 156,60 178,06 

I [Pas] 437,61 393,07 – 1657,86 2137,21 

Tlakový snímač C 
Δp [kPa] 121,35 116,99 183,63 115,53 103,66 

I [Pas] 280,00 390,00 636,43 1655,00 2161,00 

Tlakový snímač D 
Δp [kPa] 82,67 76,90 75,04 74,40 82,67 

I [Pas] 334,00 356,00 511,00 1646,00 2304,00 

Tlakový snímač E 
Δp [kPa] 82,03 75,60 70,27 75,00 71,86 

I [Pas] 294,00 232,12 346,91 858,93 1182,85 

Tlakový snímač F 
Δp [kPa] 53,57 49,11 37,57 48,36 54,69 

I [Pas] 254,23 238,13 357,77 702,83 956,28 

Obrázek 7.13: Graf závislosti přetlaku na čele tlakové vlny na vzdálenosti od membrány 
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Obrázek 7.14: Graf závislosti impulsu vzdušné tlakové vlny na vzdálenosti od membrány 

Z grafů je zřejmý prudký pokles přetlaku do vzdálenosti 6 metrů od průtržné 

membrány, poté je pozvolnější a srovnatelný s ostatními výsledky. Nárůst impulsu byl velmi 

výrazný při měření s teplotou nad bodem varu vody a narůstal ve vzdálenosti 6 metrů od 

membrány. 

7.6. Výpočet vnitřní energie 

Stanovení vnitřní energie je velmi důležité k posouzení, zda se na vytvoření  

a propagaci tlakové vlny podílí pouze plynná nebo i kapalná fáze. Vnitřní energie se stanovila 

podle rovnice 4.4 [3]. 

Za počáteční tlak p1 byl považován přetlak naměřený na snímači A. Okolní tlak p0 byl 

101 325 Pa.  
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Tabulka 7.10: Výsledky měření a vypočítaná vnitřní energie 

Teplota [°C] Naplnění [m
3
] (p1 – p0) [Pa] Cp / Cv [–] Eex [J] 

100% dusíku, membrána 0,63 mm 

20 0,00165 690415 1,4433 2569,78 

100% dusíku, membrána 0,8 mm 

20 0,00165 1017875 1,4433 3788,62 

50% dusíku a 50% vody, membrána 0,63 mm 

50 0,000825 719015 1,4433 1338,12 

80 0,000825 696775 1,4433 1296,73 

110 0,000825 601475 1,4433 1119,37 

130 0,000825 629995 1,4433 1172,45 

25% dusíku a 75% vody, membrána 0,63 mm 

20 0,0004125 693675 1,4433 645,48 

50 0,0004125 706315 1,4433 657,24 

80 0,0004125 642715 1,4433 598,06 

110 0,0004125 575935 1,4433 535,92 

130 0,0004125 505995 1,4433 470,84 

50% dusíku a 50% vody, membrána 0,8 mm 

20 0,000825 1002014 1,4433 1864,79 

30 0,000825 992475 1,4433 1847,04 

50 0,000825 941675 1,4433 1752,50 

80 0,000825 967075 1,4433 1799,77 

110 0,000825 839855 1,4433 1563,01 

130 0,000825 900255 1,4433 1675,41 

25% dusíku a 75% vody, membrána 0,8 mm 

20 0,0004125 995655 1,4433 926,48 

50 0,0004125 932055 1,4433 867,30 

80 0,0004125 x 1,4433 x 

110 0,0004125 820775 1,4433 763,75 

130 0,0004125 782675 1,4433 728,30 

7.7. Porovnání vnitřní energie plynné fáze s přetlakem a impulsem na čele 

vzdušné tlakové vlny 

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, jestli se vnitřní energie kapalné fáze podílí na 

vytvoření vzdušné tlakové vlny, při roztržení tlakové nádoby v 1D geometrii. Na obrázcích 

jsou graficky znázorněny závislosti vnitřní energie na přetlaku a impulsu na jednotlivých 

tlakových snímačích. 
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7.7.1. Snímač B 

Tento snímač je od průtržné membrány vzdálen 1,21 m. U experimentu s 50% vody  

a membránou 0,6 mm je tato vzdálenost 4,12 m. 

 

Obrázek 7.15: Závislost přetlaku na vnitřní energii 

 

Obrázek 7.16: Závislost impulsu na vnitřní energii 
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7.7.2. Snímač C 

Tento snímač je od průtržné membrány vzdálen 3,34 m. U experimentu s 50% vody  

a membránou 0,6 mm je tato vzdálenost 6,65 m. 

 

Obrázek 7.17: Závislost přetlaku na vnitřní energii 

 

Obrázek 7.18: Závislost impulsu na vnitřní energii 
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7.7.3. Snímač D 

Tento snímač je od průtržné membrány vzdálen 5,84 m. U experimentu s 50% vody  

a membránou 0,6 mm je tato vzdálenost 9,18 m. 

 

Obrázek 7.19: Závislost přetlaku na vnitřní energii 

 

Obrázek 7.20: Závislost impulsu na vnitřní energii 
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7.7.4. Snímač E 

Tento snímač je od průtržné membrány vzdálen 8,34 m. U experimentu s 50% vody  

a membránou 0,6 mm je tato vzdálenost 11,68 m. 

 

Obrázek 7.21: Závislost přetlaku na vnitřní energii 

 

Obrázek 7.22: Závislost impulsu na vnitřní energii 
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7.7.5. Snímač F 

Tento snímač je od průtržné membrány vzdálen 10,84 m. U experimentu s 50% vody a 

membránou 0,6 mm je tato vzdálenost 14,20 m. 

 

Obrázek 7.23: Závislost přetlaku na vnitřní energii 

 

Obrázek 7.24: Závislost impulsu na vnitřní energii 
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Při porovnání bylo zjištěno, že expanzní energie čistého stlačeného dusíku není 

dostatečně velká pro vygenerování vzdušné tlakové vlny. Proto se na jejím vytvoření podílí  

i kapalná fáze, ale prozatím není zřejmé za jakých podmínek a v jaké míře. 

8. Scénář BLEVE v tunelu  

V této kapitole bude popsán možný scénář BLEVE v tunelu, ve kterém došlo ke srážce 

osobního automobilu a automobilové cisterny převážející zkapalněný propan. Proto zde 

budou také uvedeny informace týkající se nebezpečnosti a vlastností propanu a jeho přepravy 

v cisterně při silniční dopravě. Bude zde popsán průběh havárie a její následky. 

8.1. Propan 

Propan je bezbarvý plyn s chemickým vzorcem C3H8, který je bez zápachu, nebo má 

slabý zápach po benzínu. Bod varu je - 42°C a bod vzplanutí je stanoven na - 69°C. Jedná se  

o extrémně hořlavou látku, která ve směsi se vzduchem vytváří výbušný soubor. Horní mez 

výbušnosti je stanovena na 9,5 % obj. a dolní 2,1 % obj.. 

Jeho UN-kód je 1978 a CAS číslo 74-98-6. Identifikační číslo nebezpečnosti propanu 

je 23. Toto číslo označuje nebezpečnost látky, jedná se o uvolňování plynů pod tlakem nebo 

chemickou reakcí a hořlavost par kapalin a plynů. Pokud se uvolní zkapalněný propan, 

přechází rychle do plynné fáze, přičemž se vytvoří velké množství podchlazené mlhy. Je těžší 

než vzduch a tvoří s ním výbušnou směs. Nebezpečí při úniku plynu vyplývá z jeho 

schopnosti vytěsnit vzduch z okolního prostředí, což může způsobit zadušení osob. Jeho páry 

zaujímají větší objem než kapalná fáze, z jednoho kilogramu kapaliny se při atmosférických 

podmínkách (20°C a 0,1 MPa) uvolní 553 litrů plynu. 

Dle ADR [13] pro automobilové cisterny převážející propan platí kód PxBN, kde  

P označuje cisternu pro zkapalněné nebo rozpuštěné plyny; x stanovuje výpočtový (zkušební) 

tlak – 2,1 MPa pro cisternu s izolací a 2,3 MPa pro cisternu bez izolace, definuje také 

maximální dovolenou hmotnost 0,42 kilogramů na litr; B označuje cisternu se spodními 

plnícími a vyprazdňovacími otvory se třemi uzávěry a N definuje přítomnost pojistného 

ventilu a kritérium, že cisterna není hermeticky uzavřena. Omezení pro tunely je 2 B/D, to 

znamená, že pro cisternu převážející propan je zakázán průjezd tunely kategorie B, C, D a E. 

Iniciace je možná horkým povrchem, jiskrou, elektrostatickou elektřinou a otevřeným 

plamenem. Minimální iniciační energie pro iniciaci propanu je 0,48 mJ. Produkty hoření jsou 

při dokonalém spalování oxid uhličitý a voda, při nedokonalém jedovatý oxid uhelnatý a saze 

[12,13]. 
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8.2. Případová studie 

Nehoda se udála v tunelu dlouhém 1028 metrů, který je obousměrný, jednotroubový, 

kategorie A (bez omezení). Rozměry tunelu jsou použity obdobné, jako má jeden tubus např. 

Klimkovického tunelu. Šířka tunelu je 9,6 metrů a výška 4,8 metrů. 

 

 

Obrázek 8.1: Rozměry tunelu 

Do tohoto tunelu vjela z jedné strany automobilová cisterna převážející propan. Její 

objem byl 25 m
3
 a byla konstruována na tlak 16 barů a zkušební tlak 25 barů. Dle ADR musí 

být vybavena spodními plnícími a vyprazdňovacími otvory se třemi ventily a pojistným 

ventilem. Cisterna měla délku 9,13 metrů, šířku 2,5 metrů a výšku 3,55 metrů [13,17,18]. 

V protisměru do tunelu vjel osobní automobil. Řidič zcela neovládal svůj vůz  

a srazil se s cisternou převážející propan. Vozidlo v důsledku zkratu v motoru začalo hořet  

a zanedlouho měl požár plný výkon (4,5 MW). 

Plameny zahřívaly zásobník. Jeho stěny ohřívaly kapalný propan, který začal vřít  

a odpařovat se. V zásobníku tak prudce vzrostl tlak. Kapalina na rozdíl od par odváděla teplo 

ze stěny zásobníku, a proto se stěna v oblasti s párou zahřívala na vysokou teplotu. Tato část 

ztratila svou pevnost, vlivem vysokého tlaku měkla, to vedlo ke ztenčení materiálu a jeho 

lokální poruše a následnému vzniku trhliny. Vzhledem k tomu, že trhlinou unikal plynný 

propan, rozšířila se, až dosáhla své kritické délky. Zásobník progresivně selhal a nastal 

BLEVE, který doprovázela tlaková vlna a odlet fragmentů. 

Uniklý propan v plynném stavu nebude iniciován, protože jeho rozsah výbušnosti je 

mezi 2,1 a 9,5 obj %, ale po úniku bude jeho koncentrace mnohonásobně vyšší. 
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Nehoda se stala zhruba v polovině tunelu (500 m od portálu), cisterna se po nárazu 

vzpříčila a zatarasila tunel. Výpočty proto byly provedeny pro výbuch uvnitř 1D vlnovodu. 

Vygenerovaná vzdušná tlaková vlna se tedy bude šířit oběma směry. 

 

Obrázek 8.2: Kolize cisterny a automobilu v tunelu 

8.2.1. Přetlak a impuls na čele vzdušné tlakové vlny a doba trvání 

Jelikož průřez tunelu není kruhový, musí se pro výpočty spočítat průměr  

D převedením, které se provádí prostřednictvím obsahu průřezu tunelu. Byl použit vzorec pro 

obsah kruhové výseče. Ze získaného obsahu byl dle vzorce pro obsah kruhu vyjádřen 

poloměr, jehož zdvojnásobením byl získán průměr. 

  
    

    
 
           

    
                 (8.1) 

            √
     

 
             (8.2) 

                        (8.3) 

Pro výpočet přetlaku, impulsu a doby trvání musela být stanovena také korigovaná 

hmotnost nálože. Pro její stanovení byla vypočítána hmotnost propanu. Objem cisterny 

zaujímal z 50% (12,5 m
3
) kapalný propan a zbylých 12,5 m

3
 zaujímal plynný propan. Hustota 

kapalného propanu je 498 kg/m
3
 a plynného je 2,02 kg/m

3
. Koeficient geometrie šíření vlny 
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kG je roven 0,5 pro případ šíření tlakové vlny oběma směry a kTNT má pro propan hodnotu 0,36 

[5,6].  

                                     (8.4) 

                                           (8.5) 

Přetlak na čele vzdušné tlakové vlny byl vypočítán dle vzorce (6.1), impuls vzdušné 

tlakové vlny vygenerované roztržením pláště cisterny na uzavřeném konci tunelu dle vztahu 

(6.3) a doba trvání přetlaku vzdušné tlakové vlny byla stanovena dle vzorce (6.4). Uvedené 

výpočty byly vztaženy na vzdálenost 10 metrů od epicentra výbuchu (cisterny s propanem). 

V tabulce 8.1 jsou následně uvedeny hodnoty v závislosti na vzdálenosti. 

Vzhledem k tomu, že tabulka 6.1 nezahrnuje průřez vlnovodu nad 15 metrů, musel být 

součinitel stěnového tření β odhadnut, pro tento případ je počítáno s hodnotou 0,001.  
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           (8.8) 

Ve vzdálenosti deset metrů od epicentra výbuchu by přetlak na čele tlakové vlny 

způsobil totální destrukci zděných konstrukcí a měl za následek smrtelná zranění pro člověka 

(viz tabulka 1 a 2, příloha 1).  
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Tabulka 8.1: Závislost vzdálenosti na přetlaku, impulsu a době trvání vzdušné tlakové vlny 

Vzdálenost R [m] Přetlak Δp [MPa] Impuls I+ [Pas] Doba trvání t+ [ms] 

0,5 64,17 136773,5 2,8 

1,0 32,79 136763,5 4,9 

2,0 16,89 136743,4 8,8 

3,0 11,52 136723,3 12,4 

4,0 8,80 136703,1 15,7 

5,0 7,15 136683,0 18,9 

10,0 3,80 136582,6 33,7 

20,0 2,06 136381,9 60,1 

30,0 1,45 136181,5 84,2 

40,0 1,14 135981,3 107,0 

50,0 0,95 135781,5 128,9 

60,0 0,81 135582,0 150,0 

70,0 0,72 135382,7 170,6 

80,0 0,65 135183,8 190,7 

90,0 0,59 134985,1 210,3 

100,0 0,54 134786,8 229,6 

150,0 0,39 133799,3 321,9 

200,0 0,32 132819,1 409,2 

250,0 0,27 131846,1 492,8 

300,0 0,23 130880,2 573,6 

350,0 0,21 129921,4 652,3 

400,0 0,19 128969,6 729,0 

450,0 0,17 128024,7 804,2 

500,0 0,16 127086,8 878,0 
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Obrázek 8.3: Závislost vzdálenosti na přetlaku 

 

Obrázek 8.4: Závislost vzdálenosti na impulsu 
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Z tabulky a grafů je zřejmé, že se zvyšující se vzdáleností od epicentra výbuchu 

přetlak i impuls na čele tlakové vlny klesají, doba trvání naopak roste. Z vypočteného odhadu 

přetlaku jsou zřejmé (viz. Příloha 1) jeho katastrofální následky pro ostatní účastníky provozu 

vyskytující se v celé délce tunelu a mohlo by dojít i k porušení ostění tunelu. 

8.2.2. Počáteční rychlost fragmentů 

Počáteční rychlost fragmentů je závislá na jejich hmotnosti a velikosti výbuchové 

energie. Při BLEVE vznikají obvykle dva nebo tři větší fragmenty. Vztah pro výpočet 

počáteční rychlosti (8.9) stanovil Baum experimentálně [2]. 

   √
       

   
           (8.9) 

kde: vi je počáteční rychlost [m/s], Ake je frakce Q převedena na kinetickou energii fragmentů 

[–] (           ), Q je přebytek tepla v kapalné fázi [J] a Mec je hmotnost fragmentů 

[kg]. 

       (    )                                       (8.10) 

kde: m je hmotnost kapaliny [kg], Cp je specifické teplo kapaliny při teplotě varu a okolním 

tlaku [  (     )], T je teplota kapaliny a páry v nádobě před vznikem BLEVE [°C] a TB je 

teplota varu kapaliny při atmosférickém tlaku [°C]. 

Tabulka 8.2: Hodnoty pro propan [2,3,12,18] 

Hmotnost kapalné fáze m 6225 kg 

Specifické teplo Cp 2600 J/(kg°C) 

Teplota před vznikem BLEVE T 60 °C 

Teplota varu TB –42 °C 

Přebytek tepla v kapalné fázi 

                                   (8.11) 

       (    )            (   (   ))                      (8.12) 

Počáteční rychlost fragmentu o hmotnosti 1kg 

   √
       

   
 √

                     

 
                          (8.13) 
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Tabulka 8.3: Závislost počáteční rychlosti fragmentu na jeho hmotnosti 

Hmotnost Mec [kg] Přebytek tepla v kapalné fázi Q [MJ] Počáteční rychlost vi [m/s] 

0,3 1650,87 3723,88 

0,5 1650,87 2884,51 

0,8 1650,87 2280,40 

1 1650,87 2039,65 

1,5 1650,87 1665,37 

2 1650,87 1442,25 

2,5 1650,87 1289,99 

3 1650,87 1177,60 

 

Obrázek 8.5: Závislost počáteční rychlosti fragmentu na jeho hmotnosti 

Z tabulky a grafu jednoznačně vyplývá, že počáteční rychlost fragmentu klesá se 

zvyšující se hmotností. Při konstantní teplotě před roztržením nádoby (T) a přebytku tepla 

v kapalné fázi (Q) odletí lehčí fragmenty vyšší počáteční rychlostí, než fragmenty těžší. 

8.2.3. Vnitřní energie plynné fáze 

Vnitřní výbuchová energie plynné fáze propanu lze vypočítat podle Brodeho rovnice 

(4.4). Počáteční tlak je roven tenzi pak propanu při 60°C, tedy 2,25 MPa. Okolní tlak byl 

101325 Pa, objem plynné fáze je 12,5 m
3
 – 50% celkového objemu. Poměr měrných tepel je 

1,1364. 
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(     )   

(    )
 
(              )     

(        )
                                 (8.14) 

Z vnitřní energie lze stanovit ekvivalentní hmotnost plynné fáze dle vzorce (4.3). 

       
   

      
 

     

      
                                  (8.15) 

Hmotnost plynné fáze pro předešlé výpočty (8.4 – 8.8) byla stanovena z jejího objemu 

(12,5 m
3
) a hustoty (2,02 kg/m

3
) na 25,25 kg.  

Následující výpočty jsou uvedeny k porovnání těchto různě vypočítaných 

ekvivalentních hmotností plynné fáze a jsou provedeny taktéž pro vzdálenost 10 metrů. 
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Tabulka 8.4: Porovnání hodnot s různě stanovenou hmotností parní fáze 

Hmotnost parní fáze WTNT-G [kg] 25,25 21,78 

Ekvivalentní hmotnost W [kg] 1125,05 1124,42 

Přetlak na čele tlakové vlny Δp [kPa] 3797,4 3795,5 

Impuls na čele tlakové vlny I+ [Pas] 136582,6 136506,8 

Doba trvání přetlaku t+ [ms] 33,71 33,70 

Z tabulky je zřejmé, že hmotnost parní fáze vypočítaná z vnitřní energie (druhý 

sloupec) zásadně neovlivní parametry tlakové vlny. Liší se v řádech setin u doby trvání, 

jednotek u přetlaku a desítek u impulsu. Vzhledem k velikosti hodnot by tento rozdíl neměl 

mít vliv na účinky výbuchu. Stejně jako v kapitole 8.2.1. bude i tato tlaková vlna mít 

katastrofální účinky na člověka a mohlo by dojít k poškození ostění tunelu. 
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9. Závěr 

Základem této práce bylo získání zásadních informací ohledně jevu BLEVE. 

Sumarizací zahraničních zdrojů od Leeho, Marshalla, Berga, Abbasiho a ostatních byl 

ozřejměn mechanismus a průběh BLEVE a nehod, které se staly v minulosti. Je zřejmé, že 

největším nebezpečím vyplývajícím z BLEVE je tlaková vlna, která tento jev vždy doprovází 

a odlet fragmentů roztrženého zásobníku, které mohou být odmrštěny i několik stovek metrů 

daleko a způsobit vážné újmy na zdraví, životech. Další nebezpečí může nastat po roztržení 

zásobníku s hořlavým médiem, protože může být po úniku iniciováno a vznikne Fireball 

ohrožující okolí především svým tepelným sáláním. Při některých nehodách právě kvůli 

Fireballu může dojít k takzvanému domino efektu a progresivnímu selhání ostatních 

zásobníků nacházejících se v blízkosti. 

 S využitím zdrojů od Denksteina, Janovského, Pinhasiho a kolektivu byla 

problematika BLEVE přenesena do 1D geometrie. S tím souviselo zkoumání tlakové vlny, 

která byla vygenerována samotným jevem, změny přetlaku na jejím čele a jejího impulsu. 

Pomocí při tomto převodu a pochopení problematiky byl experiment, který realizoval  

Ing. Jaroslav Švihovský. Tento pokus spočíval v měření tlaku v expanzní trubici. Ta byla 

napojena na vysokotlakou komoru, ve které byl simulován zkoumaný jev. Z důvodu 

bezpečnosti bylo měření prováděnou s dusíkem a vodou. Z výsledků je zřejmé, že největší 

vnitřní energii má stoprocentní dusík při měření s membránou o šířce 0,8 mm a nejmenší má 

voda při úrovni plnění 75% a membráně 0,63 mm. Není zcela zřejmé, za jakých podmínek  

a v jaké míře se vnitřní energie kapaliny podílí na vygenerování tlakové vlny, ale její podíl je 

evidentní. 

 Hodnotným výstupem diplomové práce je využití shromážděných dat ke zpracování 

případové studie BLEVE uvnitř silničního tunelu. Studie zahrnuje scénář nehody osobního 

automobilu a automobilové cisterny převážející zkapalněný propan. Jelikož BLEVE provází 

tlaková vlna, jsou zde pro představu uvedeny odhady velikostí přetlaků a impulsů na čele 

tlakové vlny i doba trvání. Vzhledem k tomu, že jsou tyto parametry závislé na vzdálenosti od 

epicentra výbuchu, jsou tyto odhady zobrazeny v tabulce a grafech. Hodnoty přetlaku jsou 

také teoreticky zhodnoceny podle účinku na ostění tunelu a na osoby. Dalším velkým 

nebezpečím plynoucím z BLEVE jsou odletující fragmenty roztrženého zásobníku, proto jsou 

v práci provedeny i výpočty počáteční rychlosti fragmentů. 
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