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Výkladový slovník 
 

Atmosférické podmínky  podmínky okolního média, ve kterém může tlak kolísat mezi 

80 kPa a 110 kPa a teplota mezi -20 °C a 60 °C. 

Deflagrace chemická přeměna, při které lineární rychlost šíření reakční 

zóny do nezreagovaného materiálu je vždy menší než rychlost 

zvuku za místních podmínek (několik mm  s
-1

 až stovky m  s
-

1
). Šíření reakčního čela je určeno vedením a sáláním tepla. 

Dolní mez výbušnosti  nejnižší koncentrace hořlavého souboru ve směsi se vzduchem, 

při které dochází k výbuchu.  

Expanzní faktor poměr mezi objemem daného množství oblaku hořlavého 

souboru před výbuchem a bezprostředně po výbuchu. 

Horní mez výbušnosti  nejvyšší koncentrace hořlavého souboru ve směsi se 

vzduchem, při které dochází k výbuchu.  

Hoření, spalování oxidační exotermický děj probíhající za vývoje světla a tepla. 

Hoření vzniká a probíhá za určitých podmínek. Pro jeho 

průběh je zapotřebí přítomnost hořlaviny, oxidačního 

prostředku a zdroje iniciace. Hořlavina a oxidační prostředek 

spolu tvoří hořlavý soubor. 

Indukční perioda časový interval mezi počáteční příčinou (iniciace) a prvním 

měřitelným účinkem (nárůst tlaku). Počáteční pomalá fáze 

chemické reakce, která později akceleruje. 

Koeficient komplexnosti bezrozměrné číslo používané pro definování úrovně zaplnění 

vnitřního prostoru objektu nebo nádoby prvky způsobující 

turbulenci. 

Kompaktní (kubická) 

nádoba 

nádoba, kdy délka (výška) nádoby je menší než dvojnásobek 

jejího průměru. 

Maximální dosah plamene největší vzdálenost dosahu čela plamene (v m) od ústí 

odlehčovacího otvoru. 

Maximální výbuchové 

parametry  

maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku a kubická konstanta je měřítkem energie, 

resp. výkonu dané výbušné směsi. 

Maximální výbuchový 

tlak 

maximální tlak vznikající v ohraničeném prostoru při výbuchu 

výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky. 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku 

maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu 

všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky 

v ohraničeném prostoru za stanovených zkušebních podmínek 

a standardních atmosférických podmínek.  

Maximální redukovaný 

výbuchový tlak 

maximální tlak vznikající v částečně ohraničeném prostoru při 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek 

zkoušky. 

Maximální redukovaná maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu 
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rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku 

všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky 

v částečně ohraničeném prostoru za stanovených zkušebních 

podmínek a standardních atmosférických podmínek. 

Meze výbušnosti meze rozsahu výbušnosti hořlavé látky ve vzduchu. 

Odlehčení výbuchu způsob ochrany, která zabrání, aby výbuchový tlak uvnitř 

nádoby, objektu nebo jiného uzavřeného objemu překročil 

konstrukční pevnost, pomocí uvolnění výbuchu přes zařízení 

pro odlehčení výbuchu. 

Odlehčený výbuch výbuch výbušné atmosféry za stanovených podmínek 

probíhající v částečně uzavřené nádobě, objektu nebo jiném 

zařízení. Částečným ohraničením je myšleno použití zařízení 

pro odlehčení výbuchu (membrány, klapky, ventilu, atd.). 

Odlehčovací plocha plocha otvoru (v m
2
) pro odlehčení výbuchu (může se skládat z 

několika dílčích ploch). 

Odlehčovací účinnost bezrozměrné číslo používané pro definování účinnosti zařízení 

pro odlehčení výbuchu. 

Ohraničený (komorový) 

výbuch 

výbuch výbušné atmosféry za stanovených podmínek 

probíhající v uzavřené nádobě, objektu nebo jiném uzavřeném 

zařízení. 

Počáteční teplota teplota ve výbuchovém prostoru v okamžiku iniciace. 

Počáteční tlak tlak ve výbuchovém prostoru v okamžiku iniciace. 

Rozsah výbušnosti rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může 

nastat výbuch. 

Rychlost hoření rychlost šíření plamene vzhledem k rychlosti nezapálené 

hořlavé látky před čelem plamene. 

Rychlost šíření plamene rychlost šíření čela plamene vzhledem k pevnému 

referenčnímu bodu. 

Statický reakční 

(aktivační, pojistný) tlak  

tlak, při kterém zareaguje pojistný odlehčovací prvek (klapka, 

membrána, ventil, okno, dveře, stěna, apod.) při rychlosti 

nárůstu tlaku menší než 0,1 bar  min
-1

. 

Turbulence pohyb plynné látky s místními rychlostmi a tlaky, které se 

náhodně mění. 

Výbuch, exploze vymezen jako rychlá chemická reakce prachu, plynu a par ve 

vzduchu vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo obou 

těchto veličin současně. Vzniká tlaková nebo rázová vlna 

s potencionální energií, která je schopna konat práci na základě 

své expanze či stlačování. 

Zařízení pro odlehčení 

výbuchu 

zařízení, které chrání nádobu, objekt nebo jiné uzavřené 

objemy odlehčením výbuchu pomocí odlehčovacích prvků. 

 

Termíny, pojmy a definice uvedené ve výkladovém slovníku jsou převzaty z (ČSN EN 14797, 

2007), (ČSN EN 14994, 2007), (ČSN EN 15967, 2012) a (ČSN EN 1991-1-7, 2007). 
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Anotace 

 
MYNARZ, M., Analýza zatížení stavebních konstrukcí vystavených účinkům působení 

vzdušných tlakových vln, Ostrava, 2017, 142 s., Disertační práce. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavební, Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. 

 

Disertační práce se zabývá experimentálními a matematickými metodami stanovení 

základních výbuchových parametrů plynných směsí. Cílem práce je analyzovat parametry 

vzdušných tlakových vln generovaných deflagrační přeměnou metanovzdušné směsi za 

podmínek procesu odlehčení. Práce si rovněž klade za cíl vyhodnotit výstižnost výpočetních 

postupů pro modelování odlehčených výbuchových dějů na základě srovnání s výsledky 

realizovaných experimentálních měření. 

V teoretické části práce je zhodnocen aktuální stav problematiky a je proveden rozbor 

současných poznatků z oblasti teorie výbuchů, hoření a působení vzdušných tlakových vln. 

Teoretická část práce se dále zabývá metodami a postupy modelování výbuchových dějů 

plynných směsí. V experimentální části práce je proveden popis navržené experimentální 

sestavy a metodiky realizovaných měření. Značná část kapitoly je věnována faktorům 

ovlivňujícím samotný výbuch a výbuchové parametry. Výsledky z experimentálních měření 

jsou detailně interpretovány a porovnány s dílčími poznatky studií jiných pracovišť. 

Analytická část práce se zabývá problematikou aplikace predikčních modelů pro stanovení 

vybraných výbuchových parametrů, zejména redukovaného výbuchového tlaku. Predikční 

modely jsou aplikovány na parametry navrženého zkušebního zařízení a následně jsou 

výsledky predikce srovnány s experimentálně získanými daty. V závěru této části práce jsou 

jednotlivé predikční modely porovnány z hlediska jejich uplatnitelnosti pro konkrétní 

podmínky experimentálního zařízení. Závěrečná část práce se zabývá problematikou 

numerických simulací výbuchových dějů. V rámci prováděných simulací je využíván 

software FLACS, který je založený na výpočetní dynamice tekutin (CFD). Výsledky získané 

ze sestaveného trojrozměrného numerického modelu zkušebního zařízení variabilní 

výbuchové komory jsou srovnány s výsledky z provedených experimentů. V závěru práce je 

provedeno shrnutí dosažených výsledků a poznatků získaných z aplikovaných vědeckých 

metod. 

 

Klíčová slova: stavební konstrukce, odlehčený výbuch, mimořádná zatížení, výbuchová 

komora, metan, FLACS 
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The submitted dissertation is concerned with experimental and mathematical methods for 

determination of basic explosion parameters of gas mixtures. The aim of the dissertation is to 

analyse the parameters of air pressure waves generated by deflagration transformation of 

methane-air mixture in terms of venting process. This work also proposes to evaluate the 

cogency of computational procedures for modelling of venting deflagration based on the 

comparison with the results of realised experimental measuring.  

The theoretical part of the dissertation reviews the state of the art of the issue and current 

knowledge on theory of deflagration, combustion and air pressure waves is analysed. 

Furthermore, methods and processes for modelling of gas mixtures explosions are dealt. The 

experimental part of the submitted work describes the designed experimental setup and 

methodology of realised measurements. Considerable part of the chapter follows the factors 

influencing the deflagration itself and the explosion parameters. The results of experimental 

measurements were interpreted in detail and compared to particular findings of other 

workplaces.  

The analytical part of the dissertation deals with application of prediction models for 

determination of chosen explosion parameters, mainly reduced explosion pressure. Prediction 

models are applied to parameters of the designed experimental setup and afterwards the 

prediction results are compared to the experimental results. Finally, particular prediction 

models are compared according to their applicability for concrete conditions of the 

experimental setup. 

 The final part of the dissertation is concerned with numerical simulations of deflagration 

processes. Within the simulations FLACS software is used. It is based on the computational 

fluid dynamics (CFD). The results obtained from created 3D numerical model of the 

experimental setup of the variable explosion chamber are compared to the results of realised 

experiments. At the conclusion of the submitted work, the achieved results and findings 

obtained from the applied science methods are summarized.  
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KAPITOLA 1 

 

1 Úvod 

Havárie spojené s výskytem výbuchu se vyskytují od té doby, co lidstvo začalo používat jako 

palivo hořlavé plyny, kapaliny nebo prachy. Přítomnost hořlavých plynů může vyústit ve 

vnější nebo vnitřní výbuch. Znalost procesů výbuchu hořlavých plynů v různých geometriích 

vzrostla v důsledku mnoha domácích, ale především zahraničních snah. Nicméně s ohledem 

na všechny tyto znalosti může k havárii dojít a následkem mohou být úmrtí osob, vážná 

zranění nebo poškození zařízení a objektů. 

Zkoumání působení vzdušných tlakových vln, které jsou generovány při výbuchovém ději, 

patří mezi jedny z nejnáročnějších inženýrských činností. Jejich řešení vyžaduje dostatečné 

odborné znalosti a současně praktické zkušenosti, na jejichž základě je možné stanovit 

předpoklady pro bezpečný návrh objektu, zařízení nebo technologie. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí hledat postupy, které dokáží tyto výbuchové děje věrohodně popsat. Předpoklady 

řešení a vstupní údaje je nezbytné co nejvíce blížit skutečným podmínkám. Vhodným 

způsobem, jak tyto předpoklady splnit, jsou experimentální měření spojená s počítačovými 

simulacemi. 

Jedním z nejčastějších typů výbuchu v praxi jsou vnitřní odlehčené výbuchy plynů. K tomuto 

typu výbuchu dochází jak v objektech pro bydlení, tak v průmyslových objektech, ale i 

v technologických a procesních zařízeních. Tato problematika z důvodu své komplexnosti 

není doposud uspokojivě vyřešena. 

Tab. 1.1: Statistika výbuchů podle příčiny vzniku v letech 2001 – 2011 (Statistické ročenky, 

2002 – 2012) a (BUCHTA a KEBRDRLE, 2010) 
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výbuchy plynu 16 22 10 12 4 5 14 5 9 7 6 

výbuchy hořlavých kapalin 3 0 5 7 3 4 0 3 3 2 3 

výbuchy prachu 3 6 2 0 1 1 0 1 1 3 1 

výbuchy výbušnin 2 1 0 2 1 0 2 0 3 2 3 

výbuchy tlakových nádob, kotlů 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 3 

celkem 27 30 18 22 9 11 16 10 17 14 16 
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Dle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky došlo v poslední době v průměru 

k 17 výbuchům ročně. V posledním období dochází k jejich poklesu, což lze připsat 

zvyšujícím se nárokům na kvalitu výrobků, obsluhu apod. Přestože výbuchy představují malý 

podíl celkové činnosti hasičského sboru, jsou následky a nebezpečí při jejich likvidaci značné. 

Nejvyšší podíl všech výbuchů připadá právě na výbuchy plynu. Celkový počet výbuchů 

v jednotlivých letech je zobrazen v Tab. 1.1 

Od roku 2012 došlo u Hasičského záchranného sboru České republiky ke změně metodiky 

hodnocení zásahů, tudíž uvedená tabulka (Tab. 1.1) zahrnuje pouze údaje do tohoto roku. 

Tímto je eliminováno zkreslení statistických dat vzniklé kombinací dvou odlišných 

metodických postupů jejich zpracování. 

1.1 Aktuálnost zkoumání působení výbuchů plynných směsí 

Hlavním důvodem pro výzkum v této oblasti je snaha získat co nejvěrohodnější představu o 

působení vzdušných tlakových vln indukovaných výbuchem plynovzdušných směsí na okolní 

prostředí. Pochopení těchto dynamických dějů může napomoci k zabránění nebo alespoň k 

omezení následků havárií včetně ztrát na lidských životech. Na Obr. 1.1 jsou zobrazeny 

následky výbuchu plynu na konkrétních objektech. 

  

Obr. 1.1: Následky výbuchu zemního plynu ve Frenštátě pod Radhoštěm 2013 (vlevo) a 

v Ostravě-Martinově 2014 (vpravo), (Zpravodajský server Idnes, 2016) a (Zpravodajský 

server Novinky, 2016) 

Dalším významným důvodem, proč je důležité se zabývat působením výbuchu na okolí, je 

ekonomické hledisko. Toto hledisko úzce souvisí s protivýbuchovou prevencí. U objektů, 

technologií nebo zařízení, kde je nezbytná konstrukční protivýbuchová ochrana, dochází 

k navýšení jejich ceny v důsledku instalovaných protivýbuchových zařízení nebo prvků. 

Hlubším pochopením dějů, které probíhají při výbuchu, by tak mohlo v mnoha případech dojít 

ke zdokonalení, případně k optimalizaci bezpečnostních prvků a postupů, což by se projevilo 

zvýšením jejich účinnosti, a tím i nárůstem úspor. Nárůst efektivnosti bezpečnostních prvků či 

postupů by se mohl pozitivně projevit v cenových relacích. 

Při navrhování a posuzování stavebních konstrukcí zatížených účinky výbuchu lze vycházet 

z normy (ČSN 1991-1-7, 1997). Postupy pro stanovení výbuchového zatížení uvedené v této 

normě však nabízí uživateli pouze omezené možnosti. Stanovení výbuchového zatížení je 

redukováno na jednoduchý výpočetní postup, který je do značné míry omezen rozměry a 

tvarem posuzované konstrukce. Výbuchové zatížení pro komplexnější geometrie na základě 
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normativního postupu nelze vůbec stanovit. V případě potřeby stanovení výbuchového 

zatížení pro složitější případy může být užitečným studijním zdrojem předkládaná práce.  

1.2 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je analyzovat parametry vzdušných tlakových vln vzniklých 

při iniciované chemické reakci metanovzdušné směsi za podmínek procesu odlehčení a 

vyhodnotit výstižnost výpočetních postupů pro modelování odlehčených výbuchových dějů 

na základě srovnání s výsledky realizovaných experimentálních řešení.  

Pro dosažení hlavního cíle práce byly stanoveny následující dílčí cíle: 

 tvorba zkušební sestavy a realizace experimentů, 

 výpočetní modelování experimentů: 

o analytickými (empirickými) metodami, 

o metodou konečných objemů, 

 srovnání experimentálních a výpočetních metod s cílem výběru vhodné analytické 

metody a určení nejvhodnějších parametrů pro CFD (Computational Fluid Dynamics) 

modely. 

Pracovní teorie: 

 Změna koncentrace hořlavé směsi je doprovázena výraznou změnou chování procesů 

hoření a potažmo výbuchových parametrů u odlehčených výbuchů. 

 Velikost odlehčovací plochy ovlivňuje výbuchové parametry a dosah plamenné zóny. 

 Typ pojistné membrány ovlivňuje výbuchové parametry a dosah plamenné zóny. 

Pracovní hypotéza: 

 Hodnoty redukovaných výbuchových tlaků v podtlakové fázi výbuchu mohou za 

určitých podmínek nabývat vyšších hodnot (myšleno v absolutních hodnotách) než 

v přetlakové fázi. 

Předmětem disertační práce je studie vybraného reakčního systému s využitím pokročilé 

instrumentace a interpretačních technik sloužících k ujasnění fyzikálně-chemických dějů 

probíhajících v simulovaných laboratorních podmínkách. Významným aspektem práce 

z hlediska stanovení výbuchového zatížení na stavby je rozbor zásadních nejistot 

souvisejících s aplikací stávajících přístupů matematického modelování pro predikci 

výbuchových dějů za podmínek odlehčení. 

Experimentální techniky a interpretační studie jsou cíleny na určení základních výbuchových 

parametrů odlehčených výbuchových mechanizmů. Výpočtové studie prezentované v rámci 

této práce směřují k uplatnění matematických simulačních metod v rámci studia výbuchových 

dějů a jejich evaluaci na základě experimentálních měření. Získané výsledky mohou sloužit i 

jako výchozí bod pro studium působení vzdušných tlakových vln na stavební konstrukce 

větších rozměrů. 
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1.3 Metody řešení 

V disertační práci jsou použity tyto základní typy přístupů řešení úloh – experimentální a 

matematické (analytické a numerické): 

 

Experimentální přístup 

Experimentální přístup je použit pro stanovení výbuchových parametrů odlehčeného 

výbuchu za předem jasně definovaných podmínek. V rámci experimentů byly 

provedeny tyto analýzy: 

 analýza tlakového pole – měření výbuchových tlaků a stanovování odvozených 

parametrů (výbuchové impulsy, doby trvání jednotlivých fází výbuchového 

děje a podobně), 

 teplotní analýza – měření prostorových teplot plynu ve zkušebním zařízení, 

 strukturální analýza – měření přetvoření (relativní deformace v definovaném 

bodě). 

 

Analytický přístup 

Pro stanovování odhadů výbuchových tlaků s užitím analytických (empirických) metod 

je potřebné realizovat tyto úlohy: 

 rozbor vhodných analytických metod – volba aplikovatelných predikčních 

modelů, 

 tvorba softwarové aplikace – urychlení a zefektivnění výpočtů, 

 výpočet redukovaných výbuchový tlaků – návaznost na realizované 

experimenty. 

 

Numerický přístup 

Pro numerické modelování je zvolena metoda konečných objemů při použití 

výpočetního systému FLACS. V rámci vytvořeného modelu byly v návaznosti na 

provedené experimenty simulovány tyto úlohy: 

 simulace odlehčeného výbuchu – změna koncentrace hořlavého plynu ve 

směsi, 

 simulace odlehčeného výbuchu – změna velikosti odlehčovací membrány, 

 simulace odlehčeného výbuchu – změna typu odlehčovací membrány.
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KAPITOLA 2 

 

2 Teoretická část 

2.1 Současný stav problematiky 

V inženýrské praxi se s posuzováním konstrukcí na účinky zatížení od výbuchu významněji 

začalo v 70. letech 20. století po řadě nehod, které se udály především v petrochemickém 

průmyslu. Zájem o řešení problematiky vnitřních výbuchů v obytných budovách vzrostl po 

neštěstí objektu Ronan Point ve východním Londýně. V bytové jednotce dvaadvaceti-

podlažního panelového domu došlo k výbuchu zemního plynu a následkem této události se 

zřítilo nároží objektu. V důsledku havárie došlo ke ztrátám na životech, k mnoha zraněním a 

materiálním škodám. Tato událost způsobila intenzivnější rozvoj metod a postupů, které 

sloužily k zjišťování velikosti zatížení a odezvy stavebních konstrukcí na účinky výbuchu. Do 

té doby používané metody pro stanovování výbuchového zatížení byly uzpůsobeny především 

pro těžařský a zpracovatelský průmysl . Na začátku sedmdesátých let byly hlavně v důsledku 

havárie v Ronan Point studovány výbuchy zemního plynu ve vztahu ke stavebním objektům. 

Výsledky studie prováděné organizací TNO (Netherlands Organisation for applied scientific 

research) shrnul ve své práci (DRAGOSAVIČ, 1973). Analytické postupy výpočtů 

výbuchových tlaků u vnitřních výbuchů odvozené Dragosavičem jsou z velké části 

zapracovány v normě (ČSN EN 1991-1-7, 2007). O problematice výbuchů plynů rovněž 

dlouhodobě publikovali (HJERTAGER, 1982) nebo (WINGERDEN, 2001) a ve spolupráci 

s Christian Michelsen Institutem v Bergenu byl realizován vývoj nových výpočetních 

algoritmů v rámci programu FLACS (FLACS v 9.1, 2010). 

Při praktickém navrhování konstrukcí na účinky výbuchu se v současnosti věnuje pozornost 

především objektům jaderných elektráren a objektům se strategickým významem (např. 

rafinérie). Posuzování konstrukcí na účinky výbuchu nepatří k běžné inženýrské praxi. 

Značný problém spočívá v nedostatečně přesném definování výbuchového zatížení. 

Současné Eurokódy se věnují explozím v normě (ČSN EN 1991-1-7, 2007), která určuje 

pravidla pro ochranu budov a inženýrských staveb proti předvídatelným mimořádným 

zatížením. V této normě jsou definována pravidla pro stanovení zatížení od vnitřních výbuchů 

v budovách. Norma se nezabývá zatíženími vyvolanými vnějšími výbuchy, válečnými 

událostmi ani teroristickými činy. Norma stanovuje, že možnost výbuchu je zapotřebí 

uvažovat při navrhování všech částí pozemních a inženýrských staveb, ve kterých se používá 
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nebo reguluje plyn, nebo kde se skladují hořlavé látky jako hořlavé plyny nebo kapaliny 

tvořící hořlavé páry, nebo kde se plyn skladuje či přepravuje (viz např. chemická zařízení, 

kontejnery, zásobníky, stavby pro odpadní vody, obytné budovy s instalacemi plynu, 

energovody, tunely pozemních a drážních komunikací). Současná norma kategorizuje 

pozemní stavby podle tříd následků, ale již nepodává projektantům dostatek informací, jak 

zatížení a odezvu konstrukcí na účinky výbuchu, především v komplikovanějších případech, 

stanovit. Nejasné definování pravidel má za následek, že je toto zatížení mnohdy ignorováno i 

pro „významné“ stavby spadající do nejvyšší třídy následků. 

2.2 Teorie výbuchu a hoření 

Výbuch je náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

vzrůstem obou těchto veličin současně. Vzniká tlaková nebo rázová vlna s potencionální 

energií, která je schopna konat práci na základě své expanze či stlačování. Výbuch tedy 

představuje velmi rychlé hoření hořlavých látek. K výbuchu na bázi hoření může dojít všude 

tam, kde je v prostoru přítomna hořlavá látka ve směsi s oxidačním prostředkem, která je 

iniciována. Podmínky vzniku výbuchu znázorňuje Obr. 2.1.  

 

Obr. 2.1: Podmínky vzniku výbuchu 

Výbuchy lze rozdělit na jaderný (k uvolnění energie dochází přestavbou atomových jader), 

fyzikální (k uvolnění energie dochází změnou skupenství nebo hybnosti dané látky) a 

chemický (energie je uvolněna odpovídající změnou vazeb mezi atomy). Dle typu prostředí je 

možné chemické výbuchy dělit na výbuch kondenzované výbušniny, výbuch plynu, výbuch 

par hořlavých kapalin, výbuch prachových disperzí a výbuch mlh. Samozřejmě mohou nastat 

jejich různé kombinace, v případě, že dojde k interakci jednotlivých výbušných souborů nebo 

látek. Výbuchy je dále možné dělit dle geometrie prostředí na výbuch ve volném prostranství 

(v neohraničeném prostoru), v ohraničeném prostoru a v potrubí nebo tunelech (1D 

geometrie). Toto dělení ovšem není jednoznačné, poněvadž jeden typ výbuchu může 

přecházet v jiný (DAMEC,1999). 

Výbuch může mít různou rychlost průběhu, a to od poměrně nízké v řádu několika metrů za 

sekundu až k vysokým rychlostem několika tisíc metrů za sekundu. Rychlost výbuchu 

nezávisí pouze na rychlosti vlastní reakce, ale i na řadě dalších faktorů, jako jsou fyzikální 

podmínky, geometrie prostředí, druh iniciace, atd. Z tohoto hlediska lze výbuchy rozdělit na 

deflagrace, přechod deflagrace do detonace (nestabilní detonace) a detonace. 
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Plamen je obvykle popisován jako oblast, kde dochází k reakci mezi palivem a oxidačním 

prostředkem. Tato reakce je velmi často doprovázená emisí záření ve formě světla. 

Zjednodušeně lze plamen charakterizovat jako strukturu reaktivních i reagujících plynů a 

rozptýlených pevných, případně také kapalných částic. Jako chemicky reaktivní systém má 

plamen exotermický charakter reakce projevující se tepelným i světelným zářením o intenzitě 

a spektru vlnových délek závislém na teplotě a složení chemických specií v daném místě a 

čase. Chemické složení plamene je výrazně ovlivňováno nejen vlastní hořlavou látkou, ale 

také podmínkami v místě požáru, jakými jsou například koncentrace kyslíku nebo aktuální 

teplota plamene (BENGTSSON, 2001). 

Z hlediska způsobu vytváření hořlavého souboru, tj. mísení paliva s oxidačním prostředkem, a 

režimu hoření lze rozlišovat plamen na nedpředmísený a předmísený. U nepředmíseného 

plamene probíhají procesy hoření na rozhraní proudu paliva a oxidačního prostředku. Mísení 

paliva s oxidačním prostředkem probíhá v důsledku difuze paliva a oxidačního prostředku do 

reakční zóny hoření (plamene). K exotermické chemické reakci hoření dochází v případě, kdy 

dojde ke smísení paliva s oxidačním prostředkem v určitém vzájemném poměru a vzniklá 

směs je dostatečně zahřátá pro iniciaci. Procesy hoření jsou u nepředmísených plamenů 

kontrolovány procesem vzájemného mísení paliva s oxidačním prostředkem, které probíhá 

rychlostí difuze. Hoření probíhá v případě nepředmíseného plamene přibližně stejnou 

rychlostí, s jakou do reakční vrstvy vzájemně difundují palivo a oxidační prostředek. 

Skutečnost, že procesy hoření probíhají u nepředmíseného plamene na rozhraní proudu paliva 

a oxidačního prostředku, vede k tomu, že je proces mísení ovlivňován rychlostí vzájemného 

proudění obou těchto proudů. Tato rychlost závisí na rozdílu hustot plynů ve vrstvě paliva a 

vrstvě oxidačního prostředku. S ohledem na režim proudění může proto tvorba hořlavé směsi 

probíhat formou laminárního nebo turbulentního mísení. Tato skutečnost následně ovlivňuje 

režim hoření a způsobuje vznik laminárního nebo turbulentního nepředmíseného plamene 

(BITALA, 2012). Na Obr. 2.2 je zobrazen popis nepředmíseného a předmíseného plamene. 

     

Obr. 2.2: Nepředmísený (vlevo) a předmísený (vpravo) plamen, upraveno dle (HARRIS, 

1983) 

Předmísený plamen vzniká v případech, kdy se palivo s oxidačním prostředkem nejdříve 

vzájemně smísí. K hoření dochází až po vzájemném promísení paliva s oxidačním 

prostředkem za předpokladu, že vzniklá směs spadá do rozsahu hořlavosti (výbušnosti). 

Rozsah hořlavosti je přitom rozdílný pro konkrétní hořlavou látku, a to jak v případě čistých 
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plynů, tak i pro páry hořlavých kapalin a pyrolýzní plyny pevných látek. Typ paliva a jeho 

poměr k oxidačnímu prostředku v hořlavé směsi ovlivňuje průběh chemických reakcí i 

vlastnosti plamene. Základ fenoménu šíření předmíseného plamene spočívá v difuzních 

procesech, kdy nutné gradienty vytváří probíhající chemické reakce (WARNATZ aj., 2006). 

Při požárech probíhá hoření formou předmíseného plamene nejčastěji v okamžiku iniciace 

nebo při rychlých mechanizmech hoření, jako jsou výbuchy. 

Při hoření předmíseného oblaku např. plynu se vzduchem dochází k nárůstu teploty produktů 

hoření (spalin). Ze zákona ideálního plynu:  

 .konst
Tρ

p



 (2.1) 

lze dovodit, že zvýšená teplota T způsobuje zvýšení tlaku p, nebo snížení hustoty ρ, čímž 

dochází k expanzi nebo kombinaci obou dějů, viz Obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3: Hoření v konstantních podmínkách 

Pokud je oblak plynu při stechiometrické koncentraci směsi dostatečně iniciován, při 

následném hoření dojde k nárůstu objemu, pokud se oblak plynu nachází v neohraničené 

oblasti, nebo tlaku, v případě, že směs se nachází v uzavřeném prostoru. Tyto změny jsou 

popisovány expanzním faktorem. Pro většinu uhlovodíků a vodík ve směsi se vzduchem je 

expanzní poměr roven přibližně 8:1. 

2.3 Deflagrace 

Deflagrace je definována jako vlna hoření šířící se podzvukovou rychlostí vztaženou 

k nevyhořelému plynu před plamenem. U deflagrace je tedy rychlost hoření menší než 

rychlost zvuku v nevyhořelém plynu. Pohyb nevyhořelého plynu před plamenem je 

způsobován expanzí zplodin hoření. Maximální rychlost plamene činí asi 500 až 1000 m ∙ s
-1

. 

Vygenerovaný tlak v závislosti na rychlosti plamene může dosáhnout až několika bar 

(BANGASH, 2009). 

Přechod pomalého laminárního hoření do intenzívního procesu produkujícího tlakovou vlnu 

je ovlivněn především turbulencí a sekundárně nestabilitami hoření. Turbulence nízké 

intenzity pouze svrašťují zónu plamene, a tím zvětšují plochu plamene. S nárůstem intenzity 

turbulence zóna plamene ztrácí svůj hladký laminární charakter a přechází do zóny hoření. 
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V případě vysoce turbulentní směsi probíhá hoření v rozšířené zóně, ve které jsou intenzivně 

míchány produkty hoření s nezreagovanou směsí. Za takových podmínek může být dosaženo 

vysokých rychlostí hoření. 

Interakce mezi turbulencemi a hořením hraje významnou roli v procesu rozvoje výbuchu 

plynů. V počátku výbuchu plynů je šíření plamene okamžitě po iniciaci laminární. Při 

laminárním hoření dochází k expanzi horkých produktů hoření, čímž vzniká tokové pole. 

Jestliže jsou v tokovém poli generovány turbulentní víry (např. překážkami), dochází 

k interakci zóny plamene vedené expanzním tokem s těmito víry, a tím dochází k nárůstu 

rychlosti hoření (BJERKETVEDT aj., 1997). Mechanizmus urychlování hoření (plamene) 

vytváří silnou pozitivní zpětnou vazbu, viz Obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4: Mechanismus hoření s pozitivní zpětnou vazbou, upraveno dle (BJERKETVEDT 

aj., 1997) 

Expanzní tok se zvyšuje s tím, jak se zvyšuje množství směsi zreagované na produkty hoření. 

Vyšší rychlosti expanzního toku způsobují intenzivnější turbulence a vyšší rychlosti hoření, 

které zase zintenzivňuji expanzi. Tento proces je tedy samourychlující. 

2.3.1 Výbuchová křivka 

Po iniciaci výbušné směsi se v důsledku exotermické reakce hoření vyvíjí větší množství 

tepla, než které je odváděno. V uzavřeném prostoru se nárůst teploty projeví zvýšením tlaku. 

Časový průběh vývoje tlaku při výbuchu v ohraničeném prostoru znázorňuje tzv. výbuchová 

křivka, viz Obr. 2.5 (DAMEC,1999). 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti,ex, než se projeví narůstání tlaku. Je to přípravná doba 

výbušné směsi k hoření, tzv. indukční perioda. Od bodu B dochází k narůstání tlaku a v 

důsledku nárůstu teploty se reakční rychlost zvyšuje až do bodu C. V bodě C je rychlost 

narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Od bodu C do bodu D se rychlost narůstání 

výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku ubývání reakčních složek až do bodu D, kdy je 

rychlost nulová. Od bodu D tlak klesá vlivem snižování teploty spalin a kondenzace par. 
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Obr. 2.5: Výbuchová křivka směsi metanu se vzduchem, upraveno dle (DAMEC,1999) 

Idealizovaný popis zjednodušených závislostí výbuchového tlaku na čase pro odlehčený 

vnitřní výbuch je uveden na Obr. 2.6 (CUBBAGE a SIMMONDS, 1955). Samotný vnitřní 

výbuch je rozdělen do čtyř etap. V první etapě ohraničeného výbuchu dochází po iniciaci 

výbušného souboru ve středu zařízení (místnosti) k expandování produktů hoření. Uvolněním 

odlehčovacích otvorů v druhé etapě dojde k poklesu nárůstu výbuchového tlaku, přesto však 

rychlost produkce zplodin hoření neustále stoupá. Tlak dosáhne hodnoty P1 v momentě, kdy 

dojde k vyrovnání hodnot produkce a odvodu produktů hoření. Od tohoto momentu je odvod 

produktů hoření nedostatečný a dochází opět k nárůstu tlaku v zařízení až na hodnotu P2. Po 

dosažení maximální plochy plamene již nedochází k produkci spalin hoření ani k nárůstu 

teploty uvnitř zařízení, následkem čehož dochází k prudkému poklesu tlaku a vzniku 

podtlakové fáze výbuchu. 

 

Obr. 2.6: Idealizovaný průběh výbuchové křivky pro odlehčený výbuch, upraveno dle 

(CUBBAGE a SIMMONDS, 1955) 
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Na Obr. 2.7 jsou zobrazeny etapy rozvoje plamene následující po iniciaci metanovzdušné 

směsi ve středu zařízení. Jedná se o šíření předmíseného plamene v kulové ploše od bodu 

iniciace k okrajům zařízení o objemu 0,28 m
3
 (MAKOVIČKA a JANOVSKÝ, 2008). Na 

okrajích kulové plochy je zřetelně vidět reakční zóna, která v případě stechiometrické směsi 

(nebo blízké stechiometrii) nabývá modré barvy. Toto zabarvení indikuje oxidační reakci 

s dostatkem kyslíku a vysokou teplotu hoření. Uvnitř kulové plochy převažuje barva červená 

nebo oranžová, což naznačuje probíhající reakci s nedostatkem kyslíku, následkem čehož 

nedochází k ideálnímu spalovaní paliva. Teplota hoření je v tomto režimu hoření nižší. 

 

Obr. 2.7: Etapy rozvoje plamene během odlehčeného výbuchu (MAKOVIČKA a 

JANOVSKÝ, 2008) 

Pro prázdné prostory (bez překážek) se uplatňuje výbuchová křivka, která vychází ze čtyř-

vrcholového modelu (COOPER, 1997). Tento model byl verifikován pro rozsáhlé 

nezahrazené prostory a vychází z teze čtyř významných vrcholů nacházejících se na 

výbuchové křivce odlehčeného výbuchu. Každý z vrcholů je projevem jiných po sobě 

jdoucích fyzikálních procesů při odlehčeném výbuchu. První vrchol souvisí s uvolněním 

odlehčovacího otvoru, druhý souvisí s nárůstem teploty a tvorbou produktů hoření, třetí je 

závislý na dosažení maximální plochy plamene (dosažení stěn ohraničeného prostoru) a čtvrtý 

je způsoben oscilačním tlakem, který je vyvolán akustickou rezonancí plynných produktů 

hoření uvnitř ohraničeného prostoru. Na Obr. 2.8 je znázorněna výbuchová křivka pro 

odlehčený výbuch. 
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Obr. 2.8: Výbuchová křivka směsi metanu se vzduchem pro odlehčený výbuch, upraveno dle 

(COOPER, 1997) 

2.4 Rozsah výbušnosti a výbuchové charakteristiky 

Rozsah výbušnosti je ohraničen mezemi výbušnosti. Mimo tyto meze není možné samostatné 

šíření výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti (DMV) představuje nedostatek hořlavé látky 

ve směsi s oxidačním prostředkem. Nezávisí na množství kyslíku ve směsi. Naopak horní mez 

výbušnosti (HMV) představuje nedostatek oxidačního prostředku ve směsi, proto horní mez 

výbušnosti silně závisí na podílu kyslíku ve vzduchu. Na Obr. 2.9 je znázorněn rozsah 

výbušnosti (hořlavosti) směsi včetně významných koncentrací směsi. 

 

Obr. 2.9: Rozsah výbušnosti (hořlavosti) směsi 

Meze výbušnosti mají velký praktický význam a je podstatné znát možné vlivy, kterými jsou 

tyto meze ovlivněny. Mezi nejvýznamnější vlivy lze zařadit velikost iniciační energie, 

počáteční tlak v okamžiku iniciace, počáteční teplotu, obsah kyslíku a vlhkost. 

Chování dané výbušné směsi v rozsahu její výbušnosti lze zjistit z výbuchových 

charakteristik. Výbuchové charakteristiky se tvoří z hodnot získaných z výbuchových křivek. 

Odečítají se nejvyšší hodnoty výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku 

u každé výbuchové křivky z celého rozsahu koncentrací po zvoleném kroku (například po 

jednotkách objemových procent). Tvar výbuchové křivky, a tím také hodnoty výbuchového 

tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku, se výrazně mění s koncentrací výbušné směsi. 

Nejvyšších hodnot výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo 

při optimální koncentraci. Tyto hodnoty se obvykle označují jako maximální výbuchový tlak 
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a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Se zvyšováním nebo snižováním 

koncentrace od optimální koncentrace se výbuchový tlak i rychlost narůstání výbuchového 

tlaku snižují až k mezím výbušnosti (DAMEC,1999). Optimální koncentrace, při které má 

směs nejvyšší výbuchové parametry, je u plynů obvykle o málo vyšší než stechiometrická. 

2.5 Metody a postupy pro modelování výbuchů plynných směsí 

Pro výbuchy plynů existuje celá řada dostupných modelů ̶ od empirických přes 

fenomenologické až po ty, které jsou založeny na výpočtové dynamice tekutin (CFD). Obecně 

při přechodu od empirických k pokročilým CFD modelům dochází k většímu propojení 

modelů s fyzikální podstatou zkoumaných dějů. Pokročilejší modely jsou tak schopny 

přesněji reprezentovat skutečnou geometrii a probíhající procesy, ale vyžadují vyšší nároky na 

výpočetní techniku a erudici při interpretaci výsledků. Nicméně modely v každé výše zmíněné 

kategorii obsahují řadu zjednodušení a předpokladů, což omezuje jejich možnost použití jako 

spolehlivého prediktivního nástroje mimo rozsah jejich validace s experimentálně zjištěnými 

daty. Níže popisované modely představují výběr z všeobecně používaných metod pro 

stanovení a posouzení možných rizik při výbuchu plynných směsí. 

2.5.1 Metoda TNT ekvivalentu (BANGASH, 2009) 

Tato metoda je založena na předpokladu, že výbuch plynu se podobá výbuchu kondenzované 

výbušniny, jako například TNT, ačkoliv jsou mezi nimi značné rozdíly. Hlavním rozdílem je, 

že místní tlak při výbuchu plynu je mnohem nižší než při explozi TNT. Výbuch plynu se dále 

odlišuje pomalejším poklesem tlaku v přetlakové fázi výbuchu, než je tomu u 

kondenzovaných výbušnin. Nicméně tento model je v praxi značně rozšířen. 

TNT ekvivalent lze pokládat za konverzní faktor, který vyjadřuje, jaká část dostupného 

spalného (výbuchového) tepla je převedena na energii tlakové vlny. TNT ekvivalent vyjadřuje 

účinnost procesu přeměny chemické energie na mechanickou energii působení tlakové vlny.  

V popisovaném modelu je dostupná energie při vyhoření oblaku plynu převedena na 

ekvivalentní hmotnost TNT dle rovnice (2.2). Pokud je hmotnost plynné směsi známá, pak 

mohou být výbuchové charakteristiky a možné účinky výbuchu odvozeny z velkého množství 

dat, která jsou dostupná z výbuchu TNT. 

 fm

TNT

ff

eTNT Wα
H

HW
αW 


 , (2.2) 

kde WTNT je ekvivalentní hmotnost TNT v kg, αe je bezrozměrný účinnostní faktor pro TNT 

ekvivalent založený na energii, Wf je hmotnost dostupné plynné směsi v kg, Hf je spalné teplo 

uvažované plynné směsi v J ∙ kg
-1

, HTNT je výbuchová energie TNT v J ∙ kg
-1 

a αm je 

bezrozměrný účinnostní faktor pro TNT ekvivalent založený na hmotě. 

Použití metody TNT ekvivalentu však není nejvhodnějším postupem pro řešení problematiky 

výbuchů plynných směsí. Výbuch kondenzované výbušniny (např. TNT) je z hlediska tvaru 

výbuchové křivky a doby trvání přetlakové fáze tlakové vlny špatným reprezentantem 
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charakteristik výbuchu plynných směsí. Metoda TNT ekvivalentu je s mnoha připomínkami 

použitelná pro výbuchy plynů s intenzitou větší než 1 bar a pro vzdálené oblasti (MERCX a 

BERG, 1997). Výhodou metody TNT ekvivalentu je jednoduchost výpočtu. Nevýhodou 

metody je nedostatečná reprezentace „slabých“ výbuchů (mimo oblast stechiometrické nebo 

optimální koncentrace směsi). Mezi další nevýhody patří možnost získat informace pouze o 

přetlakové fázi tlakové vlny, složitost definovat skutečný bod iniciace, používání 

nespecifických koeficientů, a další. 

2.5.2 Metoda Multi Energy (BERG, 1985) 

U metody Multi Energy je předpokládáno, že veškerá přítomná energie hoření v hořlavé části 

oblaku přispívá k výbuchu. Pokud je zapotřebí definovat charakteristickou dobu exploze, 

tlakové parametry, maximální tlak a trvání pozitivní tlakové fáze v určité vzdálenosti od 

středu oblaku plynu, tak je lze odvodit z grafů. Na rozdíl od modelu TNT ekvivalentu tento 

graf zahrnuje účinek reaktivity paliva na výbuchové charakteristiky. Metoda Multi Energy 

předpokládá, že se výbuchu účastní jen jeho část v uzavřené nebo ohraničené podoblasti. 

Nevýhodou metody je komplikované posuzování několika ohraničených oblastí a omezená 

možnost řešit složité geometrie. 

Metoda Multi-Energy může být použita pro odhad výbuchu plynu s proměnnou energií. 

Metoda předpokládá, že pouze omezená část oblaku plynu, která je zahrazena nebo 

ohraničena, přispěje k rozvoji výbuchového děje. Důvodem je, že u neohraničeného oblaku 

plynu při iniciaci dochází k pouze malému nárůstu tlaku. Výbuchový tlak roste s rostoucím 

ohraničením oblaku plynu. V podstatě je metoda založena na numerických simulacích tlakové 

vlny z centrálně umístěné iniciace směsi sférického oblaku s konstantní rychlostí šíření 

plamene oblasti (MERCX a BERG, 1997). Existují dva základní parametry vstupující do 

modelu. Prvním parametrem je energie hoření vyjádřená bezrozměrnou vzdáleností od 

epicentra výbuchu, a to v ohraničeném oblaku plynu, definovaná rovnicí: 

   330

0

,
E/PRR  , (2.3) 

kde R  vyjadřuje bezrozměrnou vzdálenost od epicentra, R reprezentuje skutečnou vzdálenost 

od epicentra v m, P0 je okolní (atmosférický) tlak v Pa, E je celkové množství energie hoření 

v J, např. energie hoření vynásobená objemem Vc, kde Vc je objem oblaku plynu v ohraničené 

oblasti v m
3
. 

Celkové množství energie pro stechiometrický poměr směsi uhlovodíků se vzduchem se 

s typem uhlovodíku významně nemění. Pro směs uhlovodíků se vzduchem může být celková 

energie hoření odhadnuta vztahem: 

 
cV,E  53 . (2.4) 

Počáteční množství energie tlakové vlny závisí na počtu, typu a orientaci překážek, stejně 

jako na reaktivitě paliva, ale především okolním prostředí. Je důležité si uvědomit, že pouze 

omezené nebo ohraničené oblasti (podoblasti) přispívají k výbuchu.  
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Dalším parametrem vstupujícím do modelu je intenzita exploze, která může být odhadnuta s 

přihlédnutím k umístění zdroje výbuchu. Počáteční energie může být v rozsahu hodnot mezi 1 

a 10, kde hodnota 1 odpovídá velmi slabé deflagraci a hodnota 10 znamená detonaci. Tyto 

dva parametry pak mohou být použity k získání bezrozměrného maximálního přetlaku a 

bezrozměrné přetlakové fáze výbuchu odečtením z diagramů, kde počáteční energie je 

reprezentována souborem křivek, viz Obr. 2.10. 

 
Obr. 2.10: Model výbuchu plynů založený na energii směsi hořlaviny se vzduchem, upraveno 

dle (BERG, 1985) 

Výhodou metody je její rychlost a možnost aproximace mezi jednotlivými křivkami. 

Nevýhodou je obtížný odhad počáteční energie hořlavého oblaku plynu a obtížné stanovení 

přijatelné velikosti hodnoty pro celkovou energii hoření. Tato metoda není ideální pro „slabé“ 

výbuchy, tj. částečně ohraničená oblaka směsi. Rovněž je obtížné přesně definovat složité 

geometrie a není zcela jasné, jak se vypořádat s několika ohraničenými oblastmi a 

vícenásobnými výbuchovými vlnami. 

Ve světle výše uvedených nedostatků musí být volba počáteční energie výbuchu v ideálním 

případě založena na základě jiných simulací, experimentálních dat nebo na konzervativním 

předpokladu. Nevhodně zvolená hodnota objemu oblaku plynu v ohraničené oblasti v mnoha 

případech může vést k mylnému stanovení tlaku, který je způsoben výbuchem. 

2.5.3 Metoda Baker-Strehlow (BAKER aj., 1998) 

Metoda Baker-Strehlow byla vyvinuta s cílem získání odhadů výbuchových tlaků při výbuchu 

oblaků plynů a par a je založena na podobných principech jako Multi Energy model. 

Metodika použití metody Baker-Strehlow se skládá z několika kroků. Je zapotřebí provést 

identifikaci potenciálních oblastí výbuchu, stanovit rozměry uzavřených oblastí pro 

Maximální přetlak P (bar) 
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definování rychlosti plamene a provést výpočet rychlosti hoření směsi paliva. Výbuchový tlak 

a impuls lze pak odečíst ze souboru grafů. 

Výhodou metody je snadné a rychlé použití, bere v úvahu některé geometrické informace s 

ohledem na dělení prostoru a lze uvažovat i vícenásobnou iniciaci. Nevýhodou je její 

konzervativnost. Tato metoda je založena na zjištění bezrozměrného přetlaku a impulsu 

pozitivní fáze výbuchu v závislosti na energii bezrozměrné vzdálenosti od středu výbuchu 

oblaku plynu. Maximální rychlost šíření plamene je zjišťována při použití metody založené na 

reaktivitě paliva, stupni ohraničení a hustotě překážek. Rychlost šíření plamene pro metodu 

Baker-Strehlow nebo počáteční energie pro metodu Multi Energy je určena empirickým 

přístupem založeným na stupni ohraničení prostoru a na množství překážek v oblasti výbuchu, 

jakož i na vzdálenosti, která je k dispozici k nárůstu rychlosti šíření plamene. Problémem 

metody Baker-Strehlow je stanovení rychlosti šíření plamene. Hodnota rychlosti šíření 

plamene se odhaduje na základě reaktivity látky a množství překážek, které šíření brání. 

 

Obr. 2.11: Graf závislosti bezrozměrné vzdálenosti na bezrozměrném přetlaku (BAKER aj., 

1998) 

Křivky používané v metodě Baker-Strehlow jsou založeny na numerickém modelování 

konstantních rychlostí šíření plamene a nárůstu rychlosti plamene šířícího se sférickým 

oblakem par nebo plynu, viz Obr. 2.11. 

2.5.4 Metody „Venting guidelines“ 

Odlehčení výbuchu je široce používaná technika zmírnění negativního dopadu výbuchů 

v technologických zařízeních a budovách. Zásadním problémem při odlehčení je návrh 

vhodné odlehčovací plochy nezbytné pro efektivní uvolnění přetlaku. Porozumění tohoto 

děje, při kterém je generovaný tlak výbuchu odváděn mimo objekt nebo zařízení, je nezbytné 
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pro bezpečný návrh odlehčovacích prvků. Pochopení těchto dějů dává základ pro rozvoj 

prediktivních modelů.  

Existuje řada empirických a poloempirických metod, které mohou být použity pro 

dimenzování odlehčení ohraničeného výbuchu. Mezi často uplatňované metody lze zařadit 

postupy dle „ČSN EN 1991-1-7“, „NFPA 68“, „Runese, Bradleye“, „Cubbage a Simmondse“, 

„Rasbashe“, „Molkova“ a dalších. Většina z těchto metod byla odvozena z experimentálních 

dat naměřených v malorozměrových a středněrozměrových zařízeních. 

Často aplikované postupy pro výpočet redukovaného výbuchového tlaku, resp. výbuchového 

zatížení konstrukce dle evropského normativního dokumentu zabývajícího se mimořádnými 

zatíženími (ČSN EN 1991-1-7, 2007), jsou definovány takto: 

 statred pp  3  , (2.5) 
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red  , (2.6) 

kde tlak pred a pstat je vyjádřený v kPa, V a Av jsou vyjádřeny v m
3
 a m

2
. V úvahu se bere vždy 

pred s vyšší hodnotou. Tyto vztahy platí pouze pro V < 1000 m
3
 a pro poměr Av/V v rozmezí 

0,05 až 0,15 m
-1

.  

Uplatňované vzorce u metod „Venting guidelines“ jsou obecně platné pouze v rámci rozsahu 

provedených experimentů. Aplikace běžně používaných metod pro výpočet plochy 

odlehčovacích prvků, kde poměr délky k šířce nebo průměru je větší než 3:5, může vést k 

vážnému poddimenzování požadované odlehčovací plochy. 

2.5.5 Numerické modely 

Numerické modelování různých fyzikálních jevů je úzce spojeno s modelováním určité formy 

pohybu matematickými prostředky. Pohyb tekutin souvisí s řešením různorodých problémů 

reprezentovaných fyzikálním modelem, který simuluje řadu dějů, mezi něž například patří: 

• laminární a turbulentní proudění v jednoduchých i složitých geometriích; 

• stlačitelné a nestlačitelné proudění; 

• stacionární, nestacionární a přechodové proudění; 

• přenos tepla, přirozená a smíšená konvekce, radiace; 

• přenos chemické příměsi včetně chemických reakcí;  

• vícefázové proudění, proudění s volnou hladinou, proudění s pevnými částicemi, 

bublinami, resp. kapkami; 

• hoření a chemické reakce. 

Matematický model spočívá v definici rovnic popisujících výše uvedené děje. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o děje rovinné dvourozměrné, osově symetrické nebo obecně trojrozměrné a 

časově závislé, jsou popsány soustavou parciálních diferenciálních rovnic, kterou je nutné 

řešit numerickými metodami. Jejich využívání je podmíněno rozšířením znalostí z oblasti 
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proudění, turbulence, numerických metod, atd. Neméně významnou částí je vyhodnocení 

výsledků, které je obzvlášť obtížné u trojrozměrných úloh (KOZUBKOVÁ, 2008). 

Řešení získaná pomocí CFD modelování obsahují velké množství informací o poli proudění, 

tj. rychlostech, tlacích, hustotě, koncentracích, atd. Údaje o tlaku působícím na plochu mohou 

být dále použity pro strukturální analýzu. CFD simulace mohou nabídnout pohled na chování 

proudění v situacích, kdy je nepraktické nebo nemožné provést experimentální měření. CFD 

modely a experimenty je možné považovat za doplňkové prostředky k vyšetřování proudění 

v různých reálných situacích. Je velmi důležité, aby použité výpočtové modely byly řádně 

validovány s dobře definovanými a opakovatelnými experimenty. Pokud výpočtové modely 

nejsou dostatečně ověřeny, důvěra v získané výsledky z výpočtů pomocí CFD může být nízká 

a výsledky musí být v praxi použity s opatrností, pokud vůbec. Je zapotřebí zdůraznit význam 

řešení správně definovaného problému, tj. použití správné geometrie a korektních počátečních 

a okrajových podmínek. CFD kódy jsou velmi výkonné a užitečné nástroje, pokud jsou 

použity správně. 

Mezi hlavní nevýhody spojené s použitím CFD modelů lze řadit omezené možnosti použitého 

hardwaru počítače, například je velmi náročné přesně simulovat turbulentní proudění při 

hoření. Proto pro modely hoření a turbulentního transportu hmoty byly vyvinuty 

zjednodušující postupy výpočtu. Malé překážky, vzhledem k oblasti výbuchu, mohou při 

výbuchu plynu způsobit značně velký výbuchový tlak, a to v důsledku generované turbulence. 

Explicitní modelování malých objektů je komplikované jak z hlediska paměti počítače, tak 

výpočetní rychlosti. Proto byl vyvinut alternativní způsob modelování turbulence generované 

malými překážkami, a to tzv. odpor distribuovaný pórovitostí neboli PDR metoda. CFD 

modely uvedené v této části práce používají sub-modely pro reprezentaci malých objektů, 

které jsou spojené s relativně jednoduchými numerickými schématy pro řešení řídicích rovnic 

proudění. Mezi v posledních obdobích používané softwary založené na CFD kódech 

jednodušších numerických schémat lze zařadit FLACS, AUTOREAGAS, EXCISM a další. 

2.5.5.1 Pokročilé CFD modely 

Modely prezentované v této části jsou založené na komplexnějším popisu výbuchových 

procesů. Rozdíly mezi těmito modely a modely uvedenými v předchozí části jsou především v 

oblasti zobrazení geometrie a přesnosti použitých numerických schémat. CFD programy 

popisované v této kapitole umožňují přesné geometrické reprezentace scénáře výbuchu a jsou 

omezeny pouze dostupnou pamětí počítače. Paměťové omezení počítače může omezit 

využitelnost programu pouze na konfiguraci méně složitých geometrií nebo může nutit 

uživatele nezahrnout do modelu některé objekty, aby tak zůstal k dispozici dostatek paměti. 

Všechny programy uvedené v této části používají numerická schémata s vyšší přesností a 

v mnoha případech umožňují i širší rozsah prezentace výsledků. Programy řadící se do této 

kategorie jsou FLUENT, CFX, REACFLOW, NEWT a další. 
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KAPITOLA 3 

 

3 Experimentální část 

Experimentální přístup jako hlavní nástroj empirického rozšiřování vědeckého poznání slouží 

především k potvrzení nebo vyvracení vyslovených pracovních hypotéz. Orientace na 

experimentální měření vycházela ze snahy o zajištění vysoké míry reprodukovatelnosti 

realizovaných měření a možnosti následného využití získaných poznatků pro validaci 

výsledků matematických simulací. Primárním účelem provedených experimentálních měření 

bylo stanovení vybraných výbuchových parametrů odlehčených výbuchů s předem jasně 

definovanými faktory. 

3.1 Faktory ovlivňující výbuch a výbuchové parametry 

Průběh výbuchu a výbuchové parametry jsou ovlivněny mnoha faktory. Mezi hlavní patří 

tyto: 

• velikost a tvar výbuchového prostoru, 

• počáteční tlak a teplota v okamžiku iniciace, 

• typ a umístění iniciačního zdroje, 

• velikost iniciační energie, 

• typ a koncentrace paliva (plynu) ve směsi, 

• turbulence a homogenita směsi, 

• obsah kyslíku v oxidační atmosféře, 

• velikost a umístění odlehčovacího prvku,  

• velikost reakčního tlaku odlehčovacího prvku, 

• množství, velikost a tvar překážek, 

• a další. 

3.1.1 Velikost a tvar výbuchového prostoru 

Pro získání odpovídajících výsledků je vhodné provádět experimenty na skutečných 

objektech. Tento postup ovšem naráží na mnoho komplikací. Uskutečnění experimentu v 

reálném měřítku je obvykle velmi náročné a v některých případech zcela nemožné, ať už 

z hlediska technického nebo ekonomického. Další komplikací velkorozměrových experimentů 
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je opakovatelnost a preciznost provedených měření. Vhodným řešením výše uvedených 

problémů je vytvoření zmenšeného modelu, který co nejvěrněji reprezentuje skutečnost 

(reálný objekt) a přitom poskytne lepší opakovatelnost, reprodukovatelnost i preciznost 

měření. 

V rámci řešení problematiky odlehčených výbuchů byl sestaven zmenšený model, který 

poměrově odpovídá rozměrům skutečné místnosti, případně jednoduchého objektu. Tento 

model umožňuje autentické poznání mechanizmů výbuchových přeměn za podmínek 

částečného odlehčení výbuchového prostoru. Samotný výbuchový prostor variabilní 

výbuchové komory (VVK 250) je navržen ve tvaru krychle o vnitřním objemu 250 dm
3
. Tvar 

krychle byl zvolen z důvodů shody s obvyklými stavebními objekty. Velikost zkušebního 

zařízení ovlivnilo několik vlivů (požadavků). První požadavek byl, aby proces výbuchového 

děje probíhal v co největším měřítku (rozsahu), který bude ještě spolehlivě řiditelný a 

zvládnutelný. Druhý požadavek byl na možnost provádění měření v běžných podmínkách 

laboratoří s ohledem na délku dosahu plamene, tepelnou radiaci a akustický efekt výbuchu. 

Třetí požadavek vyplýval z možnosti verifikace měřených veličin odlehčeného výbuchu 

s veličinami měřenými při ohraničeném (komorovém) výbuchu, které bylo souběžně 

prováděno na zařízení výbuchového autoklávu VA 250, viz Obr. 3.52. Jak z označení 

vyplývá, obě zařízení mají totožný objem výbuchového prostoru. Na Obr. 3.1 je zobrazeno 

zařízení VVK 250 bez příslušenství. 

 

Obr. 3.1: Variabilní výbuchová komora VVK 250 

Navrženou experimentální sestavu lze rozdělit na tři základní části: 

• variabilní výbuchová komora, která představuje samotný výbuchový prostor 

poskytující přesně definované podmínky, 
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• soustava přívodu a dávkování paliva a oxidačního prostředku, iniciační systém a 

homogenizace (předmísení) směsi umožňující přesné řízení poměru a rozložení všech 

složek (plynných směsí) s možností jejich monitorování, 

• periferní zařízení sloužící ke snímání a záznamu signálů z probíhajících výbuchových 

dějů. Toto zařízení umožňuje kontinuální záznam signálů s částečnou možností 

regulace vstupních i výstupních parametrů dle aktuální potřeby měření. 

Při vývoji zkušebního zařízení byl kladen především důraz na jeho jednoduchost a 

univerzálnost, tak aby na sestaveném zařízení bylo možné provádět celou sérii měření při 

nenáročné změně jednotlivých parametrů zařízení. Na Obr. 3.2 je znázorněno principiální 

schéma experimentální sestavy variabilní výbuchové komory a jejích dílčích a periferních 

částí. 

 

Obr. 3.2: Blokové schéma experimentální sestavy 

Vyvinuté zařízení slouží k získávání základních parametrů a charakteristik generovaných 

tlakových vln hořlavých plynovzdušných směsí při odlehčeném výbuchu. Jedná se především 

o hodnoty maximálního redukovaného výbuchového tlaku pred,max, maximální redukované 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)red,max, doby trvání přetlakové fáze τ
+
, doby trvání 

podtlakové fáze τ
-
, impulsu přetlaku I

+
 a impulsu podtlaku I

-
. Další měřené veličiny mohou 

být maximální dosah plamene Lf, teplota výbuchu Tex., statický reakční tlak pstat., indukční 

perioda ti a maximální průhyb stěny modelu wd. Podstatnou informací pro posuzování účinků 

tlakových vln na konstrukce je rovněž průběh (tvar) zaznamenávané výbuchové křivky. 

Samotná variabilní výbuchová komora je vyrobena z konstrukční oceli a skládá se ze dvou 

konstrukčně samostatných částí. Základní část tvoří nosný rám, který je tvořen taženými 

tyčemi čtvercového průřezu o rozměrech 35 x 35 mm. Poněvadž se jedná o svařenec, byl 

použit materiál se zaručenou svařitelností, a to ocel S235JRC+C dle EN 10277-2. Pro 
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zajištění mobility zařízení výbuchové komory byl nosný rám opatřen pojezdovými kolečky o 

průměru 100 mm. Další část výbuchové komory tvoří opláštění. Opláštění tvoří krycí plechy 

z oceli s označením S235JRG o tloušťce 15 mm. Jednotlivé krycí plechy jsou přichyceny 

k nosnému rámu komory pomocí 12 kusů šroubů M10 x 40 mm třídy pevnosti 12.9. Velká 

pozornost byla věnována utěsnění spojů mezi rámem a krycími plechy komory. K utěsnění 

bylo finálně použito ploché (deskové) pryžové těsnění tloušťky 5 mm v kombinaci se 

speciální těsnicí hmotou na silikonové bázi. Kvalita provedení tohoto detailu, jak ukázaly 

statické tlakové zkoušky, je určující pro stanovení hodnoty maximálního pracovního tlaku 

výbuchové komory. Tento tlak u zařízení variabilní výbuchové komory VVK 250 byl na 

základě série statických tlakových zkoušek s použitím plynného média stanoven na hodnotu 

5,0 bar. Při vyšších tlacích dochází k nadměrnému průhybu stěn zařízení s následkem ztráty 

těsnosti zařízení ve spojích. Spodní a horní vodorovný krycí plech komory je osazen 

technologickými prostupy, které slouží k řízení přípravy zkušební směsi a ke sběru dat 

z realizovaných experimentů. Vnější půdorysný rozměr komory činí 650 x 650 mm, vnější 

svislý rozměr výbuchového prostoru je 655 mm a celková výška zařízení (bez pojezdových 

kol) činí 855 mm. Zařízení výbuchové komory je zaevidováno jako funkční vzorek s ev. č. 

047/13-07-2011_F. Rozměry a tvarové variace opláštění výbuchové komory jsou ilustrovány 

na Obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3: Výrobní dokumentace VVK 250 

Variabilita výbuchové komory spočívá v možnosti sestavení mnoha variant odlehčení. Jedná 

se o 9 základních variant, kdy odlehčení působí pouze na jedné stěně komory a zbylé tři stěny 

jsou bez otvorů. Dále je možno sestavit dalších 85 variant, kdy jsou odlehčeny dvě, tři nebo 

všechny čtyři stěny, a to při různých konfiguracích a velikostech odlehčovacích otvorů. 

Včetně varianty bez odlehčení je tedy možno realizovat na zařízení variabilní výbuchové 

komory 95 různých na geometrii odlehčení závislých variant experimentálních měření 

výbuchů. Na Obr. 3.4 jsou zobrazeny vybrané varianty odlehčení výbuchové komory. 
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Obr. 3.4: Variantní řešení odlehčení VVK 250 

Rozměry odlehčovacích otvorů jsou dány poměrem k ploše stěny. Všechny navržené 

odlehčovací otvory jsou v rovině stěny symetricky umístěny, a to ve směru obou os, 

výjimečně (u dveřních otvorů) ve směru pouze jedné osy. Všechny stěnové (svislé) krycí 

plechy jsou odnímatelné a vzájemně zaměnitelné. 

Příprava zkušební směsi je prováděna modifikovanou metodou průtokového míchání uvnitř 

výbuchové komory. Tato metoda spočívá v napouštění zkušebního plynu do výbuchového 

prostoru a v jeho průběžné homogenizaci s atmosférickým, případně syntetickým vzduchem. 

Zkušební plyn je napouštěn z tlakové nádoby přes oddělovací kulový ventil do vnitřního 

prostoru výbuchové komory. Souběžně s napouštěním je v činnosti míchadlo, které 

napouštěný plyn promíchává a zajišťuje jeho cirkulaci v celém vnitřním prostoru komory. 

Další oddělovací ventil, umístěný na horním krycím plechu komory, slouží k odsávání a 

provětrávání komory. Alternativně lze tento prostup využívat při monitorování koncentrace 

zkušební směsi uvnitř výbuchového prostoru. V zařízení je možno připravit jednosložkové i 

vícesložkové plynné směsi. Základními složkami těchto směsí jsou: vzduch (atmosférický 

nebo syntetický) bez vody a oleje, hořlavé plyny (čisté látky nebo směs látek) a inertní plyny. 

Počáteční tlak zkušební směsi v komoře lze primárně vymezit aktuálním atmosférickým 

tlakem, nebo po doplnění měřicí sestavy objemovými, případně hmotnostními průtokoměry 

připravované směsi lze provádět měření i za zvýšeného nebo sníženého tlaku. 

Míchadlo slouží k homogenizaci napuštěné směsi ve výbuchovém prostoru komory. Cílem 

homogenizace je dosažení jednotné a stejnorodé směsi, která je rovnoměrně rozložena 
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v celém objemu výbuchové komory. Poněvadž v zařízení je možno použít plyny výrazně lehčí 

nebo výrazně těžší než vzduch, je nezbytné, aby míchadlo mělo dostačující výkon (objemový 

průtok) k vzájemnému dostatečnému promíchání připravovaných plynných směsí. Míchadlo 

se skládá ze tří základních částí, a to z vysokootáčkového elektromotoru, čeřicí vrtule a 

ochranného krytu. Pohon míchadla obstarává stejnosměrný motor s provozním napětím 20 

V a maximálními otáčkami 14 700 ot/min. Vrtule vyrobena ze slitiny hliníku (z důvodu nízké 

setrvačnosti doběhu) je instalována na výstupním hřídeli elektromotoru. Poněvadž použitý 

elektromotor nebyl vyroben v nevýbušném provedení, a přitom je instalován uvnitř 

výbuchového prostoru komory, bylo nezbytné jej osadit hermeticky utěsněným ochranným 

krytem, viz Obr. 3.6 (vlevo). Tento kryt slouží k oddělení elektrické části motoru, která je pod 

napětím, od okolního výbušného prostředí, a rovněž chrání motor před účinky výbuchu 

(především tlakem a teplotou). Míchadlo je umístěno ve středu spodního krycího plechu, 

takže osa míchadla je totožná se svislou osou komory. Míchadlo je řízeno z ovládacího 

panelu. 

Iniciační systém zkušebního zařízení variabilní výbuchové komory se skládá z několika 

sériově zapojených prvků. Základní prvky iniciačního systému tvoří zdroj napájení, řídicí 

modul, kabelové vedení, elektrody a iniciační zdroj. Vstupní napětí z elektrické sítě je 

přiváděno přes toroidní transformátor 2 x 12 V a 2 x 12 A se jmenovitým výkonem 0,3 kVA. 

Výstup z dvojice sekundárních vinutí lze kombinovat ve třech modech pro stejnosměrné a 

střídavé napětí. Při zapojení jednoho vinutí nabývá výstupní signál hodnot 12 V a 12 A, pro 

paralelně zapojená obě sekundární vinutí 12 V a 25 A a pro sériové zapojení obou 

sekundárních vinutí 24 V a 12,5 A. Výstupní stejnosměrné napětí je získáno použitím 

diodového můstku s kondenzátorovou filtrací signálu. Na Obr. 3.5 je zobrazeno schéma 

řídicího a napájecího systému iniciace. 

 

Obr. 3.5: Schéma řídicího a napájecího systému iniciace 
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Řídicí modul umožňuje ovládání iniciačního systému, což zahrnuje spínání iniciačního 

obvodu, přepínání zvolené velikosti iniciačního napětí a proudu a ochranné a zabezpečovací 

prvky. Kabelové vedení propojující zdroj napájení a elektrody je tvořeno ohebným 

vícežilným měděným kabelem 3G x 4,0 s průřezem vodičů 4 mm
2
 typu H05VV-F. Délka 

vedení činí 3 m. Izolaci kabelů tvoří měkčené PVC. Elektrody jsou vyrobeny z tyčí o průměru 

3 mm z nerezové oceli třídy 420 B. Vzdálenost mezi elektrodami v místě uchycení iniciátoru 

je 60 mm. Uchycení iniciátorů je umístěno ve středu výbuchového prostoru, viz Obr. 3.6. 

Prostup elektrod pláštěm komory je plynotěsný, odolný proti tlaku a teplu vznikajícím při 

zkouškách a zajišťuje dostatečný elektrický (izolační) odpor proti tělesu výbuchové komory. 

Pro zkrácení času potřebného k výměně iniciátoru jsou obě elektrody na koncích opatřeny 

násuvnými krokosvorkami. Samotný iniciační zdroj může tvořit tavný drát nebo chemický 

iniciátor, například elektrický mžikový palník. 

     

Obr. 3.6: Míchadlo a elektrody iniciace (vlevo), sonda snímače teploty GTL 102 (vpravo) 

Systém umožňující snímání signálu z prováděných zkoušek se skládá z několika snímacích a 

záznamových zařízení. Primárně systém umožňuje provádět kontinuální záznam výbuchových 

tlaků, teplot, odezvy pláště komory a šíření plamene. Systém pro snímání tlaku se skládá ze 

záznamové osmikanálové vysokorychlostní ústředny Saturn kompakt, analogově digitalního 

převodníku, nábojového zesilovače Kistler 5073 a piezoelektrického tlakového snímače 

Kistler 701 A. Rozsah snímače je 0 až 20 bar, vlastní frekvence 70 kHz a citlivost 80 pC/bar. 

Systém pro měření a záznam tlaku umožňuje vzorkovací rychlost až 20 kHz. Záznam teploty 

je prováděn do počítače přes externí dvoukanálový datalogger Greisinger GMH 3250 

s rozsahem -220 až +1750 °C, s rozlišením 0,1 °C a reakční dobou 1 s. Datalogger je osazen 

teplotním snímačem GTL 102, viz Obr. 3.6. Tento snímač je zakázkovým provedením 

snímače GTL 130. Jedná se o snímač typu „K“ určený k měření prostorové teploty vzduchu a 

kouřových plynů v rozsahu -65 až +600 °C s rychlostí odezvy cca 1,5 s. Schéma řídicí, měřicí 

a záznamové linky je zobrazeno na Obr. 3.7. 
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Obr. 3.7: Schéma řídicí, měřicí a záznamové linky 

Snímání odezvy pláště komory je provedeno pomocí digitálního snímače posunutí Vogel 10 

0186. Rozsah snímače je 0 až 25 mm, přesnost 0,01 mm a doba odezvy 0,3 s. Na tomto 

snímači byla provedena úprava, která zvyšuje odolnost tohoto měřicího systému a umožňuje 

měření i při vyšších rychlostech deformace, a to až cca 80 m/s. Modifikovaný snímač včetně 

systému jeho uchycení byl zapsán jako technicky realizovaný výsledek, respektive funkční 

vzorek s ev. č. 020/28-02-2013_F. Experimentální sestava je doplněna podpůrným 

snímkováním šíření plamene, které je realizováno pomocí záznamové kamery Casio Exilim 

Ex-2R1000 a vysokorychlostního kamerového systému Olympus i-SPEED 2. Digitální 

záznamová kamera Casio Exilim umožňuje provádět sekvenční záznam 30 snímků za 

sekundu s vysokou snímkovou frekvencí (až 1000 snímků za sekundu) pro zpomalené 

přehrávání. Kamerový systém i-SPEED 2 umožňuje snímání velmi rychlých dějů s rychlostí 

snímání od 60 do 33 000 snímků za sekundu. Při rychlosti snímaní 1000 snímků za sekundu 

činí rozlišení 480 000 bodů (pixelů). 

Synchronizace jednotlivých měřicích a snímacích systémů během experimentů byla 

prováděná pomocí synchronizační jednotky s označením SPZ 001 vyvinuté zvlášť pro tento 

účel. Synchronizační jednotka je univerzální zařízení, které sestává ze dvou samostatných, 

nicméně vzájemně komunikujících modulů. Přijímací modul (přijímač) umožňuje přijímat 

signály z iniciačního systému na základě elektrického nebo optického impulzu. V případě 

elektrického signálu přijímací obvod reaguje na náběžnou (vzestupnou) nebo poklesovou 

(sestupnou) hranu elektrického napětí v rozsahu ± 5 V. U optického signálu zařízení reaguje 

na světelný impuls, který je přenášen do přijímacího modulu prostřednictvím optického 

vlákna. Jednotlivé bloky jsou na sobě nezávislé, což je provedeno jejich galvanickým 

oddělením pomocí optočlenů a DC/AC měničů. Spouštěcí modul (vysílač) distribuuje přijatý 

signál do externích zařízení, která jsou napojena v synchronizační lince. Součástí linky může 

být až 8 externích zařízení. Implicitně je součástí synchronizační linky systém iniciace 

zkušebního zařízení, systém snímání signálu a systém podpůrného snímkování. Na Obr. 3.8 je 

zobrazeno schéma přijímacího modulu synchronizační jednotky. 
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Obr. 3.8: Schéma přijímacího modulu systému synchronizace měření 

3.1.2 Tlak a teplota v okamžiku iniciace 

S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje jak horní mez výbušnosti, tak i maximální 

výbuchové parametry. Dolní mez se snižuje pouze nepatrně. S rostoucím počátečním tlakem 

tedy dochází k rozšiřování mezí výbušnosti, a naopak s klesajícím počátečním tlakem dochází 

k jejich zužování a v případě některých směsí až k jejich uzavření. S rostoucí počáteční 

teplotou se rozsah výbušnosti rovněž rozšiřuje a s klesající se zužuje. Se zvyšující se teplotou 

(s rostoucí reakční rychlostí) dochází ke zvýšení maximální rychlosti nárůstu výbuchového 

tlaku, zatímco maximální výbuchový přetlak se snižuje. 

Experimenty na výbuchové komoře byly prováděny za atmosférických podmínek, tzn. při 

aktuálních atmosférických tlacích v době měření v rozsahu 0,950 až 1,014 bar a při teplotách 

v rozsahu 14 až 18 °C. Tyto hodnoty se blížily standardním podmínkám (1,01325 bar a 20 

°C), a tudíž neměly podstatný vliv na měřené hodnoty, především na výbuchové parametry. 

Hodnoty atmosférického tlaku byly měřeny barometrem TESTO 622 o rozsahu 300 až 1200 

hPa s rozlišením 0,1 hPa a přesností ±3 hPa. Teplota byla stanovována pomocí laboratorního 

digitálního teploměru TFA 30.1034 o rozsahu -50 až +70 °C, s rozlišením 0,1 °C a přesností 

±0,5 °C. Precizně definované počáteční podmínky mají podstatný význam pro správnou 

interpretaci měřením získaných výsledků a rovněž při srovnávání naměřených výsledků 

s tabulkovými hodnotami, případně s výsledky od jiných autorů. 
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3.1.3 Typ a umístění iniciačního zdroje  

Iniciační zdroje dodávají energii potřebnou pro přípravu hořlavé směsi a aktivizaci výbušného 

(hořlavého) souboru. Iniciačním zdrojem dané hořlavé směsi se může stát předmět nebo látka, 

které mají určitou teplotu a jsou schopny po určitou dobu odevzdávat potřebné množství 

energie příslušného druhu. Transport energie z iniciačního zdroje musí mít potřebnou 

intenzitu. Zásadními veličinami pro iniciaci hořlavých směsí jsou tedy teplota a energie. V 

praxi je vnějších iniciačních zdrojů velké množství, avšak např. plamen nebo žhnoucí povrch 

jsou schopny iniciovat prakticky všechny výbušné soubory. 

Především pro svou schopnost spolehlivě iniciovat hořlavé soubory byla pro experimentální 

měření zvolena chemická iniciace. Zdrojem iniciační energie může být rovněž elektrická 

jiskra (kapacitní nebo indukční) nebo nažhavený odporový drát. Tyto způsoby iniciace však 

nebyly pro dané zařízení vhodné, a to především z důvodu komplikovaného provedení 

vysokonapěťového vedení na výbuchové komoře, vyladění proudových a napěťových 

charakteristik v iniciačním obvodu a poměrně složitého stanovení vlastní energie 

vygenerované iniciačním zdrojem. Z těchto důvodů byl pro prováděná měření použit 

elektrický mžikový palník, viz Obr. 3.9. 

 

Obr. 3.9: Elektrický mžikový palník EMP-SO (středně odolný) 

Elektrický mžikový palník EMP-SO se střední odolností (citlivostí) je složen z přívodních 

měděných vodičů, izolačního můstku, odporového NiCr drátu, pyrotechnické slože, vrstvy 

laku a plastové krytky, viz Obr. 3.10. Měděné přívodní vodiče o délce 20 cm jsou opatřeny 

plastovou izolací. Izolační můstek propojuje přívodní vodiče s odporovým drátem, který 

slouží k zažehnutí pyrotechnické slože. Vrstva laku zceluje pyrotechnickou slož a zároveň 

chrání její povrch před vzdušnou vlhkostí. Plastová krytka chrání přívodní kontakty na 

izolačním můstku před zkratem a mechanickým poškozením. Odpor elektrické pilule je 0,52 

až 0,56 Ω a roznětný proudový impuls při délce trvání 4 ms činí 2,12 A. Celková hmotnost 

palníku je 8 gramů a iniciační energie činí 86 J. 
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Obr. 3.10: Detail elektrického mžikového palníku s popisem jeho částí, upraveno dle (Firemní 

server Ohňostroje Ondrák, 2016) 

Umístění iniciačního zdroje ve zkušebním zařízení má značný význam. Všechny dostupné 

normativní dokumenty pro ohraničené (komorové) výbuchy předepisují umístění iniciačního 

zdroje. Iniciační zdroj se umísťuje do středu zkušební nádoby. Toto umístění zajišťuje kvalitní 

přenos energie ze zdroje do výbušné směsi, která tento zdroj zcela obklopuje. Nemůže tak 

docházet k nežádoucímu přenosu energie iniciačního zdroje, případně energie rozhořívající se 

směsi do stěn zkušebního zařízení. Je tak zajištěno, že budou měřeny nejnepříznivější hodnoty 

výbuchových parametrů. 

U odlehčených výbuchů je tato záležitost poněkud komplikovanější. Kromě již zmíněné ztráty 

energie při zapálení směsi ovlivňuje umístění iniciačního zdroje i dobu otevření pojistné 

membrány. V případě, že by zdroj iniciace byl umístěn v blízkosti pojistné membrány, dojde 

k jejímu otevření (protržení) dříve, než by k tomu došlo při vzdálenějším umístění zdroje od 

membrány. Čas otevření (protržení) membrány výrazně ovlivňuje hodnoty výbuchových 

parametrů. Z tohoto důvodu bylo umístění iniciačního zdroje ve výbuchové komoře zvoleno 

v jejím geometrickém středu, viz Obr. 3.11. 

 

Obr. 3.11: Umístění elektrického mžikového palníku v experimentálním zařízení 
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3.1.4 Velikost iniciační energie 

S rostoucí iniciační energií se zvyšuje zejména rychlost narůstání výbuchového tlaku. Nízkou 

iniciační energií se některé směsi nedají iniciovat. Při zkoušení vlastností směsí se jako 

standardní energie pro plyny a páry používá energie 10 J. Použitá iniciační energie je vyšší 

(86 J), než doporučují technické normy pro zkoušení hořlavých plynných směsí 

v ohraničených prostorech. V případě chemických iniciátoru v době realizace měření nebyly 

k dispozici palníky s nižší hodnotou iniciační energie. Vliv velikosti iniciační energie na 

vybrané výbuchové parametry je naznačen v literatuře (MYNARZ a LEPÍK, v tisku). 

Výhodnost zvoleného řešení iniciace spočívá v detailní znalosti průběhu a především 

množství uvolněné energie palníku. Velikost uvolněné energie byla ověřena jak u výrobce, 

tak vlastním měřením na spalném kalorimetru IKA C 200 (Calorimeter system C200, 2010). 

Mimo energie iniciátorů mají vliv na výbuchové parametry rovněž další veličiny. Všechny 

veličiny ovlivňují svým dílem indukční periodu výbuchové reakce, a tím i počáteční fázi 

výbuchu. Znalost těchto veličin je rovněž významná pro sestavování numerických modelů 

výbuchového děje. 

Hoření palníku lze rozdělit do tří základních fází, viz Obr. 3.12. V první fázi (A) dochází 

k iniciaci a rozhořívání pyrotechnické slože. Druhá fáze (B) plně rozvinutého hoření 

pyrotechnické směsi je charakterizována vysokou intenzitou hoření a dosažením maximální 

teploty hoření. Třetí fáze (C) je stadium dohořívání. Tato fáze se vyznačuje klesající 

intenzitou hoření pyrotechnické směsi. 

 

Obr. 3.12: Fáze hoření palníku 

Poněvadž charakteristiky hoření iniciačního zdroje mají významný vliv na průběh 

výbuchového děje, je nezbytné mít tyto charakteristiky kvantifikovány. Zřejmě 

nejvýznamnějším parametrem iniciačního zdroje je energie, která může být uvolněna při jeho 

hoření. Mezi další a rovněž podstatné parametry patří průběh uvolňování energie, doba, po 

kterou je energie uvolňována, velikost iniciačního zdroje a dosažená maximální teplota. Byla 

provedena řada měření pro stanovení těchto parametrů. V Tab. 3.1 jsou zobrazeny časy a 
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doby trvání jednotlivých etap hoření mžikových palníků včetně maximálních rozměrů 

plamene. 

Tab. 3.1: Časy a rozměry plamene v průběhu hoření mžikového palníku EMP-SO 

Číslo 

souboru 

Indukční 

perioda 

(ms) 

Čas maxima 

  hoření 

(ms) 

Rozměry 

plamene 

(mm) 

Čas 

dohoření 

(ms) 

Celková 

doba hoření 

(ms) 

4A27336 47 258 12 x 50 867 820 

4A27337 155 - ex. obal 545 390 

4A27338 52 237 9 x 30 802 750 

4A27339 17 224 18 x 50 657 640 

4A27340 73 387 8 x 13 1943 1870 

4A27341 70 122 11 x 35 490 420 

4A27342 111 215 10 x 100 531 420 

4A27343 94 251 12 x 55 904 810 

4A27344 135 207 14 x 50 2095 1960 

4A27345 214 237 12 x 70 1034 820 

4A27346 149 188 10 x 43 1329 1180 

4A27347 102 179 10 x 50 552 450 

4A27348 142 224 10 x 35 832 690 

4A27349 215 384 9 x 25 1385 1170 

 

Po statistickém zpracování naměřených hodnot, jejichž rozptyl byl značný, je dále uvažováno 

s aritmetickými průměry všech měřených parametrů. Grafické znázornění průměrného 

průběhu uvolňování energie po iniciaci mžikového palníku, včetně významných parametrů, je 

zobrazeno na Obr. 3.13. 

 

Obr. 3.13: Průběh hoření palníku (průměrovaný) 
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Z Obr. 3.13 znázorňujícího průběh uvolňování tepelné energie pyrotechnické slože vyplývá, 

že k maximu uvolněného tepla dochází již v prvních 15 % celkové doby hoření palníku, tzn. 

cca po 125 ms. Průměrná velikost plamene při hoření palníku činí 11 x 47 mm. První rozměr 

vyjadřuje průměrnou šířku plamene a druhý průměrnou výšku plamene. Obě hodnoty byly 

měřeny v čase maxima hoření slože palníku. Teplotu hoření palníku nebylo z důvodu 

nedostatečné technické instrumentace možné zjistit. 

Na Obr. 3.14 je zobrazen časový průběh iniciace mžikovým palníkem. Snímky v prvním 

řádku reprezentují fázi hoření A, v druhém řádku fázi B a fáze C je reprezentována třetím 

řádkem. 

 
100 ms 

 
115 ms 

 
130 ms 

 
160 ms 

 

190 ms 

 

220 ms 

 

250 ms 

 

280 ms 

 
300 ms 

 
400 ms 

 
500 ms 
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Obr. 3.14: Průběh hoření mžikového palníku 

Po iniciaci palníku dochází k průměrné časové prodlevě (indukční periodě) v délce trvání 113 

ms, kdy probíhá přestup tepla z odporového drátu na zážehovou slož a samotné rozhořívání 

pyrotechnické slože. V čase 113 až 160 ms od iniciace následuje celkové porušení obalu 

pyrotechnické pilule s následným rozhořením slože. K maximálnímu hoření palníku dochází 

v rozmezí 190 až 280 ms a pak následuje fáze dohořívání. K fázi dohořívání dochází v době 

300 až 1000 ms. Průměrná celková doba hoření palníku činí 885 ms. Průměrný čas, kdy 

dochází k maximálnímu hoření slože palníku, je 239 ms od okamžiku jeho iniciace. 

Z provedených experimentů vyplývá, že k iniciaci a hoření použitých mžikových palníků 

dochází za poměrně velkých časových rozptylů, a to v rozsahu desítek procent. 
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3.1.5 Typ a koncentrace paliva ve směsi 

Ze statistik četností výbuchů na území České republiky vyplývá, že nejčastěji dochází 

k mimořádným událostem při používání zemního plynu. Zemní plyn je přírodní plyn, který 

vzniká v zásadě třemi způsoby, a to biogenicky bakteriálním rozkladem organické hmoty, 

termogenicky společně s ropou nebo anorganickou cestou během tuhnutí magmatu. V České 

republice patří zemní plyn k nejrozšířenějším plynným palivům. Hlavní oblastí použití je 

energetika, automobilová doprava a chemický průmysl (výroba oxidu uhličitého, acetylénu, 

vodíku a sazí). Zemní plyn je směsí plynných alkanů metanu (CH4), etanu (C2H6), propanu 

(C3H8) a butanu (C4H10). Hlavní složkou je metan, jehož objemová koncentrace se vlivem 

různých nalezišť pohybuje v rozmezí cca 81 – 98 %. Tranzitní zemní plyn obsahuje 98,39 obj. 

%, norský 85,80 obj. %, alžírský 86,90 obj. %, holandský 81,31 obj. % a jihomoravský 97,70 

obj. % metanu.  

Pro experimentální měření byl jako plynné palivo pro tvorbu výbušné směsi použit metan 

(CH4), který spadá do kategorie nasycených alifatických acyklických uhlovodíků. Jedná 

se o nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec. Metan je netoxický, 

nedýchatelný plyn bez barvy a zápachu, lehčí než vzduch. Grafické zobrazení molekuly 

metanu je zobrazeno na Obr. 3.15 (ATKINS a DE PAULA, 2013). 

              

Obr. 3.15: Strukturální vzorec a tyčinkový model metanu CH4 

Nominální čistota použitého metanu byla 99,95 % (SIAD). Směs metanu se vzduchem může 

být přivedena k výbuchu už při iniciační energii 0,28 mJ, přitom meze výbušnosti jsou 

poměrně široké, od cca 4,5 do 15 obj. %. Další vlastnosti metanu jsou uvedeny v Tab. 3.2. 

Tab. 3.2: Vybrané vlastnosti metanu (Bezpečnostní list – Methan, 2007) 

METAN 

Molární hmotnost 16,043 g/mol Poměr měrných tepel 1,306 

Teplota tání -182,5 °C Spalné teplo 55 530 kJ/kg 

Teplota varu -161,6 °C Výhřevnost 50 010 kJ/kg 

Hustota 0,676 g/l              plyn 

(21 °C, 1013 hPa) 

Hustota 0,423 g/cm³ kapalina 

(−161,6 °C, 1013 hPa) 

Laminární rychlost hoření 0,43 m/s (ve vzduchu) Rychlost šíření plamene 3,5 m/s (ve vzduchu) 

Kritická teplota -82,6 °C Kritický tlak 45,99 bar 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Energetika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Propan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Butan
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K hoření dochází až po vzájemném promísení paliva s oxidačním prostředkem za 

předpokladu, že vzniklá směs je v rozsahu výbušnosti (hořlavosti). Typ paliva a jeho poměr 

k oxidačnímu prostředku v hořlavé směsi ovlivňuje průběh chemických reakcí. Při znalosti 

stechiometrie všech látek účastnících se chemické reakce lze vypočítat stechiometrické 

poměry při této reakci. Okolnost, kdy jsou všechny molekuly paliva reakcí plně 

transformovány na konečné produkty spalování, se nazývá stechiometrickým poměrem. U 

metanu tento poměr činí 9,5 obj. %. Při optimálním spalování metanu (CH4) vzniká oxid 

uhličitý (CO2), vodní pára (H2O) a energie ve formě tepla. Schematicky je tato situace u 

stechiometrické směsi metanu s kyslíkem znázorněna na Obr. 3.16. 

energieOH2COO2CH 2224   

 

Obr. 3.16: Ilustrace dokonalého hoření metanu při stechiometrické koncentraci 

Na Obr. 3.17 jsou zobrazeny etapy rozvoje předmíseného plamene po iniciaci metanovzdušné 

stechiometrické směsi elektrickou jiskrou (10 J) ve středu sférického zkušebního zařízení o 

objemu 1 m
3
. 

 
 

 
 

 
 

   

Obr. 3.17: Etapy rozvoje předmíseného plamene (VEC VŠB – TU Ostrava) 
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3.1.6 Turbulence a homogenita směsi 

S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvyšují výbuchové parametry, zejména 

rychlost narůstání výbuchového tlaku. Nárůst parametrů je větší u plynů s nízkou hodnotou 

kubické konstanty v klidovém stavu. Posuzování úrovně turbulence v reálných zařízeních 

nebo objektech je obtížné a existuje mnoho problémů spojených s prováděním takovýchto 

měření. Rovněž normativní předpisy pro ohraničené výbuchy vyžadují, aby směs byla při 

prováděném měření ustálená. 

V rámci realizovaných experimentů bylo nezbytné úroveň proudění, a potažmo turbulence 

eliminovat, tak aby měření probíhala za klidového stavu směsi. Tento stav byl docílen 

vypnutím míchadla ve výbuchové komoře s definovanou prodlevou iniciace směsi. Prodleva 

iniciace byla na základě opakovaných měření ustálení směsi stanovena na 20 sekund. 

Průměrná hodnota doby ustálení metanovzdušné směsi činila 7 sekund s odchylkou ± 0,5 

sekundy. Ustálení bylo měřeno ve 20 bodech uvnitř komory, viz Obr. 3.20. Měření bylo 

prováděno jednoosým termickým anemometrem TA35 s měřicím rozsahem 0 až 20 m/s, 

s průměrem sondy 8 mm a s rozlišením 0,01 m/s. 

Stejné zařízení bylo použito pro snímání rychlostního profilu proudění uvnitř komory při 

spuštěném míchadle. Naměřené rychlostní profily podávají informaci o kvalitě homogenizace 

směsi hořlavého plynu se vzduchem uvnitř výbuchové komory. V praxi je homogenizovaná 

směs spíše výjimkovým případem, nicméně mnohé deterministické i numerické výpočetní 

modely pracují pouze se směsí homogenní. Aby výsledky provedených experimentů mohly 

být použitelné alespoň k omezené verifikaci, ať už zjednodušených (deterministických) nebo i 

pokročilejších (numerických) výpočetních metod, bylo nezbytné zaručit stejnorodou směs 

ve výbuchovém prostoru komory. 

Rychlostní profily proudění uvnitř komory byly snímány ve dvou osách (vodorovné a svislé) 

procházejících geometrickým středem komory a v každé ose ve čtyřech pravoúhlých směrech 

(tj. směry natočení sondy podél její osy). V horizontální rovině byla měřena pouze jedna osa, 

a to z toho důvodu, že v kolmém směru nebyl k dispozici žádný technologický prostup do 

zařízení výbuchové komory, který by umožňoval provést měření. Nicméně vzhledem k tomu, 

že komora včetně tvaru a umístění míchadla je symetrická, budou rychlostní profily proudění 

v obou kolmých osách téměř identické. Měření ve směru vodorovné osy bylo provedeno pro 

sondu (proudění shora dolů odpovídá úhlu 0°) a pak vždy po 90° otočení sondy podél její osy 

ve směru hodinových ručiček. V každé poloze bylo měření opakováno třikrát a výslednou 

hodnotu tvoří vždy jejich aritmetický průměr. Jednotlivé profily byly snímány po úsecích v 

délce 5 cm od zadní stěny výbuchové komory v průniku její svislé a vodorovné geometrické 

roviny, viz Obr. 3.18. 
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b) 

 

c) 

 

d) 

Obr. 3.18: Rychlostní profily proudění směsi v m ∙ s
-1

 ve vodorovném směru pro úhel a) 0°, b) 

90°, c) 180°, d) 270° 

Ve směru svislé osy byla měření prováděna podobně jako v předchozím případě. Rychlostní 

profily proudění uvnitř komory byly odečítány opět ve čtyřech směrech, a to vždy po úseku v 

délce 5 cm. Snímání bylo prováděno od horní stěny komory v její svislé ose. Tato osa je 

totožná s osou vrtule míchadla. Obr. 3.19 zobrazuje průběh rychlostního profilu proudění ve 

směru svislé osy. Naměřené hodnoty ve všech směrech otáčení sondy podél její osy byly 

totožné, což naznačuje, že proudění v komoře ve směru svislé osy komory má značně 

symetrický charakter. 



 

Experimentální část 

 

- 37 - 

 

 

Obr. 3.19: Rychlostní profil proudění směsi v m ∙ s
-1

 ve svislém směru  

Z naměřených hodnot je patrné, že nejvyšší hodnota proudění byla v horní části komory. Ve 

vztahu ke směšování obou plynů, tedy homogenizaci směsi je to pozitivní stav, poněvadž 

dochází k intenzivnímu strhávání napouštěného hořlavého plynu a jeho mísení s okolním 

prostředím. Při experimentech byl používán plyn lehčí než vzduch a napouštěcí ventil byl 

umístěn v horní stěně výbuchové komory. V případě, že by nedocházelo k dostatečně 

intenzivnímu proudění v horní části komory, mohlo by docházet k hromadění plynu pod 

stropem a k tvoření metanových vrstev. 

K ověření kvality homogenizace metanovzdušné směsi v celém objemu výbuchové komory 

byla provedena měření její objemové koncentrace. Vzhledem ke tvaru komory se citlivými 

místy jevily rohy mezi jednotlivými stěnami, kde hrozilo riziko kolísání koncentrace směsi. 

Z tohoto důvodu bylo ve 21 bodech komory provedeno měření koncentrace. Měřicí body byly 

situovány do rohů komory a svislých hran (žluté body), vodorovných hran (růžové body) a do 

geometrického středu komory (červený bod), viz Obr. 3.20.  

 

Obr. 3.20: Snímací body pro ověřování koncentrace směsi a doby ustálení směsi 

V každém bodě byly opakovaně měřeny koncentrace směsi. Měření bylo prováděno pro 

objemové koncentrace 6 %, 9 % a 12 % metanu ve vzduchu. Při daných koncentracích 

docházelo pouze k minimálním odchylkám ve všech sledovaných bodech. Tímto měřením 
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byla vyloučena „hluchá“ místa, kde při přípravě zkušební směsi v důsledku nedokonalé 

cirkulace mohlo docházet ke vzniku rozdílných koncentrací ve vnitřním prostoru komory. 

3.1.7 Obsah kyslíku v oxidační atmosféře 

Zvýšení obsahu kyslíku v oxidační atmosféře způsobí zvýšení výbuchových parametrů 

s výjimkou spodní meze výbušnosti, která zůstane neovlivněna. Zvýší se především 

výbuchový tlak a rychlost narůstání výbuchového tlaku. To je způsobeno větším množstvím 

reagující látky (směsi hořlavého plynu s kyslíkem), a tím dosažení vyšší teploty plamene. 

V případě snížení obsahu kyslíku dochází k poklesu výbuchových parametrů a k zúžení 

rozsahu výbušnosti směsi. Při poklesu obsahu kyslíku pod tzv. limitní obsah již nemůže 

k výbuchu dojít. 

Příprava směsi byla prováděna průtokovým mícháním plynných složek. Vzduch byl použit 

přírodní nekomprimovaný, tudíž nehrozila jeho kontaminace vodou nebo olejem. Hořlavý 

plyn, v tomto případě metan, byl získán z tlakové láhve s nominální čistotou 99,95 %. Při 

napouštění a současné homogenizaci plynu ve výbuchové komoře bylo prováděno kontinuální 

měření objemové koncentrace jak hořlavého plynu (CH4), tak obsahu kyslíku. Objemová 

koncentrace metanu byla zjišťována přístrojem MSA EX–Meter II osazeným infračerveným 

senzorem, s rozsahem 0 až 100 obj. % CH4 a s přesností 0,1 %. Doba odezvy senzoru přístroje 

je menší než 15 sekund. Ke zjišťování obsahu kyslíku byly použity dva nezávislé 

(samostatné) přístroje. Přístroj Dräger X-am 7000 osazený elektrochemickým senzorem řady 

XS má rozsah 0 až 25 obj. % O2 a přesnost 0,1 %. Další použitý přístroj byl MSA Altair 5X 

osazený infračerveným senzorem XCell®, s rozsahem 0 až 30 obj. % O2 a s přesností 0,1 %. 

Doba odezvy senzorů obou přístrojů je menší než 10 sekund. Měření bylo realizováno 

v rozsahu výbušnosti dané plynovzdušné směsi. U každé koncentrace byla provedena čtyři 

měření a výsledná hodnota byla vždy průměrována. Výpočet byl proveden pro složení 

vzduchu v poměru 20,8 obj. % O2, 78,2 obj. % N2 a 1 obj. % ostatní plyny.  Na Obr. 3.21 je 

znázorněna závislost koncentrace kyslíku na obsahu metanu v experimentálním zařízení. 

 

Obr. 3.21: Závislost koncentrace kyslíku na koncentraci metanu 
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Z grafického vyjádření závislosti koncentrací obou plynů je patrné, že hodnoty získané 

měřením se významně neliší od hodnot získaných teoretickým výpočtem. Vzhledem 

k přesnosti obou detektorů, které mají obecně tendenci spíše hodnoty koncentrace navyšovat, 

lze konstatovat, že příprava výbušné směsi byla provedena s dostatečnou přesností. Z 

provedených měření vyplývá, že hraniční hodnota naměřené objemové koncentrace kyslíku 

ve směsi s metanem činí 18 %. Pod touto hodnotou, za daných experimentálních podmínek, 

již nedocházelo k zahoření směsi. 

3.1.8 Velikost a umístění odlehčovacího prvku 

Volba dostatečné velikosti a vhodného umístění odlehčovacího prvku je v praxi velmi 

důležitá. Oba parametry totiž velmi významně ovlivňují hodnotu maximálního redukovaného 

výbuchového tlaku. S rostoucí velikostí (plochou) odlehčovacího prvku roste účinnost 

odvádění zplodin hoření, hořením vznikajícího tepla i nespálené směsi, a tím klesá hodnota 

výsledného maximálního redukovaného výbuchového tlaku. V praktických aplikacích ovšem 

často volba velikosti odlehčení naráží na mnoho praktických omezení, mezi něž patří rozměr 

a tvar odlehčovaného objektu, instalované technologie, navazující objekty a technologie i 

bezpečnostní omezení (únikové trasy, shromažďovací prostory, apod.), atd. Volba umístění 

odlehčovacích prvků je podstatná především u nekubických (podlouhlých) objektů. Pokud 

jeden rozměr objektu výrazně převyšuje ostatní rozměry, projevuje se směrový účinek 

výbuchu a dochází k nárůstu maximálních výbuchových parametrů. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí u těchto objektů pečlivě zvážit rozmístění odlehčovacích prvků. 

Zařízení variabilní výbuchové komory nabývá tvaru krychle, tudíž se jedná o kompaktní 

nádobu. V takovém případě není rozmístění odlehčovacích prvků na plášti komory, ve vztahu 

k ovlivnění výbuchového děje, zásadní. Odlehčovací otvory výbuchové komory byly 

umístěny do středu příslušné stěny, takže střed odlehčovacího prvku je totožný se středem 

stěny komory. Vzhledem k tomu, že i bod iniciace je umístěn ve středu komory, nachází se 

všechny středy na společné přímce, tedy na vodorovné geometrické ose výbuchové komory. 

Tato souměrnost zkušebního zařízení má značné výhody, a to především při sestavovaní 

numerických modelů, kdy lze využitím symetrie dospět ke zjednodušení modelu a urychlení 

výpočtů. 

Velikost odlehčovacích ploch (prvků) výbuchové komory poměrově odpovídá velikosti 

otvorů (okenních a dveřních) u běžných stavebních objektů. Plocha odlehčení je vztažena 

k rozměrům jejich stěn, což je vyjádřeno dvěma základními bezrozměrnými parametry, a to 

koeficientem a poměrem odlehčení. Koeficient odlehčení je vyjádřen vztahem: 

 
v

s

A

A
K  , (3.1) 

kde As je plocha průřezu výbuchového prostoru v rovině odlehčení v m
2
 a Av je plocha 

odlehčovacího prvku rovněž v m
2
. 

Koeficient odlehčení může nabývat nejnižší hodnoty 1,0. Ovšem u podlouhlých objektů, kdy 

jsou odlehčovací prvky rozmístěny na několika stěnách včetně stropu, může být tento 
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koeficient zavádějící. Obecnějším vyjádřením stupně odlehčení prostoru je poměr odlehčení, 

který je vyjádřen vztahem: 

 
K

1

V

A
K

32

v
r  , (3.2) 

kde V je objem výbuchového prostoru, respektive vnitřního objemu objektu v m
3
. 

Vztah pro výpočet poměru odlehčení je platný pro výbuchový prostor s poměrem délek stěn 

Lmax/Lmin < 3. V případě zařízení variabilní výbuchové komory činí poměr nejdelší k nejkratší 

straně 1,01. 

Tab. 3.3: Parametry odlehčení výbuchového prostoru VVK 250 

Plocha odlehčovacího prvku 

(m
2
) 

Koeficient odlehčení 

(-) 

Poměr odlehčení 

(-) 

Poměr odlehčení 

(%)
 

0,020 20,0 0,05 5,0 

0,040 10,0 0,10 10,0 

0,053 7,5 0,13 13,4 

0,079 5,0 0,20 20,0 

0,120 3,3 0,30 30,0 

0,200 2,0 0,50 50,0 

 

Jednou ze základních podmínek provádění experimentů s odlehčenými výbuchy je vhodná 

volba způsobu uchycení odlehčovacího prvku. Na uchycení pojistných membrán jsou kladeny 

vysoké nároky na spolehlivost a funkčnost. Uchycovací prvek musí odolávat rázům, které 

vznikají při působení tlakové vlny na plochu odlehčovací membrány, a současně musí být 

odolný plamenům (zvýšené teplotě). Zároveň musí vzduchotěsně uzavřít vnitřní prostor 

komory, nesmí poškodit nebo oslabit uchycovanou membránu a jeho montáž a demontáž 

nesmí být zdlouhavá a komplikovaná. Všechny tyto požadavky splňuje navržená upevňovací 

příruba. 

Na Obr. 3.22 jsou zobrazeny upevňovací příruby, které slouží k uchycení pojistných membrán 

na plášť výbuchové komory. Jednotlivé membrány jsou přichyceny pomocí příslušné 

upevňovací příruby, která je pomocí konstrukčních šroubů M8 x 12 mm třídy pevnosti 8.8 

přichycena do stěny komory. Upevňovací příruby membrán o ploše 0,02 a 0,04 m
2
 jsou 

uchyceny čtyřmi šrouby a příruby membrány s plochou 0,12 m
2
 jsou uchyceny šrouby osmi. 

Šířka rámečku příruby je 50 mm a tloušťka příruby činí 5 mm. Vnitřní rozměr upevňovací 

příruby je totožný s rozměrem otvoru ve stěně komory. Plocha příruby přiléhající ke stěně 

komory je osazena plochým pryžovým těsněním tloušťky 2 mm. Pojistná membrána je tak po 

celém obvodu vzduchotěsně upevněna k vnějšímu líci stěny výbuchové komory, což je nutná 

podmínka pro spolehlivou přípravu výbušné směsi uvnitř výbuchové komory. 
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Obr. 3.22: Upevňovací příruby membrán 

Obecně platí, že se zvyšující se plochou odlehčení klesají hodnoty reakčního tlaku. Na 

grafickém zobrazení statických reakčních tlaků v závislosti na odlehčovací ploše je zřejmé, že 

závislost je přibližně lineární. S rostoucí odlehčovací plochou přímo úměrně klesá reakční tlak 

membrány, viz Obr. 3.23. Z grafu je rovněž patrné, že s rostoucí plochou odlehčení klesá 

rozptyl měřených hodnot. 

 

Obr. 3.23: Vliv plochy odlehčení na reakční tlak membrán – pauzovací papír 

3.1.9 Velikost reakčního tlaku odlehčovacího prvku 

Znalost velikosti statického reakčního (aktivačního) tlaku odlehčovacího prvku je velmi 

podstatná. Hodnota reakčního tlaku membrány významným způsobem ovlivňuje průběh 

výbuchového děje, a tím má i významný vliv na výbuchové parametry. Nejsledovanějším 
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parametrem ve vztahu k velikosti aktivačního tlaku membrány je hodnota redukovaného 

výbuchového tlaku. 

Pro sledování průběhu odlehčených výbuchů v rámci prováděných měření byly použity jako 

odlehčovací prvky tržné pojistné membrány vyrobené z běžně dostupných materiálů, viz Tab. 

3.4. Materiály membrán byly zvoleny na základě svých materiálových vlastností (tažnost, 

přetvárnost, měrná hmotnost, těsnicí schopnost, fragmentace apod.). Byly použity materiály 

na bázi kovů (hliníková fólie), plastů (polyethylenová fólie, CSF – vláknitopolymerní 

materiál) a organických materiálů (voskovaný papír) s různou tloušťkou stěny. 

Tab. 3.4: Použité materiály pojistných membrán 

Název výrobku Materiál Výrobce / distributor 

Hliníková fólie 0,05 Hliník Keramet s.r.o. 

Polyethylenová fólie 0,12 Polyethylen Kooh-i-noor 

Polyethylenová fólie 0,2 Polyethylen Kooh-i-noor 

Pauzovací papír Impregnovaný papír Papierfabrik Schoellershammer 

Pečicí papír Impregnovaný papír Sama s.r.o. 

CSF deska 0,5 Bezazbestová klingeritová deska Tespo-těsnící technologie s.r.o. 

CSF deska 1,0 Bezazbestová klingeritová deska Tespo-těsnící technologie s.r.o. 

 

U těchto materiálů byly zjištěny nezbytné parametry, a to vlastním měřením nebo 

z dokumentace získané od výrobců. Vlastním měřením byly stanoveny měrné hmotnosti 

jednotlivých membrán a byly ověřeny jejich tloušťky. Tloušťka membrán byla měřena 

pomocí třmenového digitálního mikrometru KINEX s rozsahem 0 až 25 mm a dělením 0,001 

mm a hmotnosti byly stanoveny na laboratorních váhách KERN 440-35 N s váživostí 400 g a 

citlivostí 0,01 g a KERN DE 3K1 N s váživostí 3000 g a citlivostí 1 g. Jak u měrných 

hmotností, tak u tlouštěk byla provedena vždy tři měření na každé membráně a výsledná 

hodnota byla stanovena jako jejich aritmetický průměr. Mechanické vlastnosti materiálů 

použitých membrán bohužel nebyly k dispozici. 

Tab. 3.5: Průměrné hodnoty tlouštěk a měrných hmotností použitých pojistných membrán 

Název výrobku Tloušťka (mm) Měrná hmotnost (kg ∙ m
-2

) 

Hliníková fólie 0,05 0,05 0,134 

Polyethylenová fólie 0,12 0,12 0,035 

Polyethylenová fólie 0,2 0,20 0,170 

Pauzovací papír 0,06 0,092 

Pečicí papír 0,05 0,041 

CSF deska 0,5 0,50 1,034 

CSF deska 1,0 1,00 1,830 
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Stanovení statického reakčního tlaku membrán je možno provést pomocí tlakové zkoušky 

nebo mechanické zkoušky. Pro výše uvedené membrány byla zvolena metoda tlakové 

zkoušky, a to z důvodu lepší shody s reálným působením membrány. Měření statických 

reakčních tlaků probíhalo na zařízení variabilní výbuchové komory a souběžně s membránami 

byly testovány i uchycovací prvky membrán. Jako pracovní médium pro provedení tlakové 

zkoušky byl použit technický stlačený vzduch. Počáteční podmínkou tlakové zkoušky byl 

stav, kdy na vnitřní a vnější straně membrány působil stejný tlak, v případě prováděných 

experimentů to byl aktuální atmosférický tlak o velikosti 0,961 barů. Za statický reakční tlak 

byl v rámci experimentů považován tlak při počátku úniku pracovního média nebo při 

uvolnění membrány z uchycovacího prvku. Záznam měřeného tlaku byl prováděn 

kalibrovaným dynamickým tlakovým čidlem KISTLER 701A, a zároveň byl použit jako 

ověřovací či kontrolní měřidlo přesný (třída přesnosti 0,6 %) stranový manometr 

s glycerínovým tlumením. Měření reakčního tlaku na každé membráně bylo minimálně 

čtyřikrát opakováno a výsledné hodnoty byly průměrovány (aritmetický průměr). Měření 

probíhalo při teplotě okolního prostředí 16 °C, což je v souladu s požadavky normy (ČSN EN 

14797, 2007) a (ČSN EN 14994, 2007). 

Tab. 3.6: Průměrné hodnoty statického reakčního tlaku zkoušených pojistných membrán v bar 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 0,226 0,136 0,046 

Polyethylenová fólie 0,12 0,261 0,187 - 

Polyethylenová fólie 0,2 0,330 0,229 0,136 

Pauzovací papír 0,355 0,226 0,080 

Pečicí papír 0,163 0,080 - 

CSF deska 0,5 0,282 0,211 0,083 

CSF deska 1,0 0,449 0,339 0,139 

 

Stanovení statických reakčních tlaků pojistných membrán bylo provedeno v souladu s postupy 

stanovenými normou (ČSN EN 14797, 2007). Za statický reakční tlak se považuje tlak buď 

při začátku úniku média, nebo při uvolnění odlehčovacího prvku. Tlak se musí zvýšit za dobu 

delší než 5 sekund na 90 % očekávaného minimálního reakčního (aktivačního, otevíracího) 

tlaku a pak se musí tlak zvyšovat lineární rychlostí, která umožní přesný odečet nebo záznam 

měřeného tlaku. 
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Pojistné membrány před zahájením (nahoře) a po ukončení (dole) statické tlakové zkoušky 

 

Hliníková fólie 

 

Polyethylenová fólie 0,12 

 

Polyethylenová fólie 0,2 

   

Pojistné membrány před zahájením (nahoře) a po ukončení (dole) statické tlakové zkoušky 

 

Pauzovací papír 

 
Pečicí papír 

 

CSF deska 

   

Obr. 3.24: Způsob porušení testovaných pojistných tržných membrán (typické případy) 

Během statické tlakové zkoušky došlo při dosažení reakčního tlaku k porušení membrány. U 

křehčích materiálů (CSF deska nebo voskovaný papír) docházelo obvykle k vytržení velké 
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části membrány. V případě materiálů přetvárnějších (polyethylenová nebo hliníková fólie) 

nastalo porušení vlivem vzniku trhliny, která se rozšířila po celé ploše nebo části plochy 

membrány, a došlo tak k úniku pracovního média. Protržení membrány u těchto materiálů 

nebylo obvykle doprovázeno tak výrazným akustickým projevem jako u membrán z materiálů 

křehčích. U membrán tvořených polyethylenovou fólií docházelo k různým typům porušení 

v závislosti na tloušťce materiálu. Polyethylenová fólie tloušťky 0,12 mm se obvykle porušila 

bodově ve svém středu, viz Obr. 3.24, zatímco u polyethylenové fólie tloušťky 0,2 mm vždy 

docházelo ke vzniku horizontální, případně vertikální trhliny, a to uprostřed rozpětí 

membrány po celé její délce. K uvolnění odlehčovacího prvku z upevňovací příruby nedošlo 

ani v jednom případě. 

Na Obr. 3.25 je znázorněn průběh tlakové zkoušky pro stanovení statických reakčních tlaků 

pro membránu tvořenou pauzovacím papírem o ploše 0,04 m
2
. Na obrázku vlevo je znázorněn 

typický průběh zatěžovací křivky při statickém zatěžování stlačeným vzduchem pro 

membránu z pauzovacího papíru. Obrázek vpravo zobrazuje průběhy zatěžovacích křivek 

všech provedených měření na stejném typu membrány. Průměrná doba zatěžování pro 

membránu tvořenou pauzovacím papírem činila 18 sekund, kdy při dosažení průměrného 

tlaku 0,226 bar došlo k protržení membrány. Průměrná rychlost zatěžování (nárůstu tlaku) 

činí 0,013 bar ∙ s
-1

. 

   

Obr. 3.25: Závislost reakčního tlaku na čase při prováděných tlakových zkouškách membrány 

tvořené pauzovacím papírem   

V Tab. 3.7 je znázorněn rozsah měřených hodnot statického reakčního tlaku pro membrány 

z pauzovacího papíru pro různé plochy otvorů. 

Tab. 3.7: Hodnoty statického reakčního tlaku membrány – pauzovací papír 

Plocha odlehčení (m
2
) 0,02 0,04 0,12 

Minimální tlak (barg) 0,306 0,207 0,074 

Maximální tlak (barg) 0,389 0,242 0,086 

Průměrný tlak (barg) 0,355 0,226 0,080 

 

Obr. 3.26 znázorňuje závislost statického reakčního tlaku na typu pojistné membrány pro 

plochu odlehčení 0,02 m
2
. Nejvyšší hodnota statického reakčního tlaku činí 0,45 bar u 
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membrány z vláknitopolymerní CSF desky tloušťky 1 mm a naopak nejnižší hodnota byla 

naměřena u membrány z pečicího papíru, a to 0,16 bar. Membrány z CSF desky jsou tak 

téměř třikrát odolnější. U membrán z materiálů s menší přetvárností (CSF deska nebo 

impregnovaný papír) byly pozorovány větší rozptyly naměřených hodnot. 

 

Obr. 3.26: Závislost reakčního tlaku na typu membrány pro plochu odlehčení 0,02 m
2
   

Na Obr. 3.27 je zobrazena závislost statického reakčního tlaku na typu pojistné membrány pro 

plochu odlehčení 0,04 m
2
. I v tomto případě byly nejvyšší hodnoty naměřeny u membrány z 

CSF desky tloušťky 1 mm (0,34 bar) a nejnižší u membrány tvořené pečicím papírem (0,08 

bar). Rozptyl hodnot u jednotlivých materiálů membrán rovněž koresponduje s výsledky 

získanými z měření s poloviční plochou odlehčení.  

 

Obr. 3.27: Závislost reakčního tlaku na typu membrány pro plochu odlehčení 0,04 m
2
   

Obr. 3.28 znázorňuje závislost statického reakčního tlaku na typu pojistné membrány pro 

plochu odlehčení 0,12 m
2
. Nejvyšší hodnota statického reakčního tlaku činí 0,14 bar opět u 
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membrány z CSF desky tloušťky 1 mm a naopak nejnižší hodnota byla naměřena u 

membrány z hliníkové fólie, a to 0,05 bar. Odolnost membrány z CSF desky není v tomto 

případě ani dvojnásobná oproti naměřené nejnižší hodnotě odolnosti u membrány z 

voskovaného papíru. U těchto měření bylo použito pouze pět materiálů, a to z důvodu 

nedostupnosti ostatních materiálů v požadované velikosti a kvalitě. 

 

Obr. 3.28: Závislost reakčního tlaku na typu membrány pro plochu odlehčení 0,12 m
2
   

Z experimentálně získaných dat vyplývá, že míra variability naměřených hodnot statických 

reakčních tlaků je významně závislá na velikosti plochy membrán (s rostoucí plochou 

odlehčení obecně klesá rozptyl naměřených hodnot), ovšem podstatnější vliv má použitý 

materiál membrán (s rostoucí přetvárností materiálů klesá rozptyl naměřených hodnot).  

Vzhledem k tomu, že nebylo možno od prodejců, distributorů ani výrobců použitých 

materiálů membrán získat relevantní hodnoty nezbytných mechanických vlastností, především 

meze únosnosti, a nebylo k dispozici vhodné zkušební zařízení s potřebnými parametry a 

vybavením k provedení pevnostních zkoušek, byly vybrané mechanických vlastnosti 

stanoveny pomocí výpočtu.  

Informace o statickém reakčním tlaku membrány je tedy možno získat nejen pomocí zkoušek, 

ale také pomocí výpočtu. Uplatněním rovnice pro výpočet aktivačního tlaku lze získat 

hodnoty, které jsou dostačující pro použití v praxi. Tímto postupem dojde ke zjednodušení, a 

tím i ke zrychlení návrhu odlehčovací membrány. Statický reakční tlak je možno vypočítat dle 

vztahu:  

 
a

k

a

s
p u
stat 





, (3.3) 

kde pstat je statický reakční tlak v bar, s je tloušťka membrány v m, σu  je mez únosnosti 

materiálu membrány v N ∙ mm
-2

, a je délka hrany odlehčovací plochy v m a k je materiálová 

konstanta v bar ∙ m. 
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V případě laboratorních měření byly použity materiály, u kterých nejsou běžně dostupné 

hodnoty meze únosnosti. Z tohoto důvodu byla stanovena hodnota materiálové konstanty 

z experimentálně získaných údajů. Po úpravě vztahu (3.3) lze hodnotu materiálové konstanty 

stanovit vzorcem: 

 apk stat  . (3.4) 

V Tab. 3.8 jsou zobrazeny hodnoty materiálových konstant u použitých membrán v rámci 

experimentálních měření. 

Tab. 3.8: Průměrné hodnoty materiálových konstant jednotlivých typů membrán v bar ∙ m 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 0,032 0,027 - 

Polyethylenová fólie 0,12 0,037 0,037 - 

Polyethylenová fólie 0,2 0,046 0,045 0,047 

Pauzovací papír 0,047 0,045 0,028 

Pečicí papír 0,023 0,016 - 

CSF deska 0,5 0,039 0,042 0,029 

CSF deska 1,0 0,063 0,068 0,048 

 

Pokud jsou známy hodnoty materiálových konstant jednotlivých typů membrán, je snadné 

provést výpočet jejich teoretických mezí únosnosti. V tomto případě se jedná o výpočet 

průměrných statických pevností materiálů na mezi únosnosti při membránovém působení, viz 

Tab. 3.9. Znalost pevností materiálů použitých u membrán není z praktického hlediska tolik 

významná, ovšem při modelování chování a porušení membrán je to zpravidla podstatná 

informace. 

Tab. 3.9: Průměrné vypočtené hodnoty pevností na mezi únosnosti použitých materiálů při 

membránovém působení v N ∙ mm
-2

 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 63,28 54,40 - 

Polyethylenová fólie 0,12 30,45 31,17 - 

Polyethylenová fólie 0,2 23,10 22,90 23,46 

Pauzovací papír 78,17 75,33 46,00 

Pečicí papír 45,64 32,00 - 

CSF deska 0,5 7,90 8,44 5,73 

CSF deska 1,0 6,29 6,78 4,80 
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Na hodnoty meze únosnosti při zvoleném způsobu zatěžování nemají vliv pouze mechanické 

vlastnosti materiálu, ale rovněž způsob uchycení (např. zaoblení hran otvoru), rychlost 

zatěžováni a další vlivy. Na Obr. 3.29 je znázorněn typický průběh deformace membrány 

tvořené polyethylenovou fólií při statickém zatěžování.  

   

Obr. 3.29: Fáze statického zatěžování membrány z polyethylenové fólie tloušťky 0,2 mm 

3.1.10 Množství, velikost a tvar překážek 

Překážky nacházející se v prostoru výbuchu zpravidla způsobují nárůst maximálních 

výbuchových parametrů, který je způsoben zvýšením rychlosti hoření směsi. Rychlost hoření 

směsi narůstá v důsledku deformace zóny hoření při průchodu překážkami a zároveň vlivem 

generování turbulence v nezreagované směsi při obtékání překážek. S rostoucím množstvím 

překážek roste i rychlost hoření. Rychlost hoření je rovněž ovlivněna velikostí překážek. 

Obecně platí, že při stejné ploše překážek větší počet malých překážek způsobuje 

významnější nárůst rychlosti hoření než menší množství překážek o větších rozměrech. 

Rovněž tvar překážek ovlivňuje rychlost hoření směsi. Zaoblené překážky způsobují menší 

turbulizaci směsi než překážky s  „ostrými“ hranami. 

Množství překážek bylo v rámci experimentů prováděných ve variabilní výbuchové komoře 

minimalizováno. Ve vnitřním prostoru výbuchové komory se nacházely pouze dvě překážky, 

které mohly potenciálně ovlivňovat proudění směsi při hoření. Jednalo se o dva kusy 

iniciačních elektrod, které byly vyvedeny do středu výbuchového prostoru komory. Vzhledem 

k velikosti, tvaru a umístění elektrod lze konstatovat, že jejich vliv na průběh výbuchové 

přeměny byl zcela okrajový s nízkou hodnotou koeficientu komplexnosti. V prostoru před 

odlehčovacím otvorem komory se nenacházely žádné překážky, tudíž plamenná zóna vně 

komory nebyla překážkami nijak ovlivněna.  

3.2 Princip měření 

Zkušební výbušná směs dané koncentrace je zapálena definovaným iniciačním zdrojem, který 

je umístěn v určeném bodě zkušebního prostoru. Zkušební prostor je opatřen odlehčovacím 

prvkem, který je primárně definovaný velikostí a statickým reakčním tlakem. Po zapálení 

zkušební směsi ve výbuchovém prostoru zkušebního zařízení je pomocí snímacího zařízení 
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prováděno snímání a záznam průběhu tlaků a teplot v čase. Z naměřeného průběhu tlaku se 

vypočte redukovaná rychlost nárůstu tlaku, (specifický) redukovaný výbuchový impuls a 

stanoví se redukovaný výbuchový tlak. Měření se opakuje při odpovídajících skokových 

změnách obsahu hořlavého plynu ve směsi. Komplementárně je prováděno podpůrné 

snímkování šíření plamene. 

3.3 Postup měření 

Měření se skládá ze čtyř specifických částí, v rámci kterých se provádí stanovené kroky. 

První část – příprava zdroje iniciace a odlehčovací membrány: 

– instalace iniciátoru na elektrody iniciačního systému, 

– zhotovení membrány s ohledem na typ materiálu membrány a velikost odlehčovacího 

otvoru, 

– instalace membrány pomocí upevňovacích přírub na plášť výbuchové komory. 

V této části měření je zapotřebí zajistit dostatečný kontakt mezi přívodními vodiči palníku a 

elektrodami, aby byla hodnota přechodového odporu na kontaktech co nejnižší. Rovněž je 

nezbytné provést dostatečné utažení šroubů upevňovacích přírub, aby byla zajištěna těsnost 

zkušebního prostoru a nedocházelo k nežádoucím únikům zkušební směsi. 

Druhá část – příprava zkušební směsi: 

– spuštění systému homogenizace směsi, 

– příprava zkušební směsi průtokovým mícháním jednotlivých složek, 

– průběžné monitorování koncentrace hořlavého plynu a kyslíku, 

– vypnutí systému homogenizace a ustálení zkušební směsi. 

Příprava směsi musí probíhat pozvolna, aby mohlo docházet k postupnému směšování všech 

složek zkušební směsi a aby nedošlo k překročení zvolené koncentrace směsi. V případě 

překročení požadované koncentrace je její následné snížení ve výbuchovém prostoru 

zkušebního zařízení značně komplikované. Mezi odstavením systému homogenizace a 

iniciací směsi je nezbytné dodržet minimální dvacetisekundovou prodlevu, sloužící k zajištění 

ustálení zkušební směsi. 

Třetí část – aktivace měřicích systémů a iniciace zkušební směsi: 

– spuštění jednotlivých snímacích a záznamových zařízení, 

– aktivace synchronizačního systému měření, 

– iniciace zkušební směsi. 

Vybraná měřicí a záznamová zařízení je zapotřebí spustit v dostatečném předstihu před 

provedením iniciace směsi, a to v takovém časovém úseku, aby mohla být ověřena jejich 

bezchybná funkčnost. Synchronizaci měření je naopak zapotřebí aktivovat až těsně před 

odpalem směsi z důvodu eliminace nežádoucího spuštění nahodilým impulsem. Iniciaci 

zkušební směsi je možno provést až po ujištění, že jsou všechny měřicí a bezpečnostní 

systémy aktivní. 

Čtvrtá část – provětrání zkušebního zařízení a zpracování záznamu dat: 

– odvětrání povýbuchových zplodin nebo výbušné směsi z prostoru výbuchové komory 

po provedeném měření, 
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– demontáž iniciátoru a poškozené odlehčovací membrány, 

– zpracování a uložení záznamu dat. 

Při provětrávaní zkušební nádoby je zapotřebí zajistit odpovídající větrání prostoru laboratoře, 

aby bylo zabráněno vzniku výbušné nebo toxické atmosféry. Po realizovaném měření je 

zapotřebí provést prvotní zpracování dat a uložení datových souborů. 

3.4 Výsledky experimentálních měření a diskuse 

Při realizovaných experimentech bylo snímáno několik parametrů výbuchu. Kromě snímání 

šíření plamene v prostoru před odlehčovacím otvorem, teploty uvnitř zkušebního zařízení a 

odezvy pláště zkušebního zařízení lze nejvýznamnější informaci o probíhajícím výbuchovém 

ději zjistit z výbuchové křivky. Výbuchová křivka zachycuje uvnitř zkušebního zařízení 

průběh změny tlaku v závislosti na čase. Z této závislosti je možno následně určit základní 

výbuchové charakteristiky, viz norma (ČSN EN 15967, 2012), které pak dávají zásadní 

informaci o zatížení přilehlých konstrukcí výbuchem. 

Mezi základní výbuchové parametry, které lze z průběhu výbuchové křivky získat, se řadí 

maximální redukovaný výbuchový tlak pred, max, redukovaný výbuchový tlak pred, maximální 

rychlost nárůstu redukovaného výbuchového tlaku (dp/dt)red,max, rychlost nárůstu 

redukovaného výbuchového tlaku (dp/dt)red, maximální redukovaný výbuchový impuls Ired,max, 

redukovaný výbuchový impuls Ired, doba trvání výbuchové fáze τred a indukční perioda τi. U 

některých výbuchových parametrů může být samostatně zpracována přetlaková a podtlaková 

fáze výbuchové přeměny. Významné je to především v těch případech, kdy i podtlaková fáze 

výbuchu může být významnou složkou zatížení konstrukce. Na Obr. 3.30 je zobrazen typický 

průběh neupravené výbuchové křivky metanovzdušné směsi při odlehčeném výbuchu. 

 

Obr. 3.30: Průběh výbuchové křivky 

Počátek výbuchové křivky je sladěn s okamžikem iniciace směsi a záznam křivky je omezen 

na první 3 sekundy výbuchového děje. Při snímání výbuchových tlaků křivka časového 

průběhu tlaku v mnoha případech vykazuje oscilace v oblasti vzniku nejvyšší rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku, případně v podtlakové fázi výbuchu. Mimo oscilací vznikajících 

při samotném výbuchovém ději znehodnocuje signál, a to v celém měřeném rozsahu, šum od 

vnějších zdrojů rušení (např. blízké rozvody elektrické sítě) nebo inherentní šum vznikající ve 

vodičích nebo polovodičových součástkách. Oscilace signálu mohou být rovněž způsobeny 
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rezonancí tlakového čidla, proto je důležité při měření používat čidla s vysokou hodnotou 

vlastní frekvence. K odstranění těchto jevů lze použít filtrace zaznamenávaného signálu, a to 

pro určité frekvenční rozsahy. K vyhlazení křivky lze rovněž dospět matematickým 

zpracováním zaznamenaných dat (průměrováním, lineární regresí, prokládáním polynomy 

atd.). Nicméně k dosažení správného vyhlazení dat je zapotřebí pečlivé zvážení použitých 

metod. V případě zvolení nesprávného postupu při vyhlazování křivek může dojít ke 

znehodnocení naměřených dat. 

3.4.1 Vliv koncentrace zkušební směsi na výbuchové parametry 

Jednou z podstatných otázek při zkoumání výbuchových jevů je vliv měnící se koncentrace 

hořlavého plynu ve zkušební směsi na hodnoty základních výbuchových parametrů při 

odlehčeném výbuchu. Tento vliv byl ověřován sadou měření v rozsahu výbušnosti zkušební 

metanovzdušné směsi. Měření bylo provedeno při ploše odlehčení 0,04 m
2
 s pojistnou 

membránou tvořenou pauzovacím papírem s hodnotou statického reakčního tlaku 0,226 bar. 

Teplota uvnitř komory při iniciaci směsi činila 14 °C a barometrický tlak nabýval hodnoty 

0,995 bar.  Pro každou koncentraci zkušební směsi v rozsahu její výbušnosti byla provedena 

čtyři nezávislá měření. Koncentrace byly navyšovány po jednom objemovém procentu. 

V případě, že při experimentech byla naměřena hodnota, která zjevně nebyla kompatibilní s 

ostatními měřenými hodnotami při dané koncentraci, byla tato hodnota považovaná za 

hodnotu odlehlou a byla vyloučena z měřeného souboru dat. Kritérium pro vyloučení odlehlé 

hodnoty bylo dáno odchylkou ± 30 % od střední hodnoty. Následně bylo provedeno 

doplňující měření chybějící (vyloučené) hodnoty. V rámci měření byly sledovány a následně 

vyhodnocovány pouze první fáze (přetlaková a podtlaková) výbuchového děje. Reliktní 

pulsace průběhu výbuchové křivky již nebyla při vyhodnocování výbuchových parametrů 

zohledňována, a to z důvodu zanedbatelného vlivu na celkové výbuchové zatížení (MYNARZ 

a BROŽOVSKÝ, 2013). Během prováděných experimentů byly sledovány základní 

výbuchové parametry, mezi něž nepochybně patří redukovaný výbuchový tlak. V Tab. 3.10 

jsou zobrazeny střední hodnoty redukovaných výbuchových tlaků v přetlakové fázi výbuchu 

pro měřené koncentrace CH4. 

Tab. 3.10: Střední hodnoty pozitivních redukovaných výbuchových tlaků 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

𝑝𝑟𝑒𝑑
+  (barg) 0,25 0,26 0,76 1,22 1,31 1,00 0,35 0,29 0,27 0,26 

 

Hodnota maximálního redukovaného výbuchového tlaku činí 1,31 bar a byla dosažena při 

koncentraci 9 obj. % ve vzduchu. Na Obr. 3.31 je znázorněn průběh závislosti redukovaného 

výbuchového tlaku v přetlakové fázi výbuchu na obsahu metanu ve vzduchu. 
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Obr. 3.31: Závislost redukovaného výbuchového tlaku (přetlaku) na koncentraci CH4 

V Tab. 3.11 jsou zobrazeny střední hodnoty redukovaných výbuchových tlaků v podtlakové 

fázi výbuchu pro příslušnou koncentraci metanu. Naměřené údaje jsou uvedeny v absolutních 

hodnotách. 

Tab. 3.11: Střední hodnoty negativních redukovaných výbuchových tlaků 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

𝑝𝑟𝑒𝑑
−  (barg) 0,13 0,15 0,31 0,34 0,38 0,36 0,30 0,26 0,15 0,13 

 

Na Obr. 3.32 je zobrazena závislost redukovaného výbuchového tlaku v podtlakové fázi 

výbuchu ve vazbě na koncentraci zkušební směsi. Z obrázku je zřejmé, že průběh výbuchové 

charakteristiky není tak strmý, jako je tomu u přetlakové fáze výbuchového děje. Absolutní 

hodnoty tlaků v podtlakové fázi v celém rozsahu výbušnosti zkušební směsi nabývají nižších 

hodnot. 

 

Obr. 3.32: Závislost redukovaného výbuchového tlaku (podtlaku) na koncentraci CH4 



 

Experimentální část 

 

- 54 - 

 

Střední hodnoty redukované rychlosti nárůstu výbuchových tlaků pro příslušné koncentrace 

jsou uvedeny v Tab. 3.12. 

Tab. 3.12: Střední hodnoty rychlosti nárůstu redukovaných výbuchových tlaků 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(dp/dt)red 

(barg·s
-1

) 
2,1 3,6 83,3 123,9 148,9 90,7 25,1 14,7 2,7 1,8 

 

Dalším sledovaným parametrem byla redukovaná rychlost nárůstu výbuchového tlaku, viz 

Obr. 3.33. Průběh grafu do značné míry koresponduje s grafem redukovaných výbuchových 

tlaků včetně oblasti bohaté směsi. V obou případech při koncentraci 11 obj. % dochází ke 

změně strmosti klesání průběhu výbuchové charakteristiky. V případě průběhu grafu 

záporného redukovaného výbuchového tlaku se tento jev neprojevil. 

 

Obr. 3.33: Závislost rychlosti nárůstu redukovaných výbuchových tlaků na koncentraci CH4 

V Tab. 3.13 jsou zobrazeny průměrné hodnoty trvání přetlakové a podtlakové fáze výbuchu 

pro příslušnou koncentraci. Je patrné, že při koncentraci 9 obj. % metanu je doba trvání obou 

fází výbuchové přeměny nejkratší, kdežto na dolní a horní mezi výbušnosti je značně delší. 

V přetlakové fázi výbuchu tento rozdíl činí 250 ms, zatímco v podtlakové fázi cca 5 s. 

Tab. 3.13: Střední hodnoty doby trvání obou fází výbuchu 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

𝜏𝑟𝑒𝑑
+  (s) 0,25 0,13 0,11 0,08 0,04 0,04 0,06 0,08 0,13 0,29 

𝜏𝑟𝑒𝑑
−  (s) 10,33 7,10 6,22 5,35 5,20 5,68 6,05 7,51 8,86 10,30 

 

Na Obr. 3.34 je zobrazen průběh funkce trvání přetlakové fáze výbuchu v závislosti na 

koncentraci. 
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Obr. 3.34: Závislost doby trvání přetlakové fáze na koncentraci CH4 

Funkce, která zobrazuje závislost doby trvání podtlakové fáze na koncentraci metanu, viz 

Obr. 3.35, je průběhově blízká funkci závislosti doby trvání přetlakové fáze na koncentraci 

CH4. Avšak určitá odlišnost je v tom, že hodnoty doby trvání obou výbuchových fází se 

řádově liší. Doba trvání podtlakové fáze výbuchu dosahuje až 10 s, zatímco u přetlakové fáze 

maximálně 300 ms. 

 

 

Obr. 3.35: Závislost doby trvání podtlakové fáze na koncentraci CH4 

Další důležitou charakteristikou vzdušné tlakové vlny je výbuchový impuls, který vyjadřuje 

intenzitu působení přetlakové nebo podtlakové fáze výbuchu. Zatímco dobu působení 

výbuchu v jednotlivých fázích lze přímo odečíst z výbuchové křivky, v případě stanovení 

hodnot impulsů je zapotřebí provést další zpracování naměřených hodnot. Výbuchový impuls 

je definován jako: 

 



t

0

red

t

0
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Pro výpočet redukovaných výbuchových impulsů přetlaku a podtlaku bylo použito několik 

metod numerické integrace. Byla použita obdélníková metoda, lichoběžníková metoda, dvě 

modifikace Simpsonovy metody (pravidlo 1/3 a 3/8) a Rombergova metoda. 

V Tab. 3.14 jsou zobrazeny střední hodnoty redukovaných výbuchových impulsů přetlakové a 

podtlakové fáze pro příslušnou měřenou koncentraci. Hodnoty jsou získány užitím 

Rombergovy metody numerické integrace, která byla na základě analytického rozboru 

tvarových funkcí typických průběhů výbuchových křivek vyhodnocena jako nejvhodnější. 

Tab. 3.14: Střední hodnoty redukovaných výbuchových impulsů 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 𝐼𝑟𝑒𝑑
+  (barg∙s) 0,27 0,28 0,39 0,39 0,45 0,48 0,47 0,39 0,32 0,21 

𝐼𝑟𝑒𝑑
−  (barg∙s) 0,13 0,26 1,10 1,32 1,33 1,05 0,26 0,11 0,01 0,005 

 

Na Obr. 3.36 je zobrazen průběh funkce výbuchového impulsu přetlakové fáze výbuchu v 

závislosti na koncentraci metanu. Průběh této křivky není tak strmý jako u přetlakové fáze 

(viz níže), z čehož vyplývá, že je výbuchový impuls přetlakové fáze méně citlivý na změnu 

koncentrace směsi. Velikost redukovaného výbuchového impulsu v kladné fázi výbuchu 

v oblasti stechiometrické koncentrace směsi odpovídá přibližně 1/3 hodnoty impulsu 

v záporné fázi. Avšak tento poměr výbuchových impulsů mezi oběma výbuchovými fázemi 

již není dodržen v oblasti jak horní, tak spodní meze výbušnosti směsi. V těchto oblastech 

dochází k obratu a hodnoty impulsů v přetlakové fázi nabývají hodnot vyšších, než je tomu ve 

fázi podtlaků. 

 

 

Obr. 3.36: Závislost kladného redukovaného výbuchového impulsu na koncentraci CH4 

Na Obr. 3.37 je zobrazen průběh funkce výbuchového impulsu podtlakové fáze výbuchu v 

závislosti na koncentraci metanu. Průběh grafu přibližně odpovídá grafu redukovaných 

výbuchových tlaků v přetlakové fázi včetně oblasti s přebytkem hořlavé látky ve směsi.  
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Obr. 3.37: Závislost záporného redukovaného výbuchového impulsu na koncentraci CH4 

V Tab. 3.15 jsou zobrazeny střední hodnoty doby indukční periody pro příslušnou koncentraci 

metanu. Z předložených dat je patrné, že při koncentraci 9 obj. % metanu je doba počáteční 

fáze rozhořívání směsi 40 ms, kdežto v oblasti dolní a horní meze výbušnosti zkušební směsi 

je řádově vyšší. 

Tab. 3.15: Střední hodnoty indukčních period 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

𝜏𝑖 (s) 0,28 0,14 0,07 0,07 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 0,38 

 

Obr. 3.38 zobrazuje průběh křivky indukční periody v závislosti na koncentraci metanu. 

 

 

Obr. 3.38: Závislost doby indukční periody na koncentraci CH4 

Průběh typických výbuchových křivek v rozsahu objemové koncentrace metanu od 5 do 14 % 

je zobrazen na Obr. 3.39. V grafu je možno sledovat průběh, dobu a poměr trvání 
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výbuchového děje (přetlakové a podtlakové fáze) při měnícím se obsahu hořlavého plynu ve 

zkušební směsi. V čase, kdy u koncentrace metanu 9 obj. % ve směsi je již výbuchová 

přeměna u konce, v případě koncentrace metanu 5 nebo 14 obj. % ještě není dosaženo 

maximálního redukovaného výbuchového tlaku. Na průběhu výbuchových křivek je možné 

pozorovat rozdíly u dosažených maximálních hodnot redukovaných výbuchových tlaků ve 

vztahu k jednotlivým koncentracím a k dobám trvání výbuchových dějů. 

 

Obr. 3.39: Průběh výbuchových křivek v závislosti na změně koncentrace v rozsahu mezí 

výbušnosti metanu 

Jak již bylo zmíněno dříve, kromě měření základních výbuchových parametrů byly sledovány 

i další parametry, mezi něž patří i vývoj teploty uvnitř zařízení výbuchové komory. Teplota 

byla zaznamenávána jako spojitá veličina v závislosti na čase s intervalem snímání jedné 

sekundy. Tato frekvence snímání není dostatečná, aby mohla být relevantně zaznamenána 

teplota probíhající exotermní reakce výbuchu. I přes tento nedostatek jsou naměřené hodnoty 

teplot z technického hlediska přijatelné. Získané teploty pak podávají alespoň omezenou 

představu o tepelném zatížení výbuchového prostoru, a to včetně přilehlého prostoru před 

odlehčovací membránou. Na základě zjištěných hodnot si lze vytvořit obraz o množství a 

průběhu uvolňovaného výbuchového tepla např. ve vztahu ke vznítitelnosti hořlavých látek 

vyskytujících se v prostoru výbuchu nebo o tepelné expozici osob. Z experimentálně 

získaných dat byly vytvořeny průběhy teplotních křivek v závislosti na objemové koncentraci 

metanu ve zkušební směsi. Tvar křivek ani naměřené hodnoty teplot se se změnou 

koncentrace výrazně neliší. Průběh teplotní křivky pro hodnotu 9 obj. % metanu ve směsi se 

vzduchem je zobrazen na Obr. 3.40. 
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Obr. 3.40: Průběh teplotní křivky 

Z průběhu grafu na Obr. 3.40 je patrné, že po iniciaci zkušební směsi se teplota uvnitř 

výbuchové komory skokově zvýší z teploty počáteční na teplotu maximální, a následně 

vlivem uvolnění odlehčovací membrány dochází k rychlému odvodu spalin z výbuchového 

prostoru a k výraznému poklesu teploty. Poté vlivem ochlazování spalin uvnitř komory a 

přestupu tepla do pláště komory teplota pozvolně klesá po dobu cca 5 až 6 minut, kdy dochází 

k vyrovnání teplot s okolním prostředím.  

V Tab. 3.16 jsou zobrazeny střední hodnoty teploty pro příslušnou koncentraci. Z uvedených 

dat je patrné, že při koncentraci 9 obj. % metanu je hodnota teploty nejvyšší, zatímco v oblasti 

dolní a horní meze výbušnosti nabývají naměřené teploty nižších hodnot. 

Tab. 3.16: Střední hodnoty teploty 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

T (°C) 250 263 400 434 509 489 465 378 340 281 

 

Na Obr. 3.41 je zobrazen průběh funkce teploty generované výbuchem v závislosti na 

koncentraci. Z průběhu této křivky vyplývá, že nejvyšších hodnot je dosaženo v oblasti 

stechiometrické koncentrace směsi. Rozdíly teplot v celém rozsahu výbušnosti zkušební směsi 

nejsou zvláště výrazné. 
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Obr. 3.41: Závislost teploty uvnitř zařízení na koncentraci CH4 

Dalším sledovaným parametrem při prováděných výbuchových experimentech byl průběh 

šíření plamene. Znalost rozsahu šíření plamene v prostoru před odlehčovacím otvorem je 

významná např. z hlediska stanovení odstupových vzdáleností nebo bezpečnostních zón. Na 

Obr. 3.42 jsou zobrazeny fáze šíření plamene při protržení pojistné membrány. 

 
100 ms 

 
105 ms 

 
110 ms 

 

115 ms 

 

120 ms 
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145 ms 

Obr. 3.42: Průběh šíření plamene 

Průběh šíření plamene je na Obr. 42 zachycen pro 12% objemovou koncentraci metanu ve 

směsi se vzduchem, pro odlehčovací otvor s plochou 0,04 m
2
 a membránu tvořenou 

pauzovacím papírem. Čas je načítán od okamžiku iniciace zkušební směsi, kdy po uplynutí 
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cca 100 ms došlo k porušení odlehčovací membrány a v čase 145 ms bylo dosaženo 

maximální délky plamene. Odečet délky dosahu plamene byl prováděn analýzou snímkování 

šíření plamene s využitím měřicí latě. Lať byla umístěna kolmo na čelní stěnu výbuchové 

komory v hlavním směru odlehčení s počátkem na úrovni odlehčovacího otvoru. Při každé 

koncentraci bylo měření opakováno čtyřikrát. Střední hodnoty dosahu plamene jsou 

zobrazeny v Tab. 3.17. 

Tab. 3.17: Střední délka dosahu plamene 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

lf (m) 0,0 0,2 0,9 1,1 1,5 1,6 1,7 1,9 1,8 1,6 

 

Přesnost odečtu délky plamene je především závislá na snímací frekvenci záznamové kamery, 

na aktuálních světelných podmínkách při měření, na proudění vzduchu v oblasti měření a 

dalších již méně významných ovlivňujících parametrech. Na Obr. 3.43 je zobrazen průběh 

funkce dosahu plamene v závislosti na koncentraci metanu. 

 

Obr. 3.43: Závislost dosahu plamene na koncentraci CH4 

Z Obr. 3.43 je zřejmé, že délka dosahu plamene roste s nárůstem koncentrace metanu ve 

zkušební směsi. U všech koncentrací směsi dochází ke stavu, kdy nezreagovaná směs je 

vytlačena mimo výbuchový prostor, kde dochází k jejímu plamennému hoření. U směsí 

s nadbytkem hořlavé látky, resp. s nedostatkem okysličovadla nastává ve větší míře stav, kdy 

část vypuzeného paliva po uvolnění pojistné membrány se promíchává s okolním vzduchem 

na koncentraci stechiometrickou nebo jí blízkou a dojde tak k její větší expanzi. V důsledku 

tohoto mechanizmu dochází k nárůstu délky plamene se vzrůstající koncentrací metanu ve 

směsi. 

Posledním sledovaným parametrem v rámci této sady prováděných experimentů byla 

deformace obvodového pláště výbuchové komory. Snímač posunutí byl umístěn ve středu 

boční stěny opláštění a umožňoval zaznamenávat pouze maximální hodnoty průhybu stěny. 

Střední hodnoty maximálního průhybu ve vztahu ke koncentraci zkušební směsi jsou uvedeny 

v Tab. 3.18. 
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Tab. 3.18: Střední hodnoty průhybu stěny 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

w (mm) 0,16 0,16 0,30 0,51 0,55 0,39 0,18 0,18 0,22 0,19 

 

Na Obr. 3.44 je zobrazena závislost průhybu stěny komory na koncentraci. Průběh funkce 

průhybu částečně koresponduje s průběhem funkce redukovaného výbuchového tlaku, 

případně redukovaného výbuchového impulsu. 

 

Obr. 3.44: Závislost průhybu stěny zařízení na koncentraci CH4 

Velikost deformace stěn zařízení je kromě působícího zatížení významně ovlivněna 

okrajovými podmínkami uložení stěn. Samotné uložení stěn je provedeno pomocí pryžové 

podkladní desky působící po celém obvodu stěny a šroubových spojů. Tuhost uložení je tedy 

mimo jiné závislá na mechanických vlastnostech podkladní desky, počtu a typu šroubů a 

utahovacím momentu šroubových spojů. Při výpočtu odezvy opláštění na účinky výbuchu lze 

předpokládat deskostěnové působení jednotlivých prvků (stěn) obvodového pláště. 

3.4.2 Vliv typu a velikosti pojistné membrány na výbuchové parametry 

Mezi další významné faktory ovlivňující výbuch a potažmo výbuchové parametry patří typ a 

velikost pojistné membrány. Typ membrány je z pohledu průběhu odlehčeného výbuchového 

děje definován především statickým reakčním tlakem a měrnou hmotností, resp. odlehčovací 

účinností membrány. Velikost membrány je pak dána její účinnou odlehčovací plochou. 

Vliv změny typu a velikosti membrány na hodnoty základních výbuchových parametrů při 

odlehčeném výbuchu byl ověřován sadou měření při konstantní koncentraci metanovzdušné 

směsi. Měření bylo provedeno při 9% objemové koncentraci metanu ve směsi pro 19 

kombinací různých typů a velikostí pojistných membrán. Teplota uvnitř komory při iniciaci 

směsi činila 12 °C a barometrický tlak nabýval hodnoty 0,996 bar.  Pro každou koncentraci 

zkušební směsi v rozsahu její výbušnosti byla provedena čtyři nezávislá měření. V rámci 

měření byly sledovány a následně vyhodnocovány pouze první dominantní fáze (přetlaková a 
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podtlaková) výbuchového děje (MYNARZ aj., 2012). V průběhu prováděných experimentů 

byly sledovány základní výbuchové parametry, mezi něž patří redukovaný výbuchový tlak. V 

Tab. 3.19 jsou zobrazeny střední hodnoty redukovaných výbuchových tlaků v přetlakové fázi 

výbuchu. 

Tab. 3.19: Střední hodnoty redukovaných výbuchových tlaků pozitivní fáze v bar 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 2,279 1,160 0,182 

Polyethylenová fólie 0,12 0,649 0,229 - 

Polyethylenová fólie 0,2 1,313 1,509 0,203 

Pauzovací papír 2,224 1,310 0,121 

Pečicí papír 1,313 0,148 - 

CSF deska 0,5 1,110 0,845 0,190 

CSF deska 1,0 0,944 1,293 0,449 

 

Stejně jako u průběhu grafu reakčního tlaku platí, že se zvyšující se plochou odlehčení klesají 

hodnoty redukovaného výbuchového tlaku (přetlaku). Na grafickém zobrazení redukovaných 

tlaků v závislosti na odlehčovací ploše je zřejmé, že závislost u membrány tvořené 

pauzovacím papírem je přibližně lineární. S rostoucí odlehčovací plochou zpravidla přímo 

úměrně klesá redukovaný výbuchový tlak uvnitř zkušebního zařízení, viz Obr. 3.45. Z grafu je 

taktéž zřejmé, že s rostoucí plochou odlehčení klesá rozptyl měřených hodnot. 

 

Obr. 3.45: Vliv plochy odlehčení na redukovaný výbuchový tlak – pauzovací papír 
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Na Obr. 3.46 je zobrazen průběh porušení membrány a šíření plamene při 9% objemové 

koncentraci metanu ve směsi se vzduchem pro odlehčovací otvor s plochou 0,04 m
2
 a 

membránu tvořenou pauzovacím papírem. Čas je odečítán od okamžiku iniciace zkušební 

směsi, kdy po uplynutí cca 135 ms došlo k porušení odlehčovací membrány. Na obrázku je 

možno sledovat jednotlivé fáze šíření plamene po 5ms časových úsecích. V čase 210 ms již 

docházelo k zániku plamenné zóny, resp. k vyhoření veškerého paliva. 

 

 

134 ms 

 

135 ms 

 

140 ms 

 

150 ms 

 

155 ms 

 

165 ms 

 

170 ms 

 

190 ms 

 

210 ms 

Obr. 3.46: Průběh porušení membrány a rozvoje plamene 

V Tab. 3.20 jsou zobrazeny hodnoty redukovaných výbuchových tlaků v podtlakové fázi 

výbuchu v závislosti na typu a ploše pojistné membrány. Naměřené údaje jsou uvedeny 

v absolutních hodnotách. 
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Tab. 3.20: Střední hodnoty redukovaných výbuchových tlaků negativní fáze v bar 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 0,416 0,388 0,267 

Polyethylenová fólie 0,12 0,359 0,487 - 

Polyethylenová fólie 0,2 0,385 0,422 0,291 

Pauzovací papír 0,470 0,381 0,199 

Pečicí papír 0,423 0,232 - 

CSF deska 0,5 0,444 0,394 0,373 

CSF deska 1,0 0,318 0,413 1,023 

 

Na Obr. 3.47 jsou zobrazeny hodnoty diferenčních tlaků pozitivní a negativní fáze 

výbuchového děje. Z výsledků provedených měření lze tedy usuzovat, že s měnící se účinnou 

odlehčovací plochou dochází ke změně poměru redukovaných výbuchových tlaků 

v přetlakové a podtlakové fázi výbuchu. V případě plochy odlehčení 0,12 m
2
 hodnoty 

redukovaných tlaků v podtlakové fázi výbuchu nabývají u všech testovaných typů membrán 

hodnot vyšších, než je tomu u redukovaných tlaků v přetlakové fázi. 

 

Obr. 3.47: Diference tlaků přetlakové a podtlakové fáze (hodnoty na vodorovné ose 

reprezentují příslušné plochy odlehčení v m
2
) 

Na zařízení pro odlehčení výbuchu, mezi něž rovněž patří tržné pojistné membrány, jsou na 

základě normativních požadavků kladeny nároky na jejich funkčnost a spolehlivost. Jedním 

ze základních požadovaných parametrů je statický reakční tlak. Hodnoty tohoto parametru pro 

jednotlivé typy membrán jsou stanoveny v Tab. 3.6: Průměrné hodnoty statického reakčního 

tlaku zkoušených pojistných membrán v bar. Jak z názvu „statický reakční tlak“ vyplývá, 
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jedná se o statické hodnoty tlaku. Tyto hodnoty se obvykle zjišťují experimentálně, na 

základě statické, resp. pseudostatické tlakové zkoušky. Pokud na odlehčovací prvek působí 

tlaková vlna generovaná výbuchem, nejedná se již o statické zatěžování, ale o zatížení 

dynamické s rázovým průběhem. V Tab. 3.21 jsou zobrazeny hodnoty dynamických 

reakčních tlaků membrán po jejich odečtení z průběhů výbuchových křivek. 

Tab. 3.21: Střední hodnoty dynamických reakčních tlaků v bar 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 0,520 0,410 0,105 

Polyethylenová fólie 0,12 0,217 0,141 - 

Polyethylenová fólie 0,2 0,661 0,585 0,172 

Pauzovací papír 0,441 0,233 0,096 

Pečicí papír 0,252 0,123 - 

CSF deska 0,5 0,666 0,465 0,190 

CSF deska 1,0 0,944 0,812 0,449 

 

Rozdíly mezi dynamickými a statickými reakčními tlaky pro jednotlivé typy membrán jsou 

zobrazeny na Obr. 3.48. Z grafu vyplývá, že podle očekávání je téměř u všech typů membrán 

dynamický reakční tlak vyšší než tlak statický. Pouze v případě polyethylenové fólie tloušťky 

0,12 mm dosahují statické reakční tlaky vyšších hodnot. 

 

Obr. 3.48: Diference dynamických a statických reakčních tlaků (hodnoty na vodorovné ose 

reprezentují příslušné plochy odlehčení v m
2
) 

Měřením získané teploty uvnitř zkušebního zařízení (při stejné velikosti plochy odlehčení) 

jsou si blízké, a to navzdory použitému materiálu odlehčovací membrány. Z provedených 
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měření lze usuzovat, že typ pojistné membrány nemá výrazný vliv na teplotu odlehčeného 

výbuchu. U všech typů membrán je možno pozorovat pokles teploty s narůstající plochou 

odlehčovacího otvoru. Výjimkový případ nastal u membrány typu CSF Deska 1,0, kdy u 

otvoru o ploše 0,04 m
2
 byla naměřena hodnota teploty vyšší než u menšího otvoru o ploše 

0,02 m
2
. Tato neshoda je nejspíše způsobena nedostatečnou frekvencí snímání teploty. V Tab. 

3.22 jsou zobrazeny hodnoty teploty uvnitř výbuchové komory. 

Tab. 3.22: Střední hodnoty teploty ve °C 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 492 454 354 

Polyethylenová fólie 0,12 453 427 - 

Polyethylenová fólie 0,2 459 442 438 

Pauzovací papír 533 509 341 

Pečicí papír 475 442 - 

CSF deska 0,5 504 431 370 

CSF deska 1,0 383 506 463 

 

Na grafickém zobrazení redukovaných tlaků v závislosti na odlehčovací ploše je zřejmé, že 

s rostoucí odlehčovací plochou zpravidla klesá teplota uvnitř zkušebního zařízení, viz Obr. 

3.49. Tento stav je zřejmě způsoben rychlejším odváděním povýbuchových spalin včetně 

tepla z výbuchového prostoru zkušebního zařízení přes odlehčovací otvor do okolí. 

 

Obr. 3.49: Vliv plochy odlehčení na teplotu – pauzovací papír 

Plamen šlehající z odlehčovacího otvoru se šíří všemi směry, především však v hlavním 

odlehčovacím směru a v důsledku setrvačnosti i částečně do stran. U všech typů membrán je 

možno sledovat nárůst délky dosahu plamene se zvětšující se plochou odlehčovacího otvoru, 
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viz Tab. 3.23. Paralaxní chyba byla při měření v rámci možností maximálně eliminována a při 

vyhodnocovaní dat tak nebyla zohledňována. Hodnoty délky dosahu plamene byly zjišťovány 

na základě nepřímého měření, odečtem ze záznamové kamery. 

Tab. 3.23: Střední hodnoty délky dosahu plamene v m 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 0,9 1,3 1,5 

Polyethylenová fólie 0,12 0,7 1,0 - 

Polyethylenová fólie 0,2 0,8 1,3 1,6 

Pauzovací papír 1,0 1,5 1,8 

Pečicí papír 1,0 1,5 - 

CSF deska 0,5 0,7 1,2 1,7 

CSF deska 1,0 0,6 1,2 1,8 

 

Na Obr. 3.50 je zobrazena závislost délky dosahu plamene na ploše odlehčení zkušební 

komory při použití membrány tvořené pauzovacím papírem. S rostoucí odlehčovací plochou 

úměrně stoupá délka dosahu plamene. Z grafu je rovněž patrné, že s rostoucí plochou 

odlehčení se zvyšuje rozptyl měřených hodnot. 

 

Obr. 3.50: Vliv plochy odlehčení na délku dosahu plamene – pauzovací papír 

V rámci snímkování šíření a rozvoje plamene při protržení pojišťovací membrány bylo možné 

následnou analýzou stanovit i rychlost šíření plamene. Střední hodnota rychlosti šíření čela 

plamene byla pro 9 obj. % metanu ve vzduchu při odlehčení o ploše 0,04 m
2
 a membráně 

tvořené pauzovacím papírem stanovena na 59,95 m · s
-1

. Jedná se o střední hodnotu průměrné 

rychlosti, která byla určena na úseku 1 m od ústí odlehčovacího otvoru. S narůstající 

vzdáleností rychlost šíření plamene dramaticky klesá. 
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Proces odlehčení výbuchu je obvykle doprovázen výronem spálených i nespálených horkých 

plynů a plamenů. V rámci normativních dokumentů je přijato opatření, které zajišťuje, že 

okolní prostory a osoby nebudou ohroženy odlehčovacím procesem. V prostoru odlehčení 

výbuchu lze stanovit prostor (bezpečnostní zóna), ve kterém bude omezen nebo zcela 

zapovězen vstup osob, skladování materiálu apod. Rovněž rozmístění veškerých 

technologických zařízení by mělo zohledňovat umístění tohoto prostoru. Obecně je dle (ČSN 

EN 14994, 2007) tento prostor vymezen délkou dosahu plamene. Tuto délku plamene vně 

odlehčovacích otvorů lze odhadnout pomocí rovnice: 

 31

f V5l  , (3.6) 

kde lf je délka plamene v m a V je objem odlehčovaného zařízení v m
3
. 

Rovnice (3.6) platí pro:  

– kompaktní zařízení bez prvků způsobujících turbulenci, vybavené jedním 

odlehčovacím otvorem,  

– objem odlehčovaného zařízení V:     0,1 m
3
 ≤ V ≤ 50 m

3
,  

– statický reakční tlak odlehčovacího prvku pstat:   pstat ≤ 0,1 bar,  

– maximální redukovaný výbuchový tlak pred,max:   0,1 bar ≤ pred,max ≤ 1,0 bar, 

           pred,max > pstat,  

– maximální výbuchový tlak pex,max:     pex,max ≤ 9 bar,  

– kubická konstanta plynu KG:      KG ≤ 100 bar · m/s,  

– poměr délky a šířky (průměru) zařízení L/D:    L/D < 2.  

 

Po dosazení objemu výbuchové komory do vztahu (3.6) vychází odhad délky dosahu plamene 

na 3,15 m. Přestože ne všechna prováděná měření splňují omezení platnosti rovnice (3.6), kdy 

hodnoty statického reakčního tlaku nebo maximálního redukovaného výbuchového tlaku 

mnohdy přesahují toto omezení, je výpočtem stanovená hodnota délky plamene mnohem 

vyšší, než jsou hodnoty zjištěné měřením, viz Tab. 3.23. Rovnice nebere v úvahu velikost 

odlehčovací plochy, pevnost materiálu membrány ani koncentraci směsi, což jsou podstatné 

parametry ovlivňující délku plamene. 

Hodnoty průhybu stěny jsou zobrazeny v Tab. 3.24. Jedná se o hodnoty získané diskrétním  

Tab. 3.24: Střední hodnoty průhybu stěny v mm 

Typ membrány 
Plocha odlehčení (m

2
) 

0,02 0,04 0,12 

Hliníková fólie 0,05 0,70 0,19 0,13 

Polyethylenová fólie 0,12 0,21 0,12 - 

Polyethylenová fólie 0,2 0,48 0,42 0,07 

Pauzovací papír 0,68 0,55 0,06 

Pečicí papír 0,60 0,11 - 

CSF deska 0,5 0,40 0,32 0,08 

CSF deska 1,0 0,38 0,28 0,12 
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měřením. Při přepočtu zatížení od výbuchu na osamělé břemeno působící na stěnu zkušebního 

zařízení bylo dosaženo u membrány tvořené hliníkovou fólií hodnoty až 77 kN. 

Na Obr. 3.51 je zobrazena závislost průhybu stěny výbuchové komory na maximálních 

redukovaných výbuchových tlacích působících uvnitř zařízení. Pro zachycení tendence 

nárůstu průhybu jsou naměřené hodnoty proloženy regresní lineární funkcí. Z grafu je patrné, 

že se zvyšujícím se redukovaným výbuchovým tlakem podle očekávání dochází k nárůstu 

hodnot průhybu. 

 

Obr. 3.51: Závislost průhybu stěny na redukovaném výbuchovém tlaku (přetlaku) 

Přestože je sledovatelná shoda výše zmíněných závislostí, měření průhybu s použitím 

elektronického snímače posunutí neprokázalo dostatečnou citlivost. Nedostatkem použitého 

zařízení je rovněž nemožnost provedení kontinuálního záznamu deformace v interakci 

s probíhajícím výbuchovým dějem. Pro další sadu měření budou použity akcelerometry 

umožňující snímání statického i dynamického zrychlení v synchronizaci s tlakovými snímači 

zaznamenávajícími průběh výbuchu. 

3.5 Evaluace výsledků měření 

Ověření konzistentnosti experimentálně získaných hodnot je často velmi obtížná záležitost. 

V případě prováděných měření výbuchových parametrů odlehčených výbuchů na zařízení 

variabilní výbuchové komory se nabízela možnost porovnání naměřených výsledků s jinými 

pracovišti, kde se touto nebo podobnou problematikou rovněž zabývají. Přestože experimenty 

v této oblasti byly již v minulosti ve světě prováděny, publikované výsledky jsou často pouze 

kusé a neposkytují komplexní informace. Zatímco k hodnotám pozitivních redukovaných 

výbuchových tlaků nebo impulsů je možné se důkladnou rešerší odborných pramenů dopátrat, 

k průběhům výbuchových křivek a k dalším komplementárním výbuchovým parametrům 

(doby trvání jednotlivých výbuchových fází, indukční periody, teploty, šíření plamene atd.) je 

již dostupnost značně omezená. Rovněž problematika počátečních a okrajových podmínek 

prováděných experimentů v publikovaných pracích je často velmi nedostatečně definována. 
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Pro provedení kvalitní výpočtové analýzy, ať už fluidní nebo strukturální, jsou pak právě tyto 

informace často těžko postradatelné. 

Každá možnost porovnání experimentálně získaných výsledků je velmi cenná. Pokud je k 

dispozici měřicí zařízení, které tuto možnost nabízí, je pak možné provést srovnání všech 

podstatných výbuchových parametrů. Poněvadž taková situace nastala, mohlo být realizováno 

podpůrné měření na výbuchovém autoklávu VA 250, viz Obr. 3.52. Výbuchový autokláv 

umožňuje měření maximálních výbuchových parametrů prachů, plynů a par hořlavých 

kapalin, případně jejich kombinací za podmínek ohraničeného výbuchu. 

 
Popis zařízení: 

1. Horní polokoule 

2. Dolní polokoule 

3. Spodní rámová konstrukce 

4. Pohyblivá rámová konstrukce 

5. Hydraulický píst na otvírání komory 

6. Uzavírací kameny – 12 ks (zámky) 

7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny 

8. Hydraulická jednotka 

9. Motor hydraulické jednotky 

10. Tlakové čidlo 

11. Kontakty pro iniciaci palníku 

12. Elektrody vysokého napětí 

13. Vyjímatelná topná plotýnka 

14. Pneumatický ventil vývěvy  

 

15. Krycí síto 

16. Míchadlo 

17. Nastavitelný rozviřovací kužel 

18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

19. Zásobník rozviřovaného vzorku 

20. Manometr 

21. Elektromagnetický ventil 

22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

25. Elektronika autoklávu 

26. Motor vývěvy 

27. Převodník  

 

Obr. 3.52: Schéma výbuchového autoklávu VA 250 
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Na základě využití obou měřicích zařízení bylo možné provést srovnání základních 

výbuchových parametrů odlehčeného a neodlehčeného výbuchu. Toto porovnání je o to 

hodnotnější, že prováděné experimenty bylo možné provádět za srovnatelných podmínek. 

Počáteční a okrajové podmínky byly téměř totožné. Rozdíl byl pouze ve tvaru výbuchového 

prostoru. U zařízení VA 250 je výbuchový prostor ve tvaru koule, zatímco u zařízení VVK 

250 je tvořen krychlí. Tvarová podobnost obou zařízení je značně velká, tudíž je možné 

předpokládat, že tvarová diferenciace obou výbuchových prostorů při stejném objemu bude 

mít pouze omezený vliv na výbuchové parametry. V rámci měření byly použity u obou 

zařízení zcela totožné systémy pro přípravu směsi a snímání výbuchových parametrů, a to 

včetně postupů měření. V Tab. 3.25 jsou zobrazeny střední hodnoty výbuchových tlaků 

v přetlakové fázi neodlehčeného výbuchu pro měřené koncentrace CH4. Hodnota 

maximálního výbuchového tlaku činí 6,69 bar a byla dosažena při koncentraci 9 obj. % 

metanu ve vzduchu. 

Tab. 3.25: Střední hodnoty výbuchových tlaků 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

𝑝𝑒𝑥 (barg) 2,90 3,95 4,96 6,05 6,69 6,56 6,36 5,85 4,17 3,31 

 

Na Obr. 3.53 je zobrazena závislost výbuchového tlaku v přetlakové fázi výbuchu získaná z 

obou zkušebních zařízení. Z obrázku jednoznačně vyplývá, že průběh výbuchové 

charakteristiky neodlehčeného výbuchu se významně liší od průběhu výbuchové 

charakteristiky odlehčeného výbuchu. Odlišnost není ani tak zřetelná ve tvaru výbuchové 

charakteristiky, jako v hodnotách naměřených přetlaků. Rozdíly hodnot mezi jednotlivými 

charakteristikami jsou od 2,65 bar u 5% obj. koncentrace až po 5,38 bar u 9% obj. 

koncentrace. V oblasti blízké stechiometrické koncentraci je hodnota výbuchového tlaku u 

odlehčeného výbuchu asi pětinásobně nižší. Z grafu jednoznačně vyplývá, že odlehčení 

výbuchu prostřednictvím pojistných membrán je spolehlivou metodou ke snížení 

výbuchového tlaku uvnitř výbuchového prostoru, a to v celém rozsahu výbušnosti směsi. Při 

snížení výbuchového tlaku rovněž dochází k poklesu hodnot výbuchových impulsů a dalších 

parametrů. Právě výbuchový tlak a impuls jsou dominantními parametry zatížení, 

rozhodujícími o rozsahu poškození objektu v případě výbuchu. 
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Obr. 3.53: Charakteristika výbuchových tlaků (přetlaků) metanu ve směsi se vzduchem 

Při zaměření pozornosti na oblast rychlosti nárůstu výbuchových tlaků  již výsledky nejsou 

tak jednoznačné, jak tomu bylo v případě výbuchových tlaků. Z Obr. 3.54 vyplývá, že obě 

křivky se prolínají a ani u jednoho typu výbuchu nejsou hodnoty rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku v celém rozsahu výbušnosti zkušební směsi dominantní. Z grafu plyne, že 

hodnoty rychlosti nárůstu výbuchového tlaku jsou u neodlehčeného výbuchu vyšší v oblasti 

dolní a horní meze výbušnosti. U odlehčeného výbuchu nabývají tyto hodnoty vyšších hodnot 

v oblasti blízké stechiometrické koncentraci směsi. Pro hlubší ozřejmění průběhů obou funkcí 

bude nezbytné provést další měření za jiných okrajových a počátečních podmínek. 

 

Obr. 3.54: Charakteristika rychlosti nárůstu výbuchových tlaků (přetlaků) metanu ve směsi se 

vzduchem 

Pro ověření spolehlivosti metodologie prováděných měření jsou uskutečňována nezávislá 

mezilaboratorní měření (analýzy nebo experimenty). Tyto testy „Round robin tests“ zahrnují 

opakovaná měření s použitím stejných metod a postupů, ovšem na různých měřicích 

zařízeních. Účelem těchto měření je ověřit shodu, resp. konzistence naměřených výsledků. 

V tomto případě se jedná o měření základních výbuchových parametrů metanovzdušné směsi 



 

Experimentální část 

 

- 74 - 

 

vybranými evropskými laboratořemi. Jedná se o špičkové laboratoře dlouhodobě se zabývající 

i problematikou výbušnosti hořlavých plynů. Verifikačních testů se účastnily laboratoře 

Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung Berlin, Delft University of Technology, 

BASF Laboratories Germany, Warsaw University of Technology a INERIS France. Každá 

z laboratoří provedla měření na jí dostupném přístrojovém vybavení dle jednotné metodiky. 

Touto metodikou byl normativní dokument (ČSN EN 15967, 2012). Na Obr. 3.55 je 

zobrazeno srovnání jednotlivých výbuchových charakteristik včetně hodnot získaných na 

zařízení VA 250. Naměřená výbuchová charakteristika uspokojivě odpovídá průběhům 

ostatních charakteristik. Možné odchylky mohly být způsobený odlišnými počátečními 

podmínkami měření a způsobem přípravy zkušební směsi. Měření na zařízení VA 250 

probíhalo při teplotě 18 °C a barometrickém tlaku 0,996 bar.   

 

Obr. 3.55: Poměry výbuchových tlaků metanovzdušné směsi při počátečním tlaku 1 bar a 

počáteční teplotě 20 °C (stanoveno v různých objemech), viz (Project SAFEKINEX, 2002) 

V Tab. 3.26 jsou znázorněny hodnoty kubických konstant pro jednotlivé koncentrace 

v rozsahu výbušnosti zkušební směsi. Hodnoty výbuchové kubické konstanty plynu jsou 

spočteny na základě hodnot rychlosti nárůstu výbuchového tlaku získaných v objemu 

výbuchového prostoru 0,25 m
3
. 

Tab. 3.26: Střední hodnoty kubických konstant 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

KG 

(barg · m · s
-1

) 

8,40 17,40 23,29 45,18 64,71 52,49 43,13 34,58 9,59 8,40 

 

http://www.tudelft.nl/
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V grafu na Obr. 3.56 jsou zakresleny hodnoty kubických konstant. Poněvadž jsou hodnoty 

kubické konstanty relativně nezávislé na objemu výbuchového prostoru, lze tyto hodnoty 

porovnávat s hodnotami měřenými v jiných objemech. Z grafu je patrné, že hodnoty získané 

měřením na zařízení VA 250 jsou konzistentní s výsledky naměřenými na jiných zařízeních. 

Odlišnost naměřených hodnot v oblasti dolní meze výbušnosti je způsobena omezenou 

možností přípravy směsi. Zařízení pro přípravu směsi umožňovalo provádět přípravu směsi 

s dostatečnou přesností pouze v kroku po 0,5 obj. %. 

 

Obr. 3.56: Poměry výbuchových tlaků metanovzdušné směsi při počátečním tlaku 1 bar a 

počáteční teplotě 20 °C (stanoveno v různých objemech), viz (Project SAFEKINEX, 2002) 

Vzájemným srovnáním výsledků naměřených s použitím jednotlivých zkušebních zařízení 

bylo provedeno nepřímé ověření konzistence výsledků získaných na experimentálním zařízení 

VVK 250. Vzniklé odlišnosti jsou způsobeny především vyšší mírou nejistot při přípravě 

zkušební směsi. 

V Tab. 3.27 jsou zobrazeny hodnoty rychlostí nárůstu výbuchového tlaku pro jednotlivé 

koncentrace v rozsahu výbušnosti metanovzdušné směsi. Hodnota maximální rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku na zařízení VA 250 činí 102,72 barg ∙ s
-1

 a byla dosažena při 

koncentraci 9 obj. % metanu ve vzduchu. 

Tab. 3.27: Střední hodnoty rychlostí nárůstu výbuchového tlaku 

c (obj. %) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(dp/dt)ex 

(barg · s
-1

) 
13,33 27,62 36,96 71,72 102,72 83,32 68,46 54,89 15,22 13,33 
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Na Obr. 3.57 je znázorněn graf rychlostí nárůstu výbuchového tlaku v závislosti na objemu 

výbuchového prostoru zkušebního zařízení. V případě odlehčeného výbuchu maximální 

redukovaná rychlost nárůstu výbuchového tlaku činila 148,9 barg ∙ s
-1

 a u neodlehčeného 

výbuchu maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku dosáhla hodnoty 102,7 barg ∙ s
-1

. Obě 

uvedené hodnoty se nacházejí v oblasti mezí spolehlivosti výsledků měření pro objem 

zkušebního prostoru 0,25 m
3
. 

 

Obr. 3.57: Graf rychlostí nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)ex jako funkce objemu zkušební 

nádoby V pro směsi metanu se vzduchem, viz (ČSN EN 15967, 2012) 
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KAPITOLA 4 

 

4 Analytická část 

V rámci ochrany objektů před účinky výbuchu je vhodné budovy a zařízení konstruovat tak, 

aby odolávaly působení výbuchu. Jedním z nejschůdnějších způsobů, jak tuto ochranu zajistit, 

je použití opatření zohledňující odlehčení výbuchu. Toto opatření samo o sobě výbuchu 

nezabrání, ale může zajistit, že jeho účinky budou omezeny na přijatelnou míru.  

V praxi je převážná část vnitřních výbuchů řešena jako výbuchy s odlehčením. Při nárůstu 

tlaku v objektu nebo technologii dojde při určitě hodnotě tlaku k odstranění tzv. 

odlehčovacích ploch, což u stavebních objektů mohou být okna, dveře, lehké příčky a 

podobně. Pakliže dojde k odlehčení výbuchu, je výsledný generovaný tlak výbuchu obvykle 

mnohem nižší. Stanovením hodnot tohoto redukovaného výbuchového tlaku se zabývalo 

mnoho odborníků a byla sestavena celá řada výpočetních vztahů. V rámci provedené rešerše 

bylo dohledáno několik desítek predikčních modelů zabývajících se problematikou stanovení 

výbuchového tlaku při odlehčeném výbuchu, např. (BARTKNECHT, 1981), (BRADLEY a 

MITCHESON, 1978a), (BRADLEY a MITCHESON, 1978b), (BURGOYNE a WILSON, 

1960), (CUBBAGE a MARSHALL, 1973); (CUBBAGE a SIMMONDS, 1955), 

(DRAGOSAVIČ, 1973), (GIBSON a HARRIS, 1976), (MOLKOV, 1999), (MOLKOV aj., 

1998), (NFPA 68, 1998), (RASBASH, 1969), (RAZUS a KRAUSE, 2001), (RUNESS, 1972), 

(SIMPSON, 1986), (SINGH, 1979), (ŠUSTEK a JANOVSKÝ, 2007), (YAO, 1974). 

Nicméně u mnoha z nich byla jejich použitelnost z různých důvodu omezená. Pro účely 

srovnání jednotlivých modelů bylo v rámci této práce použito 12 výpočetních vztahů. Zvolené 

výpočetní vztahy jsou prezentovány a jejich uplatnitelnost na konkrétních případech 

zhodnocena v navazujících kapitolách. 

4.1 Názvosloví 

V Tab. 4.1 je zobrazeno použité názvosloví a označení jednotlivých proměnných a konstant, 

které jsou v dalším textu a výpočetních vztazích používány.  

  



 

Analytická část 

 

- 78 - 

 

Tab. 4.1: Použité názvosloví a značení 

Označení Význam 

pred Redukovaný výbuchový tlak 

πred Bezrozměrný redukovaný tlak 

pstat Statický reakční tlak  

p0 Počáteční tlak 

As Vnitřní povrch odlehčovaného prostoru 

Av Plocha odlehčovacího otvoru 

V Objem odlehčovaného prostoru 

E0 Expanzní poměr 

c0 Rychlost zvuku 

χ Faktor turbulence 

πv Bezrozměrný ventilační parametr 

π Ludolfovo číslo 

γb Adiabatický koeficient hoření 

γu Adiabatický koeficient nehoření 

Su0 Rychlost nehořící směsi před čelem plamene 

S0 Laminární rychlost hoření 

W Hmotnost 1 m
2
 plochy odlehčovacího prvku 

Sfl Rychlost plamene 

CD Koeficient odporu (odlehčení) 

K Ventilační koeficient 

Ke Empirický koeficient 

Ki Koeficient iniciace 

Amin Minimální rozměr obalových ploch 

Amax Maximální rozměr obalových ploch 

d, f, g, h Konstanty 

𝑆0̅ Bezrozměrný parametr 

�̅� Bezrozměrný parametr 

Br, Brt Bradleyho číslo 

χ/μ Poměr vyjadřující vztah mezi deflagrací a turbulentním prouděním 

D Rozměr odlehčovaného prostoru 

C Koeficient 

Asv Plocha stěny s odlehčovacím otvorem 

4.2 Predikční modely pro stanovení redukovaného výbuchového tlaku 

Tato část popisuje vybrané zjednodušené výpočetní postupy pro stanovení odhadu 

redukovaného výbuchového tlaku, resp. výbuchového zatížení. K jednotlivým výpočetním 

postupům jsou uvedeny důležité poznámky a omezení. Tyto doplňkové informace ohraničují 

platnost jednotlivých výpočetních vztahů a pro získání korektních výsledků je zapotřebí je 

brát v úvahu. Pokud je výpočetní vztah použit mimo rozsah své platnosti, výsledné hodnoty 

jsou buď zcela zkreslené, nebo značně nepřesné. Jednotlivé výpočetní vztahy jsou uváděny 

dle jejich autorů nebo zdrojů. Pro srovnání byly použity tyto výpočetní postupy: 

  

Dle ČSN EN 1991-1-7 (ČSN EN 1991-1-7, 2007) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡 , (4.1) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

2
+

0,04

(
𝐴𝑣
𝑉
)
2. (4.2) 
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Poznámka: 

Tlaky pred a pstat jsou vyjádřený v jednotkách kPa, objem V je vyjádřen v jednotkách m
3
 a 

plocha Av je vyjádřena v  jednotkách m
2
. V úvahu se bere vždy pred s vyšší hodnotou. 

 

Omezení: 

Platí pouze pro V < 1000 m
3
 a pro poměr Av/V v rozmezí 0,05 až 0,15 m

-1
.  

 

Dle NFPA 68 (NFPA 68, 1998) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = (𝐶 ∙ 𝐴𝑠)
2 ∙ 𝐴𝑣

−2
  (4.3) 

 

Poznámka: 

Tlak pred je vyjádřený v jednotkách barg, koeficient C v bar
1/2

. Plochy As a Av jsou vyjádřeny 

v  jednotkách m
2
. 

 

Omezení: 

Platí pouze pro pstat < 0,1 barg. 

 

Dle Runes (RUNESS, 1972) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 1,804 ∙ 10
−4 ∙ [𝐷2 ∙ 𝑆𝑓𝑙 ∙ (𝐸0 − 1)]

2
∙ 𝐴𝑣

−2 (4.4) 

Poznámka: 

Tlak pred je vyjádřený v jednotkách barg, rozměr D je vyjádřen v m a plocha Av je vyjádřena 

v  jednotkách m
2
. Rychlost plamene Sfl se dosazuje v m/s a E0 je bezrozměrná konstanta. 

 

Dle Bradley (výpočetní vztah č. 1) (BRADLEY a MITCHESON, 1978a) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 2,43 ∙ (�̅� 𝑆0⁄ )−0,6993 pro 𝑝𝑟𝑒𝑑 > 1 barg (4.5) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 12,46 ∙ (�̅�/𝑆0̅)
−2 pro 𝑝𝑟𝑒𝑑 < 1 barg (4.6) 

Výpočet parametrů A a 
0
S : 

 �̅� =
𝐶𝑑∙𝐴𝑣

𝐴𝑠
  (4.7) 

 𝑆0̅ =
𝑆𝑢0

𝑐0
∙ (𝐸0 − 1) (4.8) 

Poznámka: 

Tlak pred je vyjádřený v jednotkách barg, plochy As a Av jsou vyjádřeny v jednotkách m
2
, 

rychlosti Su0 a c0 se dosazují v m/s,A je bezrozměrná odlehčovací plocha, S0 je bezrozměrný 

odlehčovací parametr a Cd je bezrozměrná konstanta. 

 

Omezení: 

Maximální redukovaný tlak nepřesahuje statický reakční tlak. 
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Dle Bradley (výpočetní vztah č. 2) (BRADLEY a MITCHESON, 1978b) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 4,82 ∙ 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
0,375 ∙ (�̅�/𝑆0̅)

−1 (4.9) 

Výpočet A a 
0
S viz Bradley (výpočetní vztah č. 1). 

 

Poznámka:  

Tlak pred a pstat je vyjádřený v jednotkách barg. 

 

Dle Cubbage a Simmonds (výpočetní vztah č. 1) (CUBBAGE a SIMMONDS, 1955) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 0,365 ∙ (�̅�/𝑆0̅)
−1 (4.10) 

Výpočet A a 
0
S viz Bradley (výpočetní vztah č. 1). 

 

Poznámka: 

Tlak pred je vyjádřen v jednotkách barg. 

 

Dle Rasbash (RASBASH, 1969) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 0,15 ∙ 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡 + 0,365(�̅�/𝑆0̅)
−1 (4.11) 

Výpočet A a 
0
S viz Bradley (výpočetní vztah č. 1). 

 

Poznámka: 

Tlak pred a pstat je vyjádřený v jednotkách barg. 

 

Omezení: 

0,2 < Av/Asv < 1 a pstat < 0,48 barg. 

 

Dle Yao (YAO, 1974) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = [
0,375∙𝜒0,675∙𝐸0

7 6⁄

𝐸0−1
]
2

∙ (�̅� 𝑆0̅⁄ )−2 (4.12) 

Výpočet A a 
0
S viz Bradley (výpočetní vztah č. 1). 

 

Poznámka: 

Tlak pred je vyjádřený v jednotkách barg, χ a E0 jsou bezrozměrné konstanty. 

 

Dle Molkov (výpočetní vztah č. 1) (MOLKOV aj., 1998) 

 𝜋𝑟𝑒𝑑 =
𝑝𝑟𝑒𝑑−𝑝0

𝑝0
= 9,8 ∙ [

𝐵𝑟∙(𝐸0−1)

(36∙𝜋)1 3⁄ ∙√𝛾𝑢
∙
𝜇

𝜒
]
−2,4

 (4.13) 
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Výpočet parametru Br: 

 𝐵𝑟 =
𝐴𝑣

𝑉2 3⁄
∙

𝐶0

𝑆𝑢0∙(𝐸0−
1−

1
𝛾𝑏

1−
1
𝛾𝑢

)

 (4.14) 

Výpočet parametru /: 

 
𝜒

𝜇
= 0,9 ∙ [

(1+10∙𝑉1 3⁄ )∙(1+0,5∙𝐵𝑟)

1+𝜋𝑣
]
0,37

 (4.15) 

Výpočet parametru πv: 

 𝜋𝑣 =
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝0
 (4.16) 

Poznámka: 

Tlaky red, pred, pstat a p0 jsou vyjádřeny v jednotkách barg, objem V je vyjádřen v m
3
 a plocha 

Av je vyjádřená v  jednotkách m
2
, rychlosti Su0 a c0 jsou vyjádřeny v m/s a E0, γu, γb jsou 

bezrozměrné konstanty. 

 

Dle Molkov (výpočetní vztah č. 2) (MOLKOV, 1999) 

 𝜋𝑟𝑒𝑑 = 𝐵𝑟𝑡
−2,4

 pro  𝜋𝑟𝑒𝑑 < 1     a       𝐵𝑟𝑡 > 1                  (4.17) 

 

𝜋𝑟𝑒𝑑 = 7 − 6 ∙ 𝐵𝑟𝑡
0,5

 pro     𝜋𝑟𝑒𝑑 > 1      a       𝐵𝑟𝑡 < 1 (4.18) 

 

Výpočet parametru Brt: 

 𝐵𝑟𝑡 =
√
𝐸0
𝛾𝑢0

√36∙𝜋
3 ∙ 𝐵𝑟 ∙

𝜇

𝜒
 (4.19) 

 

Výpočet Br, / a πv viz Molkov (výpočetní vztah č. 1). 

 

Poznámka: 

Tlaky pred a pstat jsou vyjádřeny v jednotkách barg, Objem V je vyjádřen v jednotkách m
3
 a 

plocha Av v m
2
, rychlosti Su0 a c0 jsou vyjádřeny v m/s a E0, γu, γb jsou bezrozměrné konstanty. 

 

Dle Cubbage a Simmonds (výpočetní vztah č. 2) (CUBBAGE a MARSHALL, 1973) 

 𝑃𝑑𝑦𝑛 = 𝑆0 ∙
(4,3∙𝐾∙𝑊+28)

𝑉1 3⁄
 (4.20) 

𝑃𝑟𝑒𝑑 = 58 ∙ 𝑆0 ∙ 𝐾 (4.21) 

Výpočet parametru K: 

𝐾 =
𝐴𝑠𝑣

𝐴𝑣
 (4.22) 
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Poznámka: 

Pdyn je reakční tlak výfukových ploch a Pred je maximální výbuchový tlak v daném prostoru. 

Oba tlaky jsou vyjádřeny v mbarg. Objem V je vyjádřen v  jednotkách m
3
, plochy Asv a Av 

jsou vyjádřeny v  jednotkách m
2
, W je vyjádřen v kg/m

2
 a rychlost S0 v m/s. 

 

Omezení: 

Parametr K < 5, hmota ventilu na jednotku plochy nepřesahuje 24 kg·m
-2

 a k udržení 

odlehčovacího prvku v pozici není použito žádné opory. Poměr maximálního a minimálního 

rozměru obalových ploch je menší než 3:1. 

 

Dle Šustek a Janovský (ŠUSTEK a JANOVSKÝ, 2007) 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 = 𝑝0 ∙ (𝐸0 − 1) ∙ 𝑉 ∙ 𝑒
−(

𝐶𝐷∙𝐴𝑣
𝐴𝑠𝑣

 ∙ 
𝑆𝑢0∙𝐾𝑒
𝑆0∙𝐾𝑖

 + 2∙𝑉 − 
0,05∙𝐴𝑣∙𝑊

𝑉
 − 

0,2∙(𝑝0+𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡)

𝑃0
)
 (4.23) 

Poznámka: 

Tlaky pred, p0, pstat jsou vyjádřeny v jednotkách Pa, proměnné Asv a Av jsou v  jednotkách m
2
, 

objem V  je vyjádřen v jednotkách m
3
, rychlosti Su0 a S0 jsou vyjádřeny v m/s, měrná 

hmotnost w je vyjádřena v kg/m
2
 a E0, CD, Ke a Ki jsou konstanty. 

4.3 Vstupní data a výpočetní předpoklady 

Výpočty byly provedeny pro stechiometrickou koncentraci homogenní směsi metanu se 

vzduchem v kubickém prostoru zkušebního zařízení variabilní výbuchové komory VVK 250. 

Konstanty použité ve výpočtech redukovaných výbuchových tlaků jsou zobrazeny v Tab. 4.2. 

Tab. 4.2: Konstanty použité ve výpočtech redukovaného výbuchového tlaku (RAZUS a 

KRAUSE, 2001) 

Směs plynu Su0 (m/s) CD (-) c0 (m/s) E0 (-) γu (-) γb (-) S0 (m/s) Ke (-) Ki (-) C (bar
1/2

) χ (-) 

Metan 

 (9,5 obj. %) 
0,45 0,81 353 7,48 1,38 1,18 0,43 5,12 0,75 0,037 4 

 

Plocha vnitřního zkušebního zařízení činí 2,418 m
2
, plocha stěny s otvorem je 0,393 m

2
 a 

hmotnost 1 m
2
 plochy odlehčení se liší dle použité pojistné membrány. Minimální rozměr 

obalové plochy výbuchového prostoru činí 0,605 m a maximální rozměr obalové plochy je 

0,650 m. V experimentálním zařízení se nevyskytovaly žádné překážky a zkušební směs byla 

homogenně rozložená v celém objemu výbuchové komory. Iniciace metanovzdušné směsi 

byla uskutečněna ve středu výbuchového prostoru při hodnotě atmosférického tlaku 0,996 bar 

(MYNARZ a BÁRTA, 2013). Ostatní parametry vstupující do výpočtu jsou uvedeny 

v experimentální části této práce. 

Pro jednotlivé predikční modely je zapotřebí použít různorodá vstupní data. V Tab. 4.3 jsou 

zobrazeny jednotlivé proměnné a konstanty, které vstupují do výpočtů, ve vazbě na jednotlivé 

výpočetní postupy. 
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Pro zvýšení efektivity výpočetních úkonů a omezení chybovosti při aplikaci výpočetních 

vztahů byla vytvořena softwarová aplikace, která umožňuje provádět výpočet hodnot 

redukovaných výbuchových tlaků. Aplikační program je vytvořen ve vizuálním 

programovacím prostředí Delphi 7 a je zaevidován jako software pod evidenčním číslem 

001/28-02-2013_SW. 

Tab. 4.3: Využití proměnných a konstant pro výpočet dle jednotlivých vztahů 

 Proměnné a konstanty 

pstat p0 V AV As D E0 Su0 Sfl C Cd 

c0 χ γu γb W Asv Amin Amax S0 Ki Ke 

A
u

to
r,

 z
d

ro
j 

v
ý
p

o
č
et

n
íh

o
 v

zt
a
h

u
 

ČSN EN  

1991-1-7 

√ - √ √ - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

NFPA68 
√ - - √ √ - - - - √ - 

- - - - - - - - - - - 

Runes 
- - √ √ - √ - - √ - - 

- - - - - - - - - - - 

Bradley 1 
- - - √ √ - √ √ - - √ 

 √ - - - - - - - - - 

Bradley 2 
- - - √ √ - √ √ - - √ 

√ - - - - - - - - - - 

Cubbage a 

Simmonds 1 

√ - - √ √ - √ √ - - √ 

√ - - - - - - - - - - 

Rasbash 
√ - - √ √ - √ √ - - √ 

√ - - - - √ - - - - - 

Yao 
- - - √ √ - √ √ - - √ 

√ √ - - - - - - - - - 

Molkov 1 
√ √ √ √ - - √ √ - - - 

- - √ √ - - - - - - - 

Molkov 2 
√ √ √ √ - - √ √ - - - 

√ - √ √ - - - - - - - 

Cubbage a 

Simmonds 2 

- - √ √ - - - - - - - 

- - - - √ √ √ √ √ - - 

Šustek a 

Janovský 

√ √ √ √ - - √ √ - - - 

- - - - √ √ - - √ √ √ 

√  pro výpočet rovnice je zapotřebí danou proměnnou či konstantu zadat  

-   pro výpočet rovnice není zapotřebí danou proměnnou či konstantu zadat 

 

Samotná pracovní plocha aplikace se skládá ze dvou základních oblastí, a to ze vstupní, kde 

jsou zadávány vstupní údaje nezbytné pro výpočet, a výsledkové, kde jsou zobrazeny 

spočtené hodnoty dle jednotlivých výpočetních vztahů. Vybrané vstupní parametry pro 

stechiometrické koncentrace směsí metanu, propanu a vodíku se vzduchem jsou již 

v programu předdefinovány. Předností této aplikace je především to, že jsou v ní 

implementovány všechny poznámky a omezení výpočetních vzorců. Tímto je eliminována 

možnost použití výpočetních vztahů mimo jejich rozsah platnosti. Další předností vytvořené 

aplikace je to, že všechny výsledky jsou zobrazeny ve shodných jednotkách, což výrazně 
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napomáhá k jednoznačné interpretaci spočtených výsledků (především k rozlišení absolutních 

a relativních hodnot tlaků). Na Obr. 4.1 je zobrazena pracovní plocha aplikačního programu. 

 

Obr. 4.1: Pracovní plocha aplikačního programu 

4.4 Výsledky získané z predikčních modelů 

Pro dané podmínky velikosti odlehčení a typu membrány je možné z dvanácti výpočetních 

vztahů využít pouze osm rovnic. Zbylé rovnice nebylo možné použít z důvodu nesplněných 

podmínek, kterými jsou jednotlivé vzorce omezeny. Hodnoty získané výpočty pro membránu 

tvořenou pauzovacím papírem se středním odlehčovacím otvorem jsou zobrazeny v Tab. 4.4. 

Bodové hodnocení je prováděno dle konceptu, že s klesajícím bodovým hodnocením roste 

shoda s experimentálně zjištěnou hodnotou. 

Tab. 4.4: Predikované hodnoty redukovaných výbuchových tlaků pro membránu tvořenou 

pauzovacím papírem se středním odlehčovacím otvorem (0,04 m
2
) 

Naměřená střední hodnota 𝑝𝑟𝑒𝑑
+  = 1,310 bar 

Autor, zdroj výpočetního vztahu 
Vypočtená hodnota 

pred (bar) 

Relativní odchylka naměřené 

a vypočtené hodnoty (%) 

Bodové 

hodnocení 

ČSN EN 1991-1-7 - - - 

NFPA 68 - - - 

Runes 0,715 -45,40 3 

Bradley 1 4,736 261,49 8 

Bradley 2 1,507 15,07 1 

Cubbage a Simmonds 1 0,225 -82,82 6 

Rasbash - - - 

Yao 0,905 -30,92 2 

Molkov 1 0,250 -80,94 5 

Molkov 2 0,201 -84,62 7 

Cubbage a Simmonds 2 (Pred) - - - 

Cubbage a Simmonds 2 (Pdyn) - - - 

Šustek a Janovský 0,620 -52,67 4 
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Z uvedených hodnot vyplývá, že predikční model dle „Bradley 1“ se nejvíce odlišuje od 

experimentálně zjištěné hodnoty redukovaného výbuchového tlaku. Všechny použité modely 

se liší v řádu desítek až stovek procent. Pro tyto konkrétní podmínky realizovaného 

experimentu se nejvhodnějším modelem jeví vztah dle „Bradley 2“. Na Obr. 4.2 jsou graficky 

zobrazeny jednotlivé hodnoty redukovaných výbuchových tlaků dle různých predikčních 

modelů. 

 

Obr. 4.2: Hodnoty predikovaných redukovaných výbuchových tlaků 

Pro lepší přehlednost a výstižnost zobrazení hodnot predikčních modelů jsou výsledky 

zobrazeny pomocí relativní odchylky . Hodnotu relativní odchylky  mezi predikovanými a 

naměřenými redukovanými tlaky pak lze spočíst dle vztahu (RAZUS a KRAUSE, 2001): 

 
 

100
p

pp

exp,red

exp,redpred,red



 , (4.24) 

kde pred, pred je hodnota redukovaného výbuchového tlaku získaná predikcí a pred, exp je hodnota 

redukovaného výbuchového tlaku získaná experimentem. Na Obr. 4.3 jsou zobrazeny hodnoty 

relativních odchylek spočtených a naměřených redukovaných tlaků pro membránu tvořenou 

pauzovacím papírem se středním odlehčovacím otvorem. 
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Obr. 4.3: Hodnoty relativních odchylek predikovaných a naměřených redukovaných 

výbuchových tlaků pro membránu tvořenou pauzovacím papírem se středním odlehčovacím 

otvorem (0,04 m
2
) 

Z grafu vyplývá, že z aplikovaných predikčních modelů pouze modely dle „Bradley“ 

měřením získané hodnoty redukovaného výbuchového tlaku nadhodnotily, zatímco u zbylých 

modelů došlo k jejich podhodnocení. Spočtené hodnoty dle jednotlivých modelů se navzájem 

liší až ve stovkách procent. 

Zajímavá informace o závislosti velikosti výbuchového redukovaného tlaku na změně hodnot 

poměru odlehčení je zobrazena na Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4: Srovnání predikovaných a naměřených hodnot redukovaného výbuchového tlaku 

pro hodnotu statického reakčního tlaku 0,226 bar 

y = 7,364e-0,586x 
R² = 0,9997 
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V grafu je zobrazeno srovnání jednotlivých predikčních modelů s experimentem pro 

membránu tvořenou pauzovacím papírem. Statický reakční tlak pro plochu membrány 0,04 

m
2
 činí 0,226 bar. V rámci experimentu těmto parametrům odpovídá hodnota pro poměr 

odlehčení 0,1. Pro lepší názornost je v grafu zobrazen trend (včetně rovnice) nárůstu 

redukovaného výbuchového tlaku vycházející z provedených experimentů. Z grafu vyplývá, 

že se zmenšující se hodnotou poměru odlehčení dochází k nárůstu redukovaného 

výbuchového tlaku, ale rovněž k navýšení rozptylu spočtených hodnot dle jednotlivých 

predikčních modelů. Vyšší hodnoty poměru odlehčení poskytují uspokojivější hodnoty 

redukovaných výbuchových tlaků. 

4.5 Srovnání výsledků získaných predikčními modely a experimenty 

Zajímavou informaci o uplatnitelnosti jednotlivých predikčních modelů poskytuje jejich 

vzájemné srovnání. Srovnání modelů dle naměřených a spočtených redukovaných 

výbuchových tlaků je zobrazeno na Obr. 4.5. Na grafu je zřetelně vidět, že výpočtem získané 

hodnoty mají značný rozptyl. Mnohé výsledné hodnoty jsou výrazně nadhodnoceny. Ovšem 

vyskytuje se i značné množství výsledků, které jsou podhodnoceny, což je z hlediska 

bezpečnosti nežádoucí jev, poněvadž může zapříčinit poddimenzování účinků výbuchu. 

 

Obr. 4.5: Srovnání experimentálních a predikovaných hodnot redukovaného výbuchového 

tlaku 

Z hlediska celkové uplatnitelnosti jednotlivých predikčních modelů v rámci zkušebního 

zařízení byl z bodového hodnocení vypočten aritmetický průměr a následně bylo stanoveno 

pořadí. Nejlepšího umístění dosáhl výpočetní postup dle „Šustek a Janovský“. Druhý v pořadí 

se umístil výpočetní vztah dle „Rasbash“ a třetí je výpočetní vztah dle „Yao“. Normový 
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výpočetní vztah dle „ČSN EN 1991-1-7“ je devátý v pořadí. Kompletní přehled pořadí 

jednotlivých predikčních modelů je uveden v Tab. 4.5. 

Tab. 4.5: Stanovení pořadí predikčních modelů z hlediska jejich uplatnitelnosti 
         

  
Č
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Typ 

membrány 
 

Velikost 

otvoru 
 

Hliníková fólie 

0,05 

Malý 8 - 1 9 2 7 - 3 5 6 - 4 

Střední - - 3 8 1 6 - 2 5 7 - 4 

Velký - - 4 10 7 5 3 2 6 8 9 1 

Polyethylenová 

fólie 0,12 

Malý 5 - 6 9 8 4 - 7 2 1 - 3 

Střední - - 5 8 7 1 - 6 3 2 - 4 

Polyethylenová 

fólie 0,2 

Malý 5 - 6 9 8 4 - 7 2 3 - 1 

Střední - - 3 8 1 6 - 2 5 7 - 4 

Velký - - 5 10 4 6 3 2 7 8 9 1 

Pauzovací papír 

Malý 7 - 1 9 8 6 - 3 4 5 - 2 

Střední - - 3 8 1 6 - 2 5 7 - 4 

Velký - 11 3 10 9 4 2 1 6 7 8 5 

Pečicí papír 
Malý 8 - 1 9 2 7 - 3 4 6 - 5 

Střední - 9 5 8 7 2 - 6 3 1 - 4 

CSF deska 0,5 

Malý 5 - 6 9 8 4 - 7 2 3 - 1 

Střední - - 2 8 6 5 - 1 4 7 - 3 

Velký - 11 5 10 2 6 4 3 7 8 9 1 

CSF deska 1,0 

Malý 5 - 7 10 9 4 - 8 2 3 - 1 

Střední - - 3 8 2 6 - 1 5 7 - 4 

Velký - - 7 2 3 8 6 5 9 10 1 4 

Aritmetický průměr 

6
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Pořadí 9 12 4 11 6 7 2 3 5 8 10 1 

 

U vztahu, který vychází z platné normy (ČSN EN 1991-1-7, 2007), není možné výsledný 

redukovaný výbuchový tlak pro všechny varianty odlehčení stanovit. Platnost výpočetního 

vztahu je omezena poměrem plochy odlehčení k vnitřnímu objemu odlehčovaného prostoru, 

který se pohybuje v rozmezí 0,05 až 0,15 m
-1

. V celkovém hodnocení uplatnitelnosti 

jednotlivých predikčních modelů v rámci zkušebního zařízení se umístil až v poslední třetině 

ze všech srovnávaných výpočetních vztahů. Experimentální zařízení variabilní výbuchové 

komory je navrženo tak, že s určitými omezeními umožňuje simulovat skutečný stav, se 

kterým je možno se setkat v praxi. Poněvadž se jedná o zmenšený model, tak hlavním 

omezením zařízení je jeho rozměr. Nicméně u výpočetního vztahu dle (ČSN EN 1991-1-7, 

2007) vstupují do výpočtu pouze tři proměnné. Jedná se o statický reakční tlak membrány, 

plochu odlehčení (membrány) a objem odlehčovaného prostoru. Poměr plochy odlehčení 

k vnitřnímu objemu odlehčovaného prostoru není závislý na absolutních hodnotách rozměrů 
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odlehčovaného prostoru. Z čehož vyplývá, že při použití membrány s reálnou hodnotou 

statického reakčního tlaku může hodnota redukovaného výbuchového tlaku na zařízení VVK 

250 odpovídat skutečným hodnotám na reálném objektu. Zvláště pokud platí předpoklad, že 

výbuchový tlak není závislý na velikosti výbuchového prostoru. Toto ovšem platí pouze za 

předpokladu, že budou u reálného objektu alespoň přibližně dodrženy počáteční a okrajové 

podmínky, jako tomu bylo u experimentálních měření. 

Výpočetní vztah dle (ČSN EN 1991-1-7, 2007) je pouze omezeně aplikovatelný v praxi. Jeho 

platnost je vymezena celkovým objemem prostoru, poměrem plochy odlehčení k celkovému 

objemu a rovněž použitým hořlavým plynem. Tento vztah je primárně určen pouze pro zemní 

plyn. Použitelnost tohoto vztahu je rovněž výrazně omezena v případech s vyšší komplexitou 

geometrie prostoru. Výsledek je ovlivněn především členitostí objektu, rozměry jednotlivých 

místností, ale také vyplněním prostoru nábytkem (obytné prostory) nebo případně 

technologiemi (technologické prostory).  

Je nezbytné podotknout, že prezentované výsledky v rámci srovnání predikce s experimenty 

poskytují pouze značně omezenou informaci o obecné praktické uplatnitelnosti jednotlivých 

predikčních modelů. Tyto modely byly sestaveny a mohou být i aplikovány pro různé typy 

hořlavých plynů a pro různé tvary a velikosti ohraničených prostorů. Rovněž se mohou lišit 

počáteční podmínky, způsob a umístění iniciace, typy pojistných membrán a podobně. 

Všechny tyto parametry mají významný vliv na uplatnitelnost těchto modelů v praxi. 

Navzdory jejich poměrné jednoduchosti při použití je jejich aplikovatelnost omezená. 

V případě složitějších geometrií tyto modely neumožňují zahrnout všechny informace, které 

mohou mít vliv na průběh výbuchového děje. Taktéž pouze jedna spočtená hodnota 

výbuchových parametrů tvořící výstup z těchto modelů (redukovaný výbuchový tlak) není 

v mnoha praktických případech dostatečná. 

V současné době jsou již k dispozici pokročilé CFD programy, které dokážou problematiku 

odlehčených výbuchů velmi efektivně řešit. Navzdory tomu, že komplexní geometrie 

modelovaného prostředí způsobují těžkosti při tvorbě geometrie numerického modelu, při 

tvorbě výpočetní sítě, volbě vhodných submodelů a podobně, mají tyto metody modelování 

vysoký potenciál při řešení složitých úloh v oblasti výbuchů plynovzdušných směsí v částečně 

ohraničených prostorech. Podstatnou předností těchto postupů je komplexnost získaných 

výsledků pro širokou škálu okrajových a počátečních podmínek. 
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KAPITOLA 5 

 

5 Numerická část 

Numerické modelování mnoha fyzikálních, chemických a jiných jevů je úzce spojeno 

s modelováním určité formy pohybu tekutin matematickými prostředky. Pohyb tekutin 

souvisí s řešením nejrůznějších problémů daných fyzikálním modelem, mezi něž například 

patří laminární a turbulentní proudění v jednoduchých i složitých geometriích, stlačitelné i 

nestlačitelné proudění, stacionární, nestacionární a přechodové proudění, přenos tepla a 

chemických příměsí, hoření a chemické reakce. 

Možnost simulovat průběh požadovaného děje a ověřit jeho chování při různých podmínkách 

bez nutnosti pořízení fyzického modelu značně urychluje a také zlevňuje výzkumné, vývojové 

a inovační aktivity. Přes obrovský pokrok, který simulační programy přinášejí, není, hlavně u 

náročnějších úloh, možné očekávat zdárný výsledek bez značných odborných znalostí a 

zkušeností výpočtáře. Neodborně provedená počítačová simulace může přinést problematické 

výsledky. Každá simulace dodnes pracuje s menším či větším zjednodušením. Volba vhodné 

míry zjednodušení modelu, optimální diskretizace modelu, stanovení přesných okrajových a 

počátečních podmínek i správná interpretace výsledků jsou nutnými předpoklady pro to, aby 

provedená počítačová simulace byla kvalitní. V některých případech není samotná počítačová 

simulace pro analýzu problému postačující a je nutné ji kombinovat s experimenty 

(zkouškami či měřeními) na fyzickém modelu. Existují i případy, kdy použití fyzického 

modelu je jedinou vhodnou metodou pro analýzu problému, neboť počítačová simulace buď 

není proveditelná, nebo by byla dražší a náročnější než simulace fyzická (KOZUBKOVÁ, 

2008). 

Matematický (numerický) model spočívá v definici rovnic, které výše uvedené děje popisují. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o děje obecně trojrozměrné a časově závislé, jsou popsány 

soustavou parciálních diferenciálních rovnic, které je nutné řešit numerickými metodami. 

Jejich využívání je podmíněno znalostmi z oblasti proudění, turbulence, numerických metod, 

výpočetní techniky atd. Výsledek je závislý na sestavení správného výpočtového modelu, 

který obsahuje některé matematické, fyzikální a technické principy. Pro každý model je 

zapotřebí najít všechny nezbytné vstupní údaje, sestavit vstupní data pro program, kterým lze 

výpočtový model řešit, provést řešení, správně interpretovat výsledky a ve všech fázích 

provádět účinné kontroly všech vstupů a výstupů. Je nezbytné spolehlivě rozčlenit všechny 

informace na údaje geometrické, fyzikální a údaje o působení vnějších sil. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_simulace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_simulace
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5.1 Teoretická báze použitého softwaru 

Pro modelování výbuchových dějů byl použit software FLACS od firmy Gexcon a.s. FLACS 

je software založený na výpočetní dynamice tekutin (CFD) umožňující řešení transportních 

jevů v tekutinách ve 3D kartézské soustavě souřadnic založené na metodě konečných objemů 

(FLACS v 9.1, 2010). V softwaru je zahrnut popis základních fyzikálních zákonů proudění 

užitím rovnic zachování hmoty, hybnosti, entalpie a hmotnostního zlomku specií. U proudění 

stlačitelné tekutiny uplatňuje základní rovnici ideálního plynu. V obecném tvaru lze rovnice 

vyjádřit takto: 

        S
xx

u
xt jjj

































, (5.1) 

kde ϕ je proměnná, členy na levé straně jsou postupně akumulační, konvektivní a difúzní člen 

a člen na pravé straně rovnice je zdrojový. Numerický model programu FLACS používá 

interpolační schémata druhého řádu (hybridní schéma protiproudé interpolace druhého řádu a 

centrální diference) pro řešení difuzních a konvektivních toků. Pro řešení časově závislých 

diferenciálních rovnic je programem používána Eulerova zpětná (implicitní) metoda. 

5.1.1 Stechiometrická reakce 

Hoření je oxidačně-redukční exotermická reakce paliva a okysličovadla za vývoje tepla a 

světla. U většiny procesů hoření je oxidačním prostředkem vzduch. Zjednodušená základní 

reakce může být vyjádřena v tomto tvaru: 

 𝐶𝑛𝑐 ∙ 𝐻𝑛ℎ ∙ 𝑂𝑛𝑜 + 𝑎 ∙ 𝑂2 → 𝑛 ∙ 𝑐 ∙ 𝐶𝑂2 + 𝑏 ∙ 𝐻2𝑂 + 𝑄, (5.2) 

kde a, b jsou stechiometrické koeficienty a nc, nh, no jsou číselné koeficienty. Jedná se o 

reakci stechiometrickou, poněvadž po jejím ukončení nezbude žádné palivo ani 

okysličovadlo. Stechiometrické množství oxidačního prostředku v molech může být určeno 

vztahem: 

 𝑎 = 𝑛 ∙ 𝑐 +
𝑛∙ℎ

4
−
𝑛∙𝑜

2
 . (5.3) 

Produkty hoření v této reakci jsou vodní pára (H2O) a oxid uhličitý (CO2). Molární zlomek 

kyslíku ve vzduchu odpovídá 20,95 %, což odpovídá hmotnostnímu zlomku 23,20 %. 

Uvedené hodnoty odpovídají složení vzduchu, které je uplatňováno v softwaru FLACS. 

Stechiometrický hmotnostní poměr okysličovadla k palivu lze vyjádřit vztahem: 

 𝑟𝑜𝑥  = 𝑎 ∙
𝑀𝑂2

𝑀𝑓𝑢𝑒𝑙
 , (5.4) 

kde MO2 je molekulární hmotnost kyslíku v kg ∙ mol
-1

 a Mfuel je molekulární hmotnost paliva 

v kg ∙ mol
-1

. 
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Stechiometrický hmotnostní poměr vzduchu k palivu pak lze určit jako: 

𝑟𝑎𝑖𝑟  = (1 +
𝑌𝑁2

𝑌𝑂2
) ∙ 𝑟𝑜𝑥 = 4,31 ∙  𝑟𝑜𝑥 , (5.5) 

kde YN2 je hmotnostní zlomek dusíku bez jednotky a YO2 je hmotnostní zlomek kyslíku bez 

jednotky. 

Hmotnostní zlomek paliva je potom určen poměrem ekvivalence Φ: 

𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙  =
𝛷

𝛷+𝑟𝑎𝑖𝑟
 , (5.6) 

kde poměr ekvivalence Φ je vyjádřen vztahem: 

𝛷 =
(𝐹/𝑂)

(𝐹/𝑂)𝑠𝑡𝑜𝑖𝑐ℎ
  (5.7) 

a poměr palivo-okysličovadlo je dán vztahem: 

(𝐹/𝑂)  =
𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑚𝑜𝑥
 , (5.8) 

kde  mfuel je hmotnost paliva v kg ve směsi a mox je hmotnost okysličovadla v kg ve směsi. 

5.1.2 Model turbulence 

Turbulence v programu FLACS je řešena dvourovnicovým k–ε modelem. Tento model určuje 

turbulentní viskozitu pomocí dvou transportních rovnic, a to rovnice pro turbulentní 

kinetickou energii a rovnice pro disipaci turbulentní kinetické energie. V modelu je využívána 

Boussinesqova hypotéza o vírové (turbulentní) viskozitě (FLACS v 9.1, 2010). Tato hypotéza 

předpokládá, že jsou turbulentní toky úměrné gradientu střední rychlosti, koncentrace, teploty 

apod. Obecný vztah je vyjádřen jako: 

−𝜌 ∙ 𝑢𝑖
´´ ∙ 𝑢𝑗

´´ = 𝜇𝑒𝑓𝑓 ∙ (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 +  

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) − 𝜌 ∙

2

3
∙ 𝑘 ∙ 𝛿𝑖𝑗, (5.9) 

kde k je turbulentní kinetická energie, kterou lze vyjádřit vztahem: 

𝑘 =
1

2
∙ 𝑢𝑗

´´ ∙ 𝑢𝑗
´´. (5.10) 

V modelu se předpokládá, že turbulentní difuzivita je úměrná kinematické turbulentní 

viskozitě. Programem používaná turbulentní Prandtl-Schmidtova čísla pro přenos tepla či 

koncentrace pak jsou uvedena v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1: Prandtl-Schmidtova čísla použitého modelu turbulence 

σh (-) σfuel (-) σ𝜉 (-) σk (-) σε (-) σb (-) 

0,7 0,7 0,7 1,0 1,3 0,9 
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5.1.3 Řídicí rovnice pro proudění tekutiny 

Tato kapitola popisuje matematický model stlačitelného proudění tekutin, který je uplatněn 

v programu FLACS. Rovnice zachování hmoty je ve tvaru: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛽𝑣𝜌) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗𝜌𝑢𝑗) =

�̇�

𝑉
 , (5.11) 

kde βv je bezrozměrná objemová poréznost, ρ je hustota v kg ∙ m
-3

, βj je bezrozměrná plošná 

poréznost v j-tém směru, uj je střední rychlost v j-tém směru v m ∙ s
-1

, ṁ je míra změny 

hmotnosti v kg ∙ s
-1

 a V je objem v m
3
. 

Rovnice hybnosti: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛽𝑣𝜌) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) = −𝛽𝑣

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗𝜎𝑖𝑗) + 𝐹𝑜,𝑖 + 𝛽𝑣𝐹𝑤,𝑖 + 𝛽𝑣(𝜌 − 𝜌0)𝑔𝑖,(5.12) 

kde ui je střední rychlost v i-tém směru v m ∙ s
-1

, p je absolutní tlak v Pa, σij je tenzor napětí v 

N ∙ m
-2

, ρ0 je počáteční hustota v kg ∙ m
-3

, gi je gravitační zrychlení v m ∙ s
-2

, Fw,i je odpor 

proudění způsobený blízkostí stěny a Fo,i je odpor proudění způsobený podsíťovými 

překážkami vyjádřený vztahem: 

𝐹𝑜,𝑖 = −𝜌 ∙ |
𝜕𝛽

𝜕𝑥𝑖
| ∙ 𝑢𝑖 ∙ |𝑢𝑖| , (5.13) 

kde β je bezrozměrný transformační faktor (β-model). 

Tenzor napětí lze pak vyjádřit vztahem: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝜇𝑒𝑓𝑓 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 +  

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
∙ 𝛿𝑖𝑗 (𝜌 ∙ 𝑘 + 𝜇𝑒𝑓𝑓 ∙

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
), (5.14) 

kde 𝜇eff je efektivní viskozita v Pa ∙ s, δij je bezrozměrná Kroneckerova delta funkce, k je 

kinetická energie turbulentních fluktuací v m
2
∙ s

-2
 a uk je střední rychlost v k-tém směru m ∙ s

-1
. 

Vztah pro transportní rovnici entalpie je: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛽𝑣𝜌ℎ) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗𝜌𝑢𝑗ℎ) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗

𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜎ℎ

𝜕ℎ

𝜕𝑥𝑗
) + 𝛽𝑗 ∙

𝐷 𝑝

𝐷 𝑡
+
�̇�

𝑉
 , (5.15) 

kde h je specifická entalpie v J ∙ kg
-1

, σh je bezrozměrné turbulentní Prandtlovo číslo a �̇� je 

tepelný tok v J ∙ s
-1

. 

Transportní rovnice hmotnostního zlomku paliva je vyjádřena: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛽𝑣𝜌𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗𝜌𝑢𝑗𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗

𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜎𝑓𝑢𝑒𝑙

𝜕𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙

𝜕𝑥𝑗
) + 𝑅𝑓𝑢𝑒𝑙 , (5.16) 

kde σfuel je bezrozměrna konstanta vztažená k palivu a Rfuel je reakční poměr paliva v kg ∙ m
-3 

∙ 

s
-1

, které se účastní reakce. 

Transportní rovnice podílu směsi: 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝛽𝑣𝜌𝜉) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗𝜌𝑢𝑗𝜉) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗

𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜎𝜉

𝜕𝜉

𝜕𝑥𝑗
), (5.17) 

kde 𝜉  je poměr hořlavé směsi a σ𝜉 je bezrozměrné konstanta vztažená ke směsi. 

Transportní rovnice pro turbulentní kinetickou energii: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛽𝑣𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗𝜌𝑢𝑗𝑘) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗

𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜎𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝛽𝑣 ∙ 𝑃𝑘 − 𝛽𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 휀 , (5.18) 

kde Pk je produkce turbulentní kinetické energie v m
2
 ∙ s

-2
, σk je bezrozměrné empirická 

konstanta a ε je disipace turbulentní kinetické energie v m
2
 ∙ s

-3
.  

Transportní rovnice pro rychlost disipace turbulentní kinetické energie: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛽𝑣𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗𝜌𝑢𝑗휀) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛽𝑗

𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜎𝜀

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝛽𝑣 ∙ 𝑃𝜀 − 𝐶2𝜀 ∙ 𝛽𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 휀 ∙

𝜀2

𝑘
 , (5.19) 

kde Pε je produkce disipace energie v m
2 

∙ s
-3

, σε je bezrozměrné konstanta a C2ε je 

bezrozměrná konstanta modelu turbulence, aplikovaná v k-ε rovnici. 

Efektivní viskozita je definována jako: 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇 + 𝜌 ∙ 𝐶𝜇 ∙
𝑘2

𝜀
 , (5.20) 

kde první část vztahu je dynamická viskozita v Pa ∙ s a druhá část vztahu je turbulentní 

(vírová) viskozita rovněž v Pa ∙ s. 

Smyková napětí proudění Gs v N ∙ m
-2

, stěnová smyková napětí Gw v N ∙ m
-2

, vztlak Gb v N ∙ m
-2

 

a turbulence generovaná podsíťovými objekty Go se podílejí na vzniku turbulentní kinetické 

energie, kterou lze vyjádřit vztahem: 

𝑃𝑘 = 𝐺𝑠 + 𝐺𝑤 + 𝐺𝑏 + 𝐺𝑜 . (5.21) 

Příspěvek smykových napětí ke vzniku turbulentní kinetické energie lze vyjádřit z transportní 

rovnice vztahem: 

𝐺𝑠 = 𝜎𝑖𝑗 ∙
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 . (5.22) 

Vztlakové síly lze vyjádřit pomocí jednoduchého gradientního modelu takto: 

𝐺𝑏 = −
1

𝜌
∙
𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜎𝑏
∙ 𝑔𝑖 ∙

𝜕𝜌

𝜕𝑥𝑖
 . (5.23) 

Vznik turbulence vlivem podsíťových překážek lze vyjádřit vztahem: 

𝐺𝑜 = 𝐶𝑜 ∙ 𝛽𝑣 ∙ 𝜌 ∙ |�⃗� | ∙ 𝑢𝑖
2 ∙ 𝑓𝑖 , (5.24) 

kde Co je bezrozměrná konstanta a fi je bezrozměrný parametr závislý na podsíťových 

objektech. 

Disipaci energie lze vyjádřit takto: 
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𝑃𝜀 = 𝐶1𝜀 ∙
𝜀

𝑘
∙ 𝑃𝑘 ∙ (1 + 𝐶3𝜀 ∙ 𝑅𝑓), (5.25) 

kde C1ε a C3ε jsou bezrozměrné konstanty modelu turbulence a Rf je vztlaková síla v N. 

Pro vztlak lze využít vztah (RODI, 1980): 

𝑅𝑓 = −
𝐺𝑏

𝑃𝑘
∙
|�⃗⃗� ×�⃗� |

|�⃗⃗� |∙|�⃗� |
 . (5.26) 

Ve výše zmíněných vztazích se vyskytují konstanty, které jsou v programu FLACS na 

základě modelu (LAUDER a SPALDING, 1974) zohledňovány tak, jak je uvedeno v Tab. 

5.2. 

Tab. 5.2: Výchozí hodnoty konstant modelu turbulence 

C𝜇 (-) C1ε (-) C2ε (-) C3ε (-) 

0,09 1,44 1,92 0,80 

5.1.4 Stěnové funkce 

Modelování proudění v blízkosti stěn nebo překážek ovlivňuje přesnost numerického řešení 

v celé oblasti. V blízkosti stěny nebo překážky se řešené veličiny rychle mění, výrazně se zde 

uplatňuje přenos hybnosti a skalárních veličin. Turbulence je v těchto oblastech potlačena, ve 

vnější části mezní vrstvy však dochází k výraznému nárůstu turbulentní kinetické energie 

v důsledku Reynoldsových napětí a gradientu střední rychlosti. Poněvadž výpočet 

jednotlivých veličin závisí na vzdálenosti od stěny nebo překážky, zavádí se bezrozměrná 

tloušťka vrstvy (podvrstvy), která je definovaná vztahem: 

𝑦+ =
𝜌∙𝐶𝜇

1 4⁄
∙𝑘1 2⁄ ∙𝑦

𝜇
 , (5.27) 

kde C𝜇 je bezrozměrná konstanta a y je vzdálenost od stěny nebo překážky v m. Tato 

vzdálenost je definována jako nejbližší bod od stěny nebo překážky, kde jsou řešeny 

transportní rovnice. Smyková napětí způsobená blízkostí stěny nebo překážky jsou vyjádřena 

vztahem: 

𝜏𝑤,𝑖 = {

𝜇 ∙
𝑢𝑖

𝑦
                        𝑘𝑑𝑦ž 𝑦+ < 𝐸 

𝜌∙𝑢𝑖∙𝜅∙𝐶𝜇
1 4⁄

∙𝑘1 2⁄

𝜅∙𝐸+𝑙𝑛(
𝑦+

𝐸
)
       𝑘𝑑𝑦ž 𝑦+ ≥ 𝐸

 (5.28) 

kde κ je bezrozměrná von Karmanova konstanta (poměr měrných tepelných kapacit), E je 

empirická bezrozměrná konstanta stěnové funkce a y
+ 

je bezrozměrná vzdálenost od stěny u 

stěnové funkce. 

Pak vztah pro tření na stěně lze vyjádřit jako: 

𝐹𝑤,𝑖 = −𝛽𝑣 ∙ 𝜏𝑤,𝑖 ∙
𝐴𝑤

𝑉
 , (5.29) 
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kde Aw je plocha stěny v m
2
 a τw,i je smykové napětí na stěně v N ∙ m

-2
. 

Tvorbu turbulentní kinetické energie v blízkosti stěny lze vyjádřit vztahem: 

𝐺𝑤 = {

              0                         𝑘𝑑𝑦ž 𝑦+ < 𝐸 

2∙𝜏𝑤
2 ∙|�⃗⃗� |∙𝜅∙𝐶𝜇

1 4⁄
∙𝑘1 2⁄

𝜅∙𝐸+𝑙𝑛(
𝑦+

𝐸
)

          𝑘𝑑𝑦ž 𝑦+ ≥ 𝐸  (5.30) 

Disipace turbulentní kinetické energie v blízkosti stěny je dána obecným vztahem: 

휀𝑤 =
1

𝑦𝑐𝑣
∫ 휀 𝑑𝑦
𝑦𝑐𝑣

0
 , (5.31) 

kde ycv je tloušťka podvrstvy v m. 

Po vyjádření integrálu: 

휀𝑤,𝑖 =

{
 
 

 
 1

𝑦𝑐𝑣
∙ (

2∙𝜇∙𝑘

𝜌∙𝑦
+ 휀 (𝑦𝑐𝑣 − 𝑦))                                                                                                          𝑘𝑑𝑦ž 𝑦

+ < 𝐸 

1

𝑦𝑐𝑣
∙ (2 ∙ 𝜇 [

𝑘∙𝑦+

𝜌∙𝑦∙𝐸
− (

𝑦+

𝐸
− 1) (

𝑘+1−𝑘

𝜌∙(𝑦+1−𝑦)
)] +

𝐶𝜇
3 4⁄

∙𝑘3 2⁄

𝜅
 𝑙𝑛 (

𝑦+

𝐸
) + 휀  ∙ (𝑦𝑐𝑣 − 𝑦))            𝑘𝑑𝑦ž 𝑦

+ ≥ 𝐸

(5.32) 

kde k+1 znamená hodnotu k v bodě v opačném směru od stěny, y+1 je vzdálenost od stěny 

v opačném směru v m, 휀 je střední hodnota turbulentní kinetické energie mezi výpočtovým 

bodem buňky a hranicí kontrolního objemu v opačném směru od stěny. 

5.1.5 Model plamene 

Iniciace předmísené směsi paliva a okysličovadla může vést k výbuchu. Pokud nedojde 

k turbulizaci předmísené směsi, bude probíhat její spalování laminarní rychlostí hoření, čemuž 

odpovídá vztah: 

𝑆𝐿
0 = 𝑆𝐿

0 ∙ (𝑓𝑢𝑒𝑙, 𝛷) . (5.33) 

Laminární rychlost hoření tedy závisí na typu paliva a na poměru ekvivalence. Při výbuchu 

dochází k akceleraci plamene, a tím se stává turbulentní. V takovém případě dochází 

k lepšímu promíchání produktů a reaktantů hoření, což způsobuje to, že turbulentní rychlost 

hoření nabývá mnohem vyšších hodnot, než je tomu u laminární rychlosti hoření. Program 

FLACS aplikuje korelace pro laminární i turbulentní rychlosti hoření, které vycházejí 

z experimentálních zjištění. V praktických aplikacích je reakční zóna v předmíseném 

(kinetickém) plameni příliš tenká ve srovnání s užívanou hustotou sítě. Je proto zapotřebí, aby 

s rostoucí difuzí (faktor β) docházelo ke zhuštění zóny plamene a k redukci reakční rychlosti 

(faktor 1/β). Tento model plamene je nazýván jako β-model (FLACS v 9.1, 2010). 

U tohoto modelu difuzní koeficient D (m
2
 ∙ s

-1
) paliva vychází z transportních rovnic a lze jej 

vyjádřit vztahem: 

𝐷 =
𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜎𝑓𝑢𝑒𝑙
 . (5.34) 
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Nicméně, je možné definovat i bezrozměrnou reakční rychlost W. V β-modelu jsou 

transformované výpočtové veličiny D
*
 a W

*
 vyjádřeny následovně: 

𝑊∗ =
𝑊

𝛽
= 𝑊 ∙

𝑙𝐿𝑇

∆𝑔
 , (5.35) 

𝐷∗ = 𝐷 ∙ 𝛽 = 𝐷 ∙
∆𝑔

𝑙𝐿𝑇
 , (5.36) 

kde β je bezrozměrný transformační faktor, Δg je délka kontrolního objemu v m a lLT je 

směšovací délka v m. 

Z provedené analýzy rychlosti hoření (ARTZEN, 1998) lze odvodit mezi difuzním 

koeficientem D a bezrozměrnou reakční rychlostí W pro χq = 0,05 následující vztah: 

𝑊 ∙ 𝐷 = 1,37 ∙ 𝑆𝑢
2 = 𝑊∗ ∙ 𝐷∗, (5.37) 

kde χq je limit potlačení proměnné χ a proměnná Su je rychlost hoření v m ∙ s
-1

.  Hodnoty D
*
 a 

W
*
 jsou závislé na hustotě sítě a lze je rovněž vyjádřit takto: 

𝑊∗ = 𝑐1𝛽 ∙
𝑆𝑢

∆𝑔
 , (5.38) 

𝐷∗ = 𝑐1𝛽 ∙ 𝑆𝑢 ∙ ∆𝑔 , (5.39) 

kde c1β je bezrozměrná konstanta. 

Obecně je reakční rychlost paliva vyjádřena následujícím vztahem: 

𝑅𝑓𝑢𝑒𝑙 = −𝑊
∗ ∙ 𝜌 ∙ min(𝛿𝐻 ∙ (𝜒 − 𝜒𝑞), 𝜒, 9 − 9 ∙ 𝜒), (5.40) 

kde δH je Heavisideova funkce a χ je bezrozměrná progresní proměnná definovaná vztahem: 

𝜒 =
𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙
0 +𝜉 ∙ (𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙

1 −𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙
0 )

 . 

5.1.6 Model rychlosti hoření 

Rychlost hoření lze považovat za laminární, pokud je plamen uhlazený a je řízen především 

difuzí. Tento stav je typický pro prvotní fázi výbuchu při iniciaci např. jiskrou 

v homogenizované a uklidněné hořlavé směsi. Ovšem již v krátkém časovém úseku po 

iniciaci se stává plamen kvazi-laminární, kdy jednotlivé nestability způsobují svrašťování 

plamene. Po této přechodové fázi již plamen dosahuje plně turbulentního režimu. 

Laminární rychlost hoření závisí především na typu paliva, poměru a homogenitě hořlavé 

směsi a tlaku. Laminární rychlost hoření je obvykle odhadována pomoci objemově-

hmotnostního průměru (FLACS v 9.1, 2010). Závislost tlaku na laminární rychlost hoření je 

definována vztahem: 

𝑆𝐿 = 𝑆𝐿
0 ∙ (

𝑝

𝑝0
)
𝛾𝑃

, (5.41) 
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kde 𝑆𝐿
0 je počáteční laminární rychlost hoření v m ∙ s

-1
, p je aktuální tlak v Pa, p0 je počáteční 

tlak v Pa a γP je bezrozměrný parametr závislý na typu paliva. V případě kvazi-laminárního 

režimu hoření lze turbulentní rychlost hoření vyjádřit jako: 

𝑆𝐿𝑄 = 𝑆𝐿 + 8 ∙ 𝑆𝐿
0,284  ∙ 𝑢,0,912 ∙ 𝑙𝐼

0,196
 , (5.42) 

kde u´ je střední kvadratická rychlost v m ∙ s
-1

 a lI je délkové měřítko v m. 

Korelace pro turbulentní rychlost hoření je vyjádřena výrazem: 

𝑆𝑇 = 15 ∙ 𝑆𝐿
0,784 ∙ 𝑢,0,412 ∙ 𝑙𝐼

0,196
 . (5.43) 

Obecně lze v programu FLACS používanou rychlost hoření vyjádřit takto: 

𝑆𝑢 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑆𝐿 ,𝑚𝑖𝑛(𝑆𝐿𝑄 , 𝑆𝑇)). (5.44) 

5.2 Numerický výpočtový model 

K ověření možnosti modelování výbuchových dějů byl sestaven CFD numerický model ve 

shodě s geometrií experimentálního zařízení. V rámci výpočtového modelu byly nastaveny 

všechny parametry modelu tak, aby co nejvěrněji odpovídaly provedeným experimentům. 

Samotné odlaďování modelu bylo poměrně obtížné, poněvadž pro všechny varianty 

provedených experimentů byl sestaven jeden numerický výpočtový model. Po odladění 

modelu byly provedeny časově velmi náročné simulace. 

Geometrie a výpočetní síť vychází z výkresové dokumentace zkušebního zařízení variabilní 

výbuchové komory VVK 250. Umístění tlakového a teplotního čidla v matematickém modelu 

je shodné se zkušebním zařízením. Výpočetní síť zkušebního zařízení byla vytvořena v 

programu FLACS s celkovým počtem buněk (kontrolních objemů) 1 105 325. Sítí je pokrytý 

prostor ve tvaru kvádru o délce 20 m, šířce 10 m a výšce 5 m. Celkový objem pokrytý sítí 

tedy činí 1000 m
3
, viz Obr. 5.1.   

 

Obr. 5.1: Výpočtová síť 
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Síť je vytvořená pomocí šestistěnů ve tvaru krychle nebo kvádru. Geometrie modelu byla 

zjednodušena tím, že nebyly uvažovány méně významné (zanedbatelné) prvky konstrukce. 

Velikost kontrolních objemů byla proměnná. Nejmenší rozměry kontrolních objemů byly v 

oblasti modelovaného zařízení včetně prostoru před otvorem a s rostoucí vzdáleností se ve 

všech směrech os kartézského souřadného systému jejich rozměry zvětšovaly. Rozměry 

kontrolních objemů byly v rozsahu od 0,02 m do 2,02 m. Stěny zařízení byly modelované 

prvky „solid“ s hodnotou poréznosti nula a pojistná membrána umístěná v odlehčovacím 

otvoru byla modelována jako odlehčovací panel (pressure relief panel). Na Obr. 5.2 je 

zobrazena geometrie a síť výpočtového modelu, včetně umístění zkušebního zařízení ve 

výpočtovém prostoru. 

 

Obr. 5.2: Geometrie a síť matematického modelu 

Přestože zkušební zařízení má relativně primitivní tvar s minimem překážek, které by 

ovlivňovaly proces chemických reakcí a proudění média, bylo nezbytné při tvorbě sítě 

numerického modelu věnovat jednotlivým prvkům komory dostatečnou pozornost. Samotný 

plášť zkušební komory představoval neprostupnou překážku, tudíž byl modelován jako stěna 

(solid). Pro podsíťové (subgridní) objekty, jejichž rozměry byly menší než rozměry 

jednotlivých kontrolních objemů, bylo použito částečné blokování (zneprůchodňování) těchto 

kontrolních objemů, které je v programu FLACS definováno koncepcí distribuované 

poréznosti prostředí (distributed porosity concept). Kromě podchycení malých objektů ve 

výpočtovém modelu tato koncepce zohledňuje i oblasti v blízkosti pevných překážek nebo 

terénu. Je tak částečně zohledněna i oblast mezní vrstvy, kde dochází k „bzdění“ tekutiny, a 

tím ke vzniku skokových změn řešených veličin. Na Obr. 5.3 je zobrazeno rozložení 

poréznosti v jednotlivých řezech zkušebního zařízení ve směru osy z (po výšce komory). 

Jednotlivé pořadnice udávají vzdálenost od počátku souřadného systému. 
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0,64 m 
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Obr. 5.3: Rozložení poréznosti v jednotlivých řezech zkušebního zařízení ve směru osy z 

První náhled zobrazuje rozložení poréznosti v úrovni podpěr nosného rámu zkušebního 

zařízení, druhý náhled v úrovni spodního krycího plechu opláštění, třetí náhled v úrovni těsně 

nad spodním krycím plechem opláštění, čtvrtý náhled v úrovni středu komory, pátý náhled v 

úrovni horního krycího plechu a poslední náhled v těsné blízkosti nad horním krycím 

plechem. 

Na Obr. 5.4 je zobrazeno rozložení poréznosti v jednotlivých řezech zkušebního zařízení ve 

směru osy y (v ose odlehčení komory). První náhled zobrazuje rozložení poréznosti v úrovni 

zadní stěny zkušebního zařízení, druhý náhled v úrovni středu komory a třetí náhled v těsné 

blízkosti stěny s odlehčovacím otvorem. 
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0,51 m 
 

0,83 m 
 

1,11 m 

Obr. 5.4: Rozložení poréznosti v jednotlivých řezech zkušebního zařízení ve směru osy y 

Na Obr. 5.5 je zobrazeno rozložení poréznosti v jednotlivých řezech zkušebního zařízení ve 

směru osy x (kolmo na osu odlehčení komory). První náhled zobrazuje rozložení poréznosti 

v úrovni zadní stěny zkušebního zařízení, druhý náhled v úrovni středu komory a poslední 

náhled v těsné blízkosti přední stěny zkušebního zařízení. 

 

4,69 m 
 

5,01 m 
 

5,31 m 

Obr. 5.5: Rozložení poréznosti v jednotlivých řezech zkušebního zařízení ve směru osy x 

V modelované oblasti byly použity dva základní materiály, a to proudící médium „fluid“ a 

materiál stěn „solid“. Proudícím médiem byla uvažována směs, která odpovídá fyzikálním 

parametrům o složení N2 = 72,07 %, O2 = 18,93 % a CH4 = 9 %. Směs o definovaném složení 

byla umístěna ve vnitřním prostoru zkušebního zařízení. Iniciační bod byl situován do 

geometrického středu komory, tak jak tomu bylo v případě prováděných experimentů. 

Poněvadž prodleva iniciace byla definována nulovou hodnotou, samotná simulace 

výbuchového děje probíhala od okamžiku spuštění výpočtu.  Okrajové podmínky u hraničních 

buněk modelované oblasti byly řešeny pomocí diskretizovaných Eulerových rovnic. Za 

hranicemi modelovaného prostoru byl uvažován běžný atmosférický tlak. Pokud došlo 

k proudění média (přetoku) přes tyto hranice, do výpočtu se včlenilo řešení rovnic hybnosti a 

kontinuity na tomto rozhraní, což způsobovalo nárůst výpočtového času a pokles přesnosti 
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výpočtu. Snížená přesnost výpočtu se obvykle projevila příliš nízkými výbuchovými tlaky. 

Z tohoto důvodu je vhodné, aby výpočtová oblast byla dostatečně rozsáhlá. 

Poněvadž se jednalo o modelování odlehčeného výbuchu, bylo u numerického modelu 

nezbytné věnovat značnou pozornost právě odlehčení. Odlehčení výbuchového prostoru bylo 

provedeno pomocí aktivního odlehčovacího panelu, který byl definován svým umístěním, 

rozměrem, typem, aktivačním tlakem, porézností, hmotností, součinitelem odporu a dalšími 

doplňkovými parametry, viz Obr. 5.6. 

.  
 

Obr. 5.6: Umístění pojistné membrány (odlehčovacího panelu) na modelu (vlevo) a zadané 

parametry (vpravo) 

Samotný odlehčovací panel je symetricky umístěn v otvoru komory. V modelu byl použit typ 

„unspecified“, který umožňuje lineární přemístění panelu při jeho odlehčení (porušení) a lze u 

něj použít větší množství vstupních parametrů. Aktivační tlak panelu byl na základě 

provedených experimentů vymezen hodnotou 0,226 bar. Před dosažením této hodnoty činí 

poréznost panelu „0“ a po dosažení se skokově změní na hodnotu „1“. Změnou poréznosti je 

tedy ovládán stav uzavření a otevření odlehčovacího otvoru. Hmotnost panelu nebyla 

zadávána, a to z důvodů její nízké hodnoty pro pauzovací papír a směru pohybu při odlehčení. 

Parametr hmotnosti se ve výpočtu efektivně uplatní pouze v případech membrán s vyšší 

měrnou hmotností a při jejím pohybu vzhůru (proti zemské gravitaci). Pro zohlednění odporu, 

který klade membrána šířícímu se médiu při jejím protržení, byla zadána i hodnota součinitele 

odporu. Maximální délka přemístění panelu nebyla vzhledem k typu membrány (pauzovací 

papír) zohledněna. 

Rozmístění monitorovacích bodů v modelu je zobrazeno na Obr. 5.7. Všechny monitorovací 

body s výjimkou bodu M2 byly rozmístěny na vodorovné ose komory (osa y), která prochází 

středem zkušebního zařízení (iniciačním bodem) a středem odlehčovacího otvoru. 

Monitorovací bod M1 byl umístěn ve středu komory, bod M3 byl lokalizován 10 cm před 

odlehčovacím otvorem (uvnitř zařízení), bod M4 byl situován přímo v otvoru, bod M5 byl 

umístěn 20 cm za odlehčovacím otvorem (vně zařízení), bod M6 byl situován 40 cm za 

otvorem a bod M7 byl umístěn 140 cm za odlehčovacím otvorem. Monitorovací bod M2 byl 

situován v místě umístění snímače tlaku (teploty), což bylo ve středu horní stěny komory.  
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Obr. 5.7: Rozmístění monitorovacích bodů v prostoru zkušebního zařízení 

5.3 Interpretace výsledků 

Použitý software nabízí velké množství forem výstupů řešených veličin. Primárně je možno 

řešené veličiny zobrazovat ve formě skalárních nebo vektorových polí. Řešené veličiny lze 

exportovat ve formě grafů (v geometrické nebo časové ose), 2D nebo 3D řezů, 3D pohledů, 

textových souborů a dalších. Výstupy jednotlivých simulací mohou být vzájemně 

kombinovány. 

V rámci modelování výbuchových dějů probíhajících při částečném odlehčení na zařízení 

variabilní výbuchové komory VVK 250 byla provedena celá řada simulací. Jednotlivé 

výpočty probíhaly při změnách počátečních a okrajových podmínek v souladu s provedenými 

experimenty. V případě počátečních podmínek výpočtu byla v jednotlivých výpočtech 

prováděna změna objemové koncentrace metanu ve směsi. Ze všech aplikovaných okrajových 

podmínek na modelu byla změna uskutečňována pouze u hodnot statického reakčního tlaku 

pojistné membrány (pressure relief panel). K aktivaci této okrajové podmínky docházelo až 

v průběhu výpočtu. 

Konkrétní výsledky numerických simulací jsou prezentovány především na základě hodnot 

zjištěných z experimentálních měření. Jedná se především o průběhy výbuchových tlaků, 

šíření plamene a rozvoj teploty především uvnitř zkušebního zařízení. Jsou však prezentovány 

i výsledky, které experimentálně zjišťovány nebyly. Mezi takové výsledky patří například 

změna hmotnostního zlomku paliva nebo změna poměru ekvivalence směsi. Výhodou 

výsledků získaných numerickou simulací oproti výsledkům experimentálně zjištěným je 

možnost zobrazit sledované veličiny ve formě 2D nebo 3D řezů, případně 3D pohledů. 

Experimentálně byly hodnoty zjišťovány pouze bodově, což neumožňuje udělat si představu o 

průběhu rozvoje sledované veličiny souběžně v prostoru a čase. 

Veličiny uvedené v následujících grafech vycházejí z numerické simulace, která byla 

provedena na modelu zkušebního zařízení VVK 250 pro 9% objemovou koncentraci metanu 

ve směsi. Počáteční tlak byl stanoven hodnotou 0,995 bar a teplota byla 12 °C. Plocha 

odlehčovacího otvoru činila 0,04 m
2
 a hodnota statického reakčního tlaku byla aplikována pro 
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membránu tvořenou pauzovací papírem o hodnotě 0,226 bar (MYNARZ aj., 2013). Na Obr. 

5.8 je znázorněn průběh úbytku paliva (metanovzdušné směsi) v závislosti na čase. Jednotlivé 

průběhy jsou sledovány v monitorovacích bodech, a to ve středu zkušebního zařízení (M1) a 

v místě umístění snímače tlaku, respektive teploty (M2). Z grafu je zřejmé, že při iniciaci 

umístěné ve středu zkušební komory dochází ve středu komory k rychlejšímu úbytku paliva 

než u stěn. Množství paliva je vyjádřeno jeho hmotnostním zlomkem ve směsi. 

 

Obr. 5.8: Změna hmotnostního zlomku paliva v čase  

Obr. 5.9 zobrazuje závislost redukovaného výbuchového tlaku na čase ve středu zkušební 

komory. Uvedená výbuchová křivka zobrazuje přetlakovou i podtlakovou fázi výbuchu a je 

na ní patrný i účinek uvolnění pojistné membrány. 

 

Obr. 5.9: Průběh výbuchové křivky ve středu komory 
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Na Obr. 5.10 jsou zobrazeny průběhy výbuchových křivek v definovaných vzdálenostech 

před odlehčovacím otvorem výbuchové komory. Z grafu je patrné, že s narůstající vzdáleností 

od otvoru dochází k posunu maxim hodnot redukovaných výbuchových tlaků a k jejich 

poklesu. V případě monitorovacího bodu umístěného přímo v odlehčovacím otvoru (M4) 

dochází k ovlivnění výbuchového tlaku zvýšeným prouděním spalin z vnitřního prostoru 

komory. 

 

Obr. 5.10: Průběh výbuchových tlaků v prostoru před odlehčovacím otvorem 

Průběh průměrného výbuchového impulsu na pojistné membráně (relief panel) je zachycen na 

Obr. 5.11. V tomto případě se jedná o působení impulsu (přetlaku) na plochu membrány do 

jejího porušení. 

  

Obr. 5.11: Průběh výbuchového impulsu na odlehčovací membráně (panelu) 
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Tvorba výbuchových produktů v závislosti na čase ve středu a u horní stěny zkušební komory 

je znázorněna na Obr. 5.12. Graf vyjadřuje změnu hmotnostního zlomku spalin vzniklých při 

spalování metanovzdušné směsi. Samotné produkty se při optimálním spalování skládají 

z oxidu uhličitého a vodní páry.  

 

Obr. 5.12: Vývoj výbuchových produktů v čase 

Průběh absolutní (termodynamické) adiabatické teploty v čase je znázorněn na Obr. 5.13. 

Průběh této teploty je ve shodě s průběhem nárůstu výbuchových produktů. Při šíření reakční 

zóny hoření z místa iniciace (ze středu komory) dochází k úbytku paliva, což způsobuje nárůst 

množství produktů hoření, absolutní teploty a tlaku. 

 

Obr. 5.13: Změna absolutní teploty v čase 
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Nárůst teploty může tedy být způsoben změnou chemické energie na teplotní energii, změnou 

mechanické energie (při kompresi) na teplotní energii, případně iniciačním zdrojem. 

K ovlivnění absolutní teploty iniciací může v robustních systémech dojít pouze u výkonných 

iniciačních zdrojů. 

Na Obr. 5.14 je zobrazena posloupnost úbytku paliva ve vnitřním prostoru zkušebního 

zařízení. V náhledech jsou zobrazeny svislé řezy zkušebního zařízení. K úbytku paliva 

dochází vlivem jeho spalování z místa iniciace směsi (střed komory) směrem k plášti komory. 

Z náhledů je patrné, že do okamžiku uvolnění pojistné membrány se šíří reakční zóna hoření 

předmísené metanovzdušné směsi od epicentra (místa iniciace) v kulové ploše. Po odstranění 

membrány nastává vytlačení části paliva mimo vnitřní prostor komory a dochází k deformaci 

reakční zóny a k interakci paliva s okolním vzduchem ve vnějším prostoru. Barevná stupnice 

v legendě náhledů určuje hmotnostní zlomek paliva, který je stanovován v každém kontrolním 

objemu během výpočtu. 

 
70 ms 

 
95 ms 

 
100 ms 

 
 

105 ms 

 

110 ms 

 

170 ms 

Obr. 5.14: Sekvence úbytku paliva ve zkušební komoře 

Rozvoj adiabatické teploty v prostoru výbuchové komory (uvnitř i vně) je znázorněn na Obr. 

5.15. V náhledech v řadě nad časovými údaji jsou zobrazeny vodorovné řezy zkušebního 

zařízení a v řadě pod časovými údaji jsou znázorněny svislé řezy. Oba typy řezů procházejí 

středem komory, tudíž i iniciačním bodem směsi. Na stupnici jsou zobrazovány hodnoty 

adiabatické teploty v kelvinech. 

  



 

Numerická část 

 

- 108 - 

 

   

 

70 ms 95 ms 100 ms 

   

   

105 ms 110 ms 115 ms 
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Obr. 5.15: Sekvence rozvoje teploty v prostoru zkušebního zařízení 

Na Obr. 5.16 je zobrazen sled rozvoje šíření produktů hoření metanovzdušné směsi, resp. 

šíření plamene v jednotlivých časových okamžicích. V náhledech v řadě nad časovými údaji 

jsou znázorněny svislé řezy zkušebního zařízení a v řadě pod časovými údaji jsou zobrazeny 
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vodorovné řezy. Oba typy řezů opět procházejí středem komory. Stupnice v legendě náhledů 

určuje hmotnostní zlomky produktů hoření, které jsou stanovovány v každé výpočtové buňce 

v průběhu simulace. 

 
70 ms 

 
95 ms 

 

100 ms 
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Obr. 5.16: Sekvence šíření výbuchových produktů v prostoru zkušebního zařízení 

Informaci o rozvoji a šíření reakční zóny rovněž poskytuje zobrazení změny ekvivalenčního 

poměru směsi a teploty, viz Obr. 5.17. 
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Obr. 5.17: Sekvence rozvoje poměru ekvivalence směsi (horní řada) a teploty (dolní řada) 

v prostoru zkušebního zařízení 

Všechny výše uvedené sekvence šíření řešených veličin spolu navzájem souvisí. V závislosti 

na úbytku paliva ve zkušebním zařízení narůstá množství produktů hoření, současně narůstá 

teplota a s ní i výbuchové tlaky. Z této propojenosti jednotlivých veličin lze v definovaných 

případech na základě jedné veličiny (například teploty) odhadovat hodnotu jiné veličiny 

(například výbuchového tlaku). 

5.4 Srovnání výsledků výpočtového modelu a experimentů 

Nejen vizuálně zajímavým parametrem při výbuchu je průběh šíření plamene po uvolnění 

pojistné membrány. Dosah plamene obvykle při plánování umístění odlehčovacích otvorů u 

objektů i technologií hraje významnou roli. Na Obr. 5.18 je zobrazeno srovnání šíření 

plamene v prostoru před odlehčovacím otvorem. Rozvoj plamene jak při experimentu, tak 

numerické simulaci je časově synchronizován na iniciační impuls. 
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Obr. 5.18: Srovnání průběhu šíření plamene při experimentu a numerickém modelu 

Tvar a rozsah zóny plamenného hoření se mohou v obou srovnávaných případech lišit. 

Zatímco u experimentů je zachycení šíření plamene především závislé na snímací frekvenci 

záznamové kamery, na aktuálních světelných podmínkách při měření a podobně, v rámci 

simulace jsou jako plamen (tvorba produktů hoření) zobrazovány všechny oblasti, kde 

dochází k chemické reakci paliva a oxidačního prostředku. 
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V rámci experimentů bylo sledováno několik výbuchových parametrů. Nejvýznamnějším 

sledovaným parametrem byl redukovaný výbuchový tlak. Na Obr. 5.19 je znázorněn průběh 

tohoto tlaku jako funkce času pro 9% objemovou koncentraci metanu ve směsi. Jedná se o 

srovnání naměřených a spočtených redukovaných výbuchový tlaků, kdy plocha 

odlehčovacího otvoru činila 0,04 m
2
 a byla použita membrána na bázi pauzovacího 

(voskovaného) papíru o tloušťce 0,06 mm. Z důvodu prodlevy při přenosu energie palníku na 

zkušební směs docházelo ke zpoždění rozvoje výbuchového děje oproti numerickým 

simulacím. Pro zajištění srovnatelnosti obou výbuchových křivek byla experimentálně 

zjištěná křivka posunuta o 50 ms vlevo. Hodnota prodlevy byla experimentálně zjištěna na 

základě kamerových záznamů interakce elektrického mžikového palníku se zkušební směsi. 

Tato prodleva je závislá na mnoha parametrech, jako jsou typ palníku, parametry iniciačního 

obvodu, homogenita směsi a podobně. Nejvýznamnějším parametrem je však množství 

hořlavé látky ve směsi. S rostoucí nebo klesající objemovou koncentrací metanu ve směsi se 

tato doba výrazně prodlužuje. 

Při porovnání s numerickým modelem bylo v tomto případě dosaženo velmi dobré shody. 

V přetlakové fázi výbuchu je průběh obou křivek téměř totožný, avšak v podtlakové fázi se 

přibližně od hodnoty maximálního naměřeného podtlaku obě křivky rozbíhají. Nicméně doba 

trvání podtlakové fáze výbuchu i hodnoty maximálního záporného redukovaného 

výbuchového tlaku jsou si velmi podobné. Významněji se tedy liší pouze hodnoty záporného 

redukovaného výbuchového impulsu. 

 

Obr. 5.19: Průběhy výbuchových křivek získaných experimentem a z výpočtového modelu 

Experimentálně získané průběhy výbuchových křivek pro jednotlivé typy membrán o ploše 

odlehčení 0,02 m
2
 jsou zobrazeny na Obr. 5.20. Na Obr. 5.21 jsou vykresleny průběhy 

výbuchových křivek, které jsou získány z numerického výpočtového modelu. Simulace byly 

provedeny pro všechny typy membrán, které byly použity při experimentech. Poněvadž u 

experimentů se projevovala delší indukční perioda, byly obecně všechny výbuchové křivky 

časově posunuty oproti křivkám získaným numerickou simulací. Z tohoto důvodu bylo u 

zobrazených křivek provedeno jejich časové sjednocení. Při srovnání obou sad výbuchových 
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křivek lze konstatovat jejich dobrou shodu. Hodnoty redukovaných výbuchových tlaků se liší 

pouze v jednotkách procent. Rovněž doby trvání přetlakové fáze byly obdobné. Odlišnosti 

vznikají u průběhu podtlakové výbuchové fáze. Některé průběhy podtlakové fáze výbuchu 

získané z výpočtového modelu se částečně liší od průběhů experimentálně zjištěných. 

 

Obr. 5.20: Průběhy výbuchových křivek získaných z experimentů pro plochu odlehčení 0,02 

m
2
 

 

Obr. 5.21: Průběhy výbuchových křivek získaných z výpočtového modelu pro plochu 

odlehčení 0,02 m
2
 

Obr. 5.22 a 5.23 znázorňují průběhy výbuchových křivek získaných z experimentů a simulací 

pro plochu odlehčení 0,04 m
2
. Zatímco hodnoty redukovaných výbuchových tlaků a doby 
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trvání přetlakové fáze byly v dobré shodě, u podtlakové fáze se projevovaly odlišnosti. Téměř 

u všech křivek nabývaly hodnoty podtlaku a doby trvání podtlakové fáze nízkých hodnot.  

 

Obr. 5.22: Průběhy výbuchových křivek získaných z experimentů pro plochu odlehčení 0,04 

m
2
 

 

Obr. 5.23: Průběhy výbuchových křivek získaných z výpočtového modelu pro plochu 

odlehčení 0,04 m
2 

Obr. 5.24 a 5.25 zobrazuje opět průběhy výbuchových křivek, ovšem pro plochu 

odlehčovacího otvoru 0,12 m
2
. V případě experimentálně získaných průběhů výbuchových 

křivek byly zřejmé značné oscilace, a to především v oblasti podtlakové fáze výbuchu. 

Rovněž i shoda hodnot redukovaný výbuchových tlaků byla menší. V případě větších ploch 
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odlehčení u zkušebního zařízení docházelo k výraznějším projevům vlivu hydrodynamických 

nestabilit plamene v důsledku rychlého ventilování výbuchového prostoru a přisávání 

vzduchu z okolí. Tyto vlivy měly za následek oscilace naměřených průběhů výbuchových 

křivek. U výbuchových křivek získaných simulací se tyto oscilace neprojevovaly. 

 

Obr. 5.24: Průběhy výbuchových křivek získaných z experimentů pro plochu odlehčení 0,12 

m
2
 

 

Obr. 5.25: Průběhy výbuchových křivek získaných z výpočtového modelu pro plochu 

odlehčení 0,12 m
2
 

Obecně lze konstatovat, že především hodnoty redukovaných výbuchových tlaků v přetlakové 

fázi výbuchového děje získané z numerických simulací mají velmi dobrou shodu s výsledky 

z provedených experimentů. Právě tyto hodnoty patří ze sledovaných výbuchových parametrů 

k těm nejdůležitějším. Nicméně menší shody s experimenty již bylo dosahováno u hodnot 
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redukovaného výbuchového tlaku v podtlakové fázi výbuchu a doby trvání podtlakové fáze. 

V případě průběhů výbuchových křivek měly křivky získané simulacemi tendenci mírně 

předbíhat křivky získané z experimentálních měření. Tato tendence přetrvávala i po provedení 

korekce zpoždění, které nastává u použitých elektrických palníků. Doby trvání podtlakových 

fází získané simulacemi byly často kratší, nežli tomu bylo u uskutečněných experimentů. 
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KAPITOLA 6 

 

6 Závěr 

Disertační práce se zabývá experimentálními a matematickými metodami stanovení zatížení 

stavebních konstrukcí v konsekvenci interakce vzdušných tlakových vln generovaných při 

výbuchové přeměně plynných směsí za podmínek procesu odlehčení. Samotné charakteristiky 

vzdušných tlakových vln jsou popisovány pomocí vybraných výbuchových parametrů. 

V rámci disertační práce byla realizována a vyhodnocena sada experimentů zabývajících se 

problematikou stanovení vybraných výbuchových parametrů při odlehčeném výbuchu za 

různých počátečních a okrajových podmínek. Pro zvýšení opakovatelnosti, spolehlivosti a 

věrohodnosti výstupů určující sady experimentů byla provedena další doplňující měření. Tato 

měření měla doplňující charakter a zabývala se především problematikou vymezení nebo 

upřesnění počátečních nebo okrajových podmínek. 

Jednalo se především o experimentální zjišťování parametrů hoření mžikových palníků, které 

byly použity jako iniciační zdroj zkušební směsi. Na základě provedených experimentálních 

měření byl stanoven průběh, rozměry plamene a doba hoření palníku. Dále byla prováděna 

měření rychlostních profilů proudění směsi při procesu homogenizace. Tato měření měla za 

úkol prověřit, zdali je zkušební směs dostatečně kvalitně homogenizována, tedy zdali se ve 

všech místech vnitřního prostoru zkušebního zařízení nachází směs o totožné koncentraci. 

Součástí těchto měření bylo i stanovování doby, kdy dojde k ustálení zkušební směsi po 

odpojení míchadla. Na základě zjištěných časů byla pak stanovena doba prodlevy mezi 

ukončením homogenizace směsi a její iniciací. S touto problematikou úzce souvisí kvalita 

přípravy zkušební směsi z pohledu obsahu jednotlivých plynných složek ve směsi. Pro 

ověření shody poměru obsahu kyslíku a metanu ve směsi byla provedena měření, která byla 

následně porovnána s teoretickým výpočtem. Všechna výše uvedená měření sloužila 

k upřesnění především počátečních podmínek určující sady experimentů. 

Pro stanovení okrajových podmínek k určujícím experimentálním měřením byla provedena 

další nezbytná podpůrná měření. Primárním cílem těchto měření bylo stanovit parametry 

odlehčovacích prvků. Na jednotlivých pojistných membránách bylo provedeno měření jejich 

tlouštěk a byly stanoveny jejich měrné hmotnosti. Určení měrné hmotnosti membrán má 

význam především pro stanovení odlehčovací účinnosti. Nicméně nejvýznamnější hodnotou u 

pojistných membrán je statický reakční tlak. Pro stanovení hodnot statického reakčního tlaku 



 

Závěr 

 

- 118 - 

 

byla provedena rozsáhlá normovaná sada měření. Tato měření byla realizována metodou 

tlakové zkoušky. 

K uskutečnění experimentálních měření bylo na základě návrhu jednotlivých experimentů 

přistoupeno k vývoji a následné realizaci experimentální sestavy. Tato sestava se skládá ze 

samotného zařízení variabilní výbuchové komory, ze soustavy přívodu a dávkování paliva 

včetně iniciačního systému, homogenizace směsi a periferních zařízení sloužících ke snímání 

a záznamu měřených signálů. Při tvorbě experimentální sestavy bylo zapotřebí překonat 

značné množství technických problémů, mezi něž patřilo například utěsnění zkušebního 

prostoru ve spojích i prostupech a především vyřešení umístění a hermetického utěsnění 

vysokootáčkového elektromotoru míchadla. U vyvinuté experimentální sestavy byl především 

kladen důraz na její univerzálnost, a přitom na její konstrukční i provozní jednoduchost. 

Na základě analytického přístupu ke stanovení vybraných výbuchových parametrů byla 

provedena analýza vybraných predikčních modelů, u kterých byla následně zhodnocena jejich 

aplikovatelnost na základě dat získaných z experimentálních měření. Při aplikaci vybraných 

predikčních modelů na data získaná z experimentálních měření lze konstatovat, že jejich 

využitelnost je spíše omezená. V případech, kdy je zapotřebí provést rychlý odhad 

redukovaných výbuchových tlaků s nižšími nároky na přesnost výsledků, je možné tyto 

modely použít. Využití těchto predikčních modelů je možné například při mimořádné události 

spojené s výbuchem plynných směsí v případě komplexních geometrií větších rozsahů 

k určení kritických míst nebo oblastí. Tato místa nebo oblasti pak lze podrobit podrobnější 

analýze pomocí sofistikovanějších metod. Nicméně je zapotřebí zmínit, že použité predikční 

modely jsou sestavovány a verifikovány pro větší objemy ohraničených prostor, různé tvary 

prostor a typy hořlavých směsí. Na základě omezených podmínek v rámci provedených 

experimentů nelze provádět hlubší závěry. 

Na základě numerického přístupu ke stanovení vybraných výbuchových parametrů byl 

sestaven komplexní CFD numerický model, jehož výstupy (vybrané výbuchové parametry) 

byly následně porovnány s daty získanými z experimentálních měření. V rámci výpočtového 

modelu byly zadány všechny parametry tak, aby co nejvěrněji odpovídaly provedeným 

experimentům. Po srovnání všech sledovaných parametrů lze konstatovat, že výsledky 

získané numerickou simulací v softwaru FLACS vykazují velmi dobrou shodu s výsledky 

získanými experimentálně. Největší pozornost byla věnována srovnání průběhů výbuchových 

křivek. Právě tvar výbuchové křivky zahrnuje značnou část sledovaných výbuchových 

parametrů, a tím věrně popisuje i charakter vzdušné tlakové vlny. 

Na základě poznatků získaných z výsledků experimentálních měření, matematických analýz i 

teoretických poznatků z oblasti odlehčených výbuchů lze konstatovat následující. Metoda 

odlehčení výbuchů je efektivní způsob ochrany stavebních objektů a technologických zařízení 

před účinky vzdušných tlakových vln generovaných výbuchem plynných směsí. K naplnění 

vytyčených cílů byly použity metody laboratorních experimentů, analytických i numerických 

analýz. Orientace na experimentální měření a matematické analýzy vycházela z potřeby 

detailně studovat parametry odlehčených výbuchů za přesně definovaných podmínek. Dalším 

velmi důležitým faktem byl rovněž požadavek na zajištění vysoké míry reprodukovatelnosti 

provedených měření a simulací. Z výsledků simulací, ale především z experimentálních 



 

Závěr 

 

- 119 - 

 

měření vyplývá, že všechny pracovní teorie byly ověřeny a pracovní hypotéza vytyčená v 

kapitole 1 disertační práce byla potvrzena. 

Dosažené výsledky při studiu zatížení stavebních konstrukcí od účinků vzdušných tlakových 

vln mohou být uplatněny v rámci tvorby a úprav norem tykajících se mimořádných zatížení 

konstrukcí. Za další přínos lze rovněž považovat využití získaných poznatků při inovaci 

předmětů orientovaných na problematiku výbuchů. Ve vztahu k vědnímu oboru představují 

získané výsledky kvalitativní posun v úrovni teoretického i praktického poznání jevů, které 

provází procesy výbuchových přeměn plynných směsí za podmínek odlehčení. Poznatky 

získané při studiu odlehčených výbuchů byly v rámci několika příspěvků publikovány na 

konferencích mezinárodního významu a v článcích renomovaných domácích i zahraničních 

periodik. 

6.1 Zhodnocení přínosů k řešené problematice 

V rámci disertační práce byla realizována sada experimentálních měření odlehčených 

výbuchů metanovzdušné směsi za různých počátečních a okrajových podmínek. 

Experimentálně zjištěné průběhy výbuchových křivek je možno využít jako vstupní informace 

(formou dynamických zatěžovacích funkcí) při návazných teoretických analýzách působení 

časově proměnného výbuchového zatížení na odezvu opláštění zkušebního zařízení. Tyto 

analýzy mohou nápomoci k prohloubení znalostí o interakci vzdušných tlakových vln se 

stavebními konstrukcemi. 

V rámci předkládané práce byl vytvořen původní aplikační program určený pro výpočet 

hodnot redukovaného výbuchového tlaku. Předností této aplikace je sdružení všech 

použitelných predikčních modelů v jednom výpočetním bloku s výstupy v stejných 

jednotkách. Další výhodou je implementace všech omezení u jednotlivých výpočetních 

postupů. Zapracováním těchto postupů byla výrazně eliminována možnost nesprávné aplikace 

jednotlivých výpočetních vztahů. 

V rámci automatizace zpracování dat z experimentálních měření byla vytvořena v tabulkovém 

procesoru aplikace, která provádí potřebné matematické operace. V případě zjišťování 

rychlosti nárůstu výbuchových tlaků se jedná o numerickou derivaci funkce výbuchové křivky 

a v případě stanovení redukovaných výbuchových impulsů o numerickou integraci vybraných 

částí výbuchové křivky. V případě numerické integrace naměřených dat může být použito 

více integračních metod. 

Byl vyvinut technický realizovaný výsledek, umožňující zvýšení odolnosti snímače odezvy 

pláště výbuchové komory. Součástí funkčního vzorku je i způsob jeho uchycení na opláštění 

zkušebního zařízení. 

V rámci tvorby experimentální sestavy byla vyvinuta zařízení, která umožňují provádění 

měření a záznamu dat ve vysoké jakosti. Jedná se zejména o řídicí a napájecí systém iniciace, 

který poskytuje variabilní změnu napěťového a proudového signálu. Toto zařízení zajišťuje 

ovládání iniciačního systému a současně provádí regulaci motoru míchadla. Dalším 

vyvinutým zařízením je univerzální synchronizační jednotka, sestávající z přijímacího a 

spouštěcího modulu. Tato jednotka umožňuje synchronizaci iniciačního signálu se snímáním 
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výstupních signálů včetně systému podpůrného snímkování vysokorychlostním kamerovým 

systémem. Univerzálnost synchronizační jednotky spočívá v možnosti zařízení přijímat 

elektrický (s náběžnou nebo sestupnou hranou) nebo optický signál. 

Na základě dobré shody výsledků vybraných výbuchových parametrů z experimentálních 

měření na zkušebním zařízení variabilní výbuchové komory a numerické simulace 

v programu FLACS bylo prokázáno, že numerické modelování je vhodným predikčním 

nástrojem pro popis chování výbuchových dějů. 

6.2 Možné směry dalšího výzkumu 

I přes značné množství provedených experimentálních měření, analytických a numerických 

výpočtů nebyla problematika působení výbuchů plynných směsí na okolní prostředí 

uspokojivě do všech jednotlivostí objasněna. Autor této práce by se tedy rád i nadále věnoval 

problematice působení deflagračních procesů na okolí. Poněvadž cílem vědeckého poznání je 

získávat nové vědecké poznatky, ověřovat je a vytvářet nové teorie a hypotézy, je potřebné 

poznat a popsat základní projevy chování zkoumaných procesů a poté případně přejít ke 

komplexnějším případům. 

Vhodným tématem pro další pokračování výzkumu je provedení dalších sad experimentů na 

zkonstruovaném zařízení variabilní výbuchové komory VVK 250 se změněnými počátečními 

faktory. Jako nejjednodušší snadno proveditelná změna se jeví obměna typu a následně 

koncentrace paliva ve směsi. Logicky se nabízejí další plyny z řady uhlovodíků (etan, propan, 

butan, acetylén atd.), případně další v praxi často používané plyny, mezi něž patří například 

vodík. Samozřejmě je možno provádět i experimenty s kombinací jednotlivých hořlavých 

plynů ve směsi (zemní plyn, propan-butan, atd.). Po provedení potřebných úprav na 

zkušebním zařízení je možno provádět i experimenty s parami hořlavých kapalin (aceton, 

toluen, technický líh apod.). 

Bez velkých nákladů realizovanou změnu počátečních faktorů je možno provést úpravou 

velikosti a umístění odlehčovacích prvků. Tyto prvky je možno umístit na plášť komory 

v mnoha desítkách variant. Změna velikosti odlehčovacího prvku má vliv na poměr 

odlehčení, což je významný faktor ovlivňující výbuchové parametry. Se změnou velikosti a 

umístění odlehčovacích prvků úzce souvisí i změna velikosti reakčního tlaku. Reakční tlak lze 

jednoduše ovlivnit změnou materiálu pojistné membrány. V závislosti na použitém materiálu 

se mění i charakter porušení membrány, a to ve vztahu k pevnosti materiálu a způsobu 

porušování. Odlišné charakteristiky vykazuje materiál přetvárný a jiné materiál křehký. 

Podstatnou změnou počátečních faktorů ve vztahu ke zjišťovaným výbuchovým 

charakteristikám je změna iniciačního zdroje. Je možno měnit typ, umístění a velikost zdroje 

iniciace. Původní typ iniciačního zdroje (elektrický mžikový palník) je možno nahradit 

iniciací tavným drátem případně elektrickou jiskrou. Umístění iniciace ve zkušebním zařízení 

je rovněž významné. Zkušební směs je možno iniciovat ve středu výbuchového prostoru, v 

blízkosti pojistné membrány nebo například u protilehlé stěny od pojistné membrány. 

Již komplikovanější úpravy zkušebního zařízení by bylo zapotřebí provést v případě 

umísťování překážek do výbuchového prostoru nebo před odlehčovací otvor. Rovněž změna 
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počátečního tlaku v okamžiku iniciace by byla obtížnější. Rozsah změny počátečního tlaku je 

závislý na statickém reakčním (aktivačním) tlaku pojistné membrány. Změna počáteční 

teploty by vyžadovala úpravu pláště komory. Jistě zajímavé výsledky by bylo možno zjistit 

zaplněním pouze části komory zkušební směsí. Takto koncipovaný experiment by blízce 

odpovídal často vzniklým reálným podmínkám při mimořádných situacích v praxi. Všechny 

výše zmíněné faktory je samozřejmě nezbytné měnit jednotlivě, a tím si zachovat možnost 

analyzovat vliv změněných vstupních parametrů na jednotlivé výsledky.  

S problematikou výbuchů plynných směsí úzce souvisí i únik hořlavého plynu a tvorba 

výbušné koncentrace. Bez znalosti těchto parametrů je v praktických případech velmi obtížné 

určit reálné výbuchové charakteristiky. K určení parametrů týkajících se doby úniku 

hořlavého plynu a vytváření globálních nebo lokálních výbuchových koncentrací je možno 

realizovat experimenty, ať už ve triviálních nebo komplexních geometriích, s podporou 

numerických simulací. Zevrubnější informace jsou uvedeny v publikacích (TULACH, 

MYNARZ, KOZUBKOVÁ, 2016), (TULACH, MYNARZ, KOZUBKOVÁ, 2015), 

(TULACH, MYNARZ, KOZUBKOVÁ, 2014) a (TULACH, MYNARZ, KOZUBKOVÁ, 

2013). Na Obr. 6.1 je zobrazena možnost modelování úniku hořlavého plynu v prostoru 

krychle a ve schodišťovém prostoru bytového domu. 

 

Obr. 6.1: Simulace úniku zemního plynu v prostoru krychle (vlevo) a ve stavebním objektu 

(vpravo) 

Na samotný výbuch plynné směsi úzce navazuje problematika odezvy stavební konstrukce. 

Při samotném výbuchu plynovzdušné směsi dochází ke vzniku vzdušné tlakové vlny, která 

působí na okolní konstrukce. Poněvadž se jedná o zatížení v čase proměnné, které zpravidla 

nabývá extrémních hodnot, je zapotřebí mu věnovat patřičnou pozornost. Právě zjišťování 

odezvy stavebních konstrukcí na tento typ zatížení může být dalším tématem pro pokračování 

výzkumu. Na Obr. 6.2 je zobrazena možnost modelování odezvy opláštění variabilní 

výbuchové komory VVK 250 a obalových konstrukcí bytové jednotky panelového domu. 
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Obr. 6.2: Simulace odezvy pláště zkušební komory (vlevo) a bytové jednotky stavebního 

objektu (vpravo) 

Podrobnější informace jsou uvedeny v literatuře (MYNARZ, 2013), (MYNARZ, 2012a), 

(MYNARZ, 2012b), (MYNARZ a SKOPAL, 2012), (MYNARZ, 2011a), (MYNARZ, 2011b) 

a další. 
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