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Annotation 
 

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.  

 

Key words: building structures, venting deflagration, accidental actions, explosion chamber, 

methane, FLACS 
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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. 

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, 
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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, 2007). 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 

normativního postupu nelze vůbec stanovit. V případě potřeby stanovení výbuchového 

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

1.2 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. 

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 

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. 
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1.3 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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1.4 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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2 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. 

2.1 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. 

2.1.1 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 

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 
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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. Jak z označení vyplývá, obě zařízení 

mají totožný objem výbuchového prostoru. Na Obr. 2.1 je zobrazeno zařízení VVK 250 bez 

příslušenství. 

 

Obr. 2.1: 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, 

• 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. 2.2 je znázorněno principiální 

schéma experimentální sestavy variabilní výbuchové komory a jejích dílčích a periferních 

částí. 
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Obr. 2.2: 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. 

2.1.2 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.  
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2.1.3 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. 2.3. 

 

Obr. 2.3: Elektrický mžikový palník EMP-SO (středně odolný) 

2.1.4 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.  

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. 2.4. 
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Obr. 2.4: Průběh hoření palníku (průměrovaný) 

2.1.5 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 (ATKINS a DE PAULA, 2013).  

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. 

2.1.6 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. 

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

sekundy.  

2.1.7 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. Na Obr. 2.5 je znázorněna závislost koncentrace kyslíku na obsahu metanu 

v experimentálním zařízení. 

 

Obr. 2.5: Závislost koncentrace kyslíku na koncentraci metanu 

2.1.8 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 

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. 

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. Průměrné 
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hodnoty statického reakčního tlaku zkoušených pojistných membrán jsou zobrazeny v Tab. 

2.1. 

Tab. 2.1: 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 

2.2 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. 2.6 je zobrazen typický 

průběh neupravené výbuchové křivky metanovzdušné směsi při odlehčeném výbuchu. 
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Obr. 2.6: 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 

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. 

2.2.1 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 
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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. 2.2 

jsou zobrazeny střední hodnoty redukovaných výbuchových tlaků v přetlakové fázi výbuchu 

pro měřené koncentrace CH4. 

Tab. 2.2: 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. 2.7 je znázorněn průběh závislosti redukovaného 

výbuchového tlaku v přetlakové fázi výbuchu na obsahu metanu ve vzduchu. 

  

Obr. 2.7: Závislost redukovaného výbuchového tlaku (přetlaku) na koncentraci CH4 

Průběh typických výbuchových křivek v rozsahu objemové koncentrace metanu od 5 do 14 % 

je zobrazen na Obr. 2.8. V grafu je možno sledovat průběh, dobu a poměr trvání 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. 
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Obr. 2.8: Průběh výbuchových křivek v závislosti na změně koncentrace v rozsahu mezí 

výbušnosti metanu 

2.2.2 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. V průběhu prováděných 

experimentů byly sledovány základní výbuchové parametry, mezi něž patří redukovaný 

výbuchový tlak. V Tab. 2.3 jsou zobrazeny střední hodnoty redukovaných výbuchových tlaků 

v přetlakové fázi výbuchu. 

Tab. 2.3: 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 
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3 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. 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. Informace o závislosti velikosti 

výbuchového redukovaného tlaku na změně hodnot poměru odlehčení jsou zobrazeny na Obr. 

3.1. 

 

Obr. 3.1: Srovnání predikovaných a naměřených hodnot redukovaného výbuchového tlaku 

pro hodnotu statického reakčního tlaku 0,226 bar 

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 
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výbuchového tlaku, ale rovněž k navýšení rozptylu spočtených hodnot dle jednotlivých 

predikčních modelů. Vyšší hodnoty poměru odlehčení poskytují uspokojivější hodnoty 

redukovaných výbuchových tlaků. 

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 

výpočetní vztah dle „ČSN EN 1991-1-7“ je devátý v pořadí. Kompletní přehled pořadí 

jednotlivých predikčních modelů je uveden v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1: Stanovení pořadí predikčních modelů z hlediska jejich uplatnitelnosti 
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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 
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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

.  
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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 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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4 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. 

4.1 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. 4.1.   

 

Obr. 4.1: Výpočtová síť 

V rámci experimentů bylo sledováno několik výbuchových parametrů. Nejvýznamnějším 

sledovaným parametrem byl redukovaný výbuchový tlak. Na Obr. 4.2 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 
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odlehčovacího otvoru činila 0,04 m
2
 a byla použita membrána na bázi pauzovacího 

(voskovaného) papíru o tloušťce 0,06 mm. 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. 4.2: 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. 4.3. Na Obr. 4.4 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 

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. 
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Obr. 4.3: Průběhy výbuchových křivek získaných z experimentů pro plochu odlehčení 0,02 

m
2
 

 

Obr. 4.4: Průběhy výbuchových křivek získaných z výpočtového modelu pro plochu 

odlehčení 0,02 m
2
 

Obr. 4.5 a 4.6 znázorňují průběhy výbuchových křivek získaných z experimentů a simulací 

pro plochu odlehčení 0,04 m
2
. Zatímco hodnoty redukovaných výbuchových tlaků a doby 

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.  
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Obr. 4.5: Průběhy výbuchových křivek získaných z experimentů pro plochu odlehčení 0,04 

m
2
 

 

Obr. 4.6: Průběhy výbuchových křivek získaných z výpočtového modelu pro plochu 

odlehčení 0,04 m
2 

Obr. 4.7 a 4.8 zobrazují 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 odlehčení u 

zkušebního zařízení docházelo k výraznějším projevům vlivu hydrodynamických nestabilit 

plamene v důsledku rychlého ventilování výbuchového prostoru a přisávání vzduchu z okolí. 
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Tyto vlivy měly za následek oscilace naměřených průběhů výbuchových křivek. U 

výbuchových křivek získaných simulací se tyto oscilace neprojevovaly. 

 

Obr. 4.7: Průběhy výbuchových křivek získaných z experimentů pro plochu odlehčení 0,12 

m
2
 

 

Obr. 4.8: 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 

redukovaného výbuchového tlaku v podtlakové fázi výbuchu a doby trvání podtlakové fáze. 
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5 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 

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. 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 
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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 

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. 
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