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ANOTACE 

Žákovský Vlastimil, Vytvoření software pro výpočet odlehčovacích ploch a porovnání 

velikosti odlehčovacích ploch stanovených podle staré a nové ČSN 14491: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 

Práce se zabývá vytvořením softwaru pro ulehčení navrhování odlehčení výbuchu 

zařízení a budov. V první části jsou uvedeny obecně známé skutečnosti o výbuchu, poté se 

práce zabývá možnostmi protivýbuchových ochran se zaměřením na terciální 

protivýbuchovou ochranu. Dále jsou popsána zařízení sloužící k odlehčení výbuchu. Ve 

druhé části práce je popsáno vývojové prostředí softwaru a popis jednotlivých výpočtů. 

V závěrečné části je uvedeno ověření výpočtu na vybraných reálných zařízeních. Výsledkem 

práce je software který slouží pro výpočet odlehčovacích otvorů a pomocných výpočtů pro 

odlehčení výbuchu dle ČSN EN 14491. 

Klíčová slova: výbuch, prach, odlehčení výbuchu, odlehčovací plocha, software  

 

ANNOTATION 

Žákovský Vlastimil, The creation of software for reliéf area calculation according to the 

standard ČSN 14491: diplomová práce. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008 
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1 Úvod 

Při dnešním velkém technickém rozvoji a stále se zvyšujícímu růstu tempa průmyslové 

výroby jsou kladeny stále vyšší požadavky na bezpečnost nových zařízení a současně na 

zlepšování stavu již stávajících zařízení. Chceme- li dosáhnout minimálních ekonomických 

ztrát, je nutno minimalizovat škody na zařízení a omezit ohrožení zdraví a života lidí. Škody 

na zařízení mohou být jak okamžité tzn. destrukce zařízení vlivem havárie, tak i škody 

následné, které vznikají například neschopností splnit závazky vůči dalším subjektům. Proto 

je velmi důležité věnovat protiexplozivní ochraně technologických zařízení velkou pozornost. 

V praxi dochází častěji k výbuchům plynů a par hořlavých kapalin, ale i přesto je nutno 

věnovat velkou pozornost zabezpečení technologií při kterých může dojít k výbuchu prachu. 

Mezi nejrozšířenější procesy, při kterých dochází k tvorbě nebezpečných koncentrací prachu 

patří: 

- odsávání, filtrace (filtry, cyklony,...) 

- mletí (mlýny, šrotovníky,…) 

- třídění (třídiče, prosévačky,…) 

- doprava práškových materiálů (přesypy, pneu-doprava,…) 

- broušení, leštění  

- elektrostatické nanášení prášků (práškové lakovny,…) 

- atd. 

Tato práce vznikla ve spolupráci s ing. Tadeášem Podstawkou, Ph.D., ředitelem 

společnosti IHAS s.r.o., a jejím cílem je vytvořit software, který zjednoduší návrh velikosti 

zařízení pro ochranu plášťů (nádob) proti účinkům tlaku uvnitř nádoby při výbuchu prachu. 

Software provádí výpočet dle normy ČSN EN 14491. Tato evropská norma popisuje základní 

požadavky pro navrhování a použití ochranných systémů pro odlehčení výbuchu prachu. 

V závěru práce je uveden výpočet dle normy ČSN EN 14491 i dle VDI 3673 a vzájemné 

porovnání výsledků. 
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2 Pojmy a definice 

• Prostředí s nebezpečím výbuchu: atmosféra, která může být na základě místních a 

provozních podmínek výbušná. 

• Zóny: prostředí s nebezpečím výbuchu se v závislosti na pravděpodobnosti výskytu 

nebezpečné výbušné atmosféry dělí na zóny. 

• Chemický výbuch: náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem 

teploty, tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. 

• Deflagrace: výbuch šířící se podzvukovou rychlostí. 

• Detonace: výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou. 

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

nastat výbuch. 

• Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti. 

• Dolní (spodní) mez výbušnosti LEL: dolní mez rozsahu výbušnosti, pro prachy se 

používá spodní. 

• Horní mez výbušnosti UEL: horní mez rozsahu výbušnosti 

• Výbušná atmosféra: směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh nebo 

prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření 

do celé nespálené směsi. 

• Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy. 

• Výbuchový tlak pvýb: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry o dané koncentraci. 

• Redukovaný výbuchový tlak pred: tlak vznikající při výbuchu výbušné atmosféry 

v nádobě chráněné buď odlehčením výbuchu nebo potlačením výbuchu. 

• Maximální redukovaný výbuchový tlak pred,max: maximální výbuchový tlak 

v odlehčené nádobě, nebo v nádobě, ve které byl výbuch potlačen. 

• Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb: směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky. 

• Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/pt)max a kubická konstanta KG respektive Kst 

jsou měřítkem energie, respektive výkonu dané výbušné směsi. 
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• Maximální výbuchový tlak pmax: maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (při optimální 

koncentraci směsi). 

• Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax: maximální hodnota nárůstu 

tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti 

hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek. 

• Odlehčovací plocha A v m2: plocha otvoru pro odlehčení výbuchu (může se skládat 

z několika dílčích ploch). 

• Statický reakční (pojistný) tlak pstat: tlak, při kterém zareaguje pojistný odlehčovací 

prvek (klapka, membrána, ventil, okno, dveře, stěna, apod.) při rychlosti nárůstu tlaku 

menší než 10 kPa.min-1 

• Specifický únikový poměr A/V: poměr odlehčovací plochy A k chráněnému objemu 

V. 

• Maximální dosah plamene LF: největší vzdálenost dosahu čela plamene od ústí 

odlehčovacího otvoru. 

• Bezpečnostní zóna: prostor, ve kterém se vyskytují nebezpečné účinky výbuchu 

(plamen, tlaková vlna, horké plyny). 

• Ochranný systém: konstrukční jednotky určené k potlačení výbuchu v počátečním 

stadiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchových plamenů a výbuchových tlaků.  

• Odolnost výbuchu: vlastnost nádob a zařízení konstruovaných tak, že jsou buď odolná 

proti výbuchovým tlakům nebo proti výbuchovým rázům. 

• Odolnost proti výbuchovým tlakům: vlastnost nádob a zařízení konstruovaných tak, 

aby odolávaly očekávanému výbuchovému tlaku bez trvalé deformace. 

• Odolnost proti tlakovým rázům při výbuchu: vlastnost nádob a zařízení 

konstruovaných tak, aby odolávaly očekávanému výbuchovému tlaku bez roztržení, 

ale dovolující trvalou deformaci. [2] 

3 Základní poznatky o výbuchu 

Ve své fyzikální podstatě se procesy požáru a chemického výbuchu liší jen málo, pokud 

se jedná o výbuch hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo prachu se vzduchem. 

Nejzásadnější rozdíl je v rychlosti šíření čela plamene ve směsi hořlavé látky s oxidačním 
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činidlem. Z pohledu rychlosti šíření tlakové vlny prostorem rozeznáváme následující dva 

druhy exploze: 

• DEFLAGRACE - výbuch šířící se podzvukovou rychlostí 

• DETONACE  - výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se 

rázovou vlnou 

V praxi je výbuch negativní nežádoucí jev, který svými zejména tlakovými účinky 

působí obrovské škody. Škody způsobené výbuchem nejsou jen primární, jako například 

boření stavebních konstrukcí, narušení hranic mezi požárními úseky, demolice větracích 

systémů, výrobních zařízení, strojů, ale i sekundární škody, v podobě přerušení výroby, 

neschopnosti dostát závazků a následných sankcí, které mohou být mnohdy větší, než škody 

primární. Vzhledem k tomu, že výbuch trvá pouhých několik milisekund, není zde 

pravděpodobná možnost úniku ze zasažených prostor a proto je zpravidla také doprovázen 

ztrátami na lidských životech, nebo vážným poškozením na zdraví přítomného obsluhujícího 

personálu. [1] 

Výbuch na bázi hoření, je za určitých podmínek možný všude tam, kde jsou přítomny 

hořlavé plyny, páry nebo mlhy hořlavých kapalin. Představuje zpravidla neočekávanou 

prudkou oxidační reakci výbušné směsi šířící se v celém objemu. 

Tato závěrečná diplomová práce se omezuje pouze na výbuchy hořlavých prachů. 

Nebezpečí požáru a následný výbuch hořlavých prachů hrozí všude tam, kde se prach usazuje 

v souvislé vrstvě schopné šířit požár. Za vrstvu schopnou šířit požár se považuje souvislá 

vrstva již od tloušťky 1 mm. Je důležité si uvědomit, že každý požár hořlavého prachu může 

velmi snadno přejít ve výbuch. Platí to i v opačném případě, kdy exploze prachu může přejít 

v hoření zbytku nezreagovaného prachu. Vyhodnotit předem podmínky, za nichž k výbuchu 

může dojít, není vždy snadné. Mnohdy k tomu schází potřebné informace. Jak vyplývá ze 

statistiky, v některých případech je i evidentní přítomnost výbušné směsi podceňována a 

spoléhá se na zkušenost, že se „dlouho nic nestalo“ a věří, že se ani v budoucnu „nemůže nic 

stát“. Jindy se ochranná opatření nerealizují z obavy, že by tím náklady na výrobek neúměrně 

narostly a výrobek by pak byl neschopný konkurence. [1] 
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S požáry a výbuchy prachů se můžeme nejčastěji setkat v těchto technologiích: 

• mletí a sušení uhlí, plnění zásobníku uhelným prachem 

• odprašování, odsávání a přepravě dřevěného prachu do filtrů a odlučovačů, při 

skladování dřevěného prachu 

• při transportu a skladování zrní 

• při mletí, míchání a mechanické dopravě organických produktů, jako jsou například 

obilí, krmné směsi, škrob, cukr, umělé hmoty, barvy a pigmenty, farmaceutka 

• u rozprašovacích sušáren a sušení organických látek, například mléko 

• u rozšiřovacích fluidních sušáren při sušení a granulování 

• při broušení lehkých kovů a jejich legur 

• při výrobě a zpracování kovových prášků 

3.1 Podstata výbuchu prachu 

Za prach se považují částice pevných látek, které jsou menší než 0,5 mm. Přičemž platí, 

že čím menší bude střední velikost těchto částic, tím snadněji lze výbušný soubor iniciovat. 

Stupeň rozmělnění pevné látky má podstatný vliv na požární nebezpečí látky. Snižuje 

teplotu vznícení a tak se může stát, že látka, která je v kompaktním stavu za normálních 

podmínek nehořlavá, může být ve formě prachu extrémně výbušná. Lze říci, že ve formě 

prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických látek, jako jsou dolomit, 

vápenec a další oxidy a soli kovů. [1] 

S rostoucí velikostí částic se maximální výbuchové parametry snižují. Při střední 

velikosti částic vetší než 0,4 mm nelze již většinu prachu standartní energií iniciovat. Stačí 

však přídavek 5 až 10 hmot. % jemných podílu prachu o střední velikosti zrna cca 0,04 mm a 

směs je opět výbušná. Přitom si je nutno uvědomit, že při manipulaci s prachem vznikají 

otěrem z větších částic částice menší. 

Řada výbušných přírodních prachů je téměř neomezena. Veškeré organické prachy jsou 

výbušné, ať už vznikají jako nežádoucí produkt při zpracování hlavní suroviny, anebo jsou 
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hlavním produktem výroby. Je to například senný a obilný prach, škroby a mouky, cukr, 

kakao, čaj, koření, tabák, kávoviny, sušené mléko, dřevěný a korkový prach, prachy 

vláknitých látek, len, bavlna, buničina, koudel, konopí, juta. Jsou velmi náchylné k tvorbě 

elektrostatického náboje a mají nízké dolní meze výbušnosti. Patří zde i prachy vyráběných 

látek, jako jsou mýdlové prášky, barviva, léčiva, výbušniny, tuhé uhlovodíky, plasty a jiné.[1] 

Ze samostatných prvků jsou nebezpečné prachy kovů jako je hliník, který má nejvyšší 

rychlost nárustu tlaku a jednu z nejvyšších hodnot maximálního výbuchového tlaku. Dále je 

to hořčík, titan, zirkon, železo a další.[1] 

Z nekovových prachů jsou je nebezpečný prach síry, který má nízkou teplotu vznícení a 

poměrně snadno se na jejím povrchu vytvoří elektrostatický náboj. U uhelného prachu hrozí 

nebezpečí výbuchu zejména v dolech a v technologiích, při kterých se zpracovává uhlí. [1] 

3.2 Podmínky výbušnosti 

Aby mohlo dojít k výbuchu prachu, musí být splněny následující podmínky, tzv. 

výbuchový trojúhelník (obr. 1): 

• prostor, kde je přítomná hořlavá látka v dostatečné koncentraci 

• výskyt iniciačního zdroje 

• přítomnost oxidačního prostředku 
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Obrázek č. 1 výbuchový trojúhelník [13] 

4 Protivýbuchová ochrana 

Dle způsobu ochrany zařízení před výbuchem rozlišujeme tyto druhy protivýbuchových 

ochran: 

• primární protivýbuchová ochrana 

• sekundární protivýbuchová ochrana 

• terciální protivýbuchová ochrana 

4.1 Primární protivýbuchová ochrana 

Pokud vyloučíme jednu ze základních podmínek vzniku výbuchu, zamezíme tím vzniku 

exploze. Tento typ protivýbuchové ochrany se taky nazývá aktivní ochrana. 

4.1.1 Vyloučení prostor, kde se může vytvořit nebezpečná koncentrace 

Tento typ ochrany je vhodný zejména při skladování hořlavých kapalin. Pokud nebude 

nad hladinou volný objem, nebude se mít kde vytvářet nebezpečná koncentrace. Lze uvést 

následující způsoby řešení: 
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• skladování pod nebo nad vrstvou ochranné kapaliny 

• nádrže s pontonovým víkem 

• nádrže s pogumované tkaniny 

• vyplnění volného prostoru stabilní pěnou, emulzí a mikrokuliček 

4.1.2 Odstranění nebo nahrazení hořlavé látky 

Zamezení výbuchu lze dosáhnout vyloučením nebo nahrazením hořlavé látky látkou, 

která je nehořlavá nebo méně hořlavá. Toto řešení lze použít jen tehdy, pokud je látka 

používána pro své fyzikální vlastnosti. Pokud používáme hořlavou látku z důvodu jejího 

chemického složení, nelze tento způsob protivýbuchové ochrany použít. Při nahrazování 

hořlavé látky látkou méně hořlavou je důležité dbát na to, aby nedošlo k výskytu jiného 

nebezpečí.  

4.1.3 Odstranění oxidačního prostředku nebo snížení jeho množství 

Tento způsob je stále více využíván a nazývá se inertizace. Spočívá ve „vytlačení“ 

oxidačního prostředku inertní látkou. Nejčastější oxidační prostředek je vzdušný kyslík. 

 Tento způsob protivýbuchové ochrany spočívá v přeměně původně výbušné směsi ve 

směs nevýbušnou, přidáním inertní látky. Jako inertní látka může být použit dusík, oxid 

uhličitý, vzácné plyny, halogenové uhlovodíky, vodní pára. 

Při působení iniciačního zdroje a vývinu reakčního tepla pak  inertní látka v takto 

inertizovaném  systému tuto energii odnímá. Systém se pak méně a pomaleji zahřívá. Při 

přidání dostatečného množství inertní látky pak systém není schopen dále šířit plamen. 

S přidáváním  inertní látky do výbušného souboru se prudce zvyšuje minimální iniciační 

energie a klesají maximální výbuchové parametry. Při určitém množství inertní látky ve 

výbušném souboru již není možný výbuch za daných podmínek.  
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Maximální koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, při 

které už nemůže dojít při stanovených podmínkách zkoušky k výbuchu, se nazývá mezní 

koncentrace kyslíku LOC (limiting oxygen concentration). [5] 

4.2 Sekundární protivýbuchová ochrana 

Základem sekundární protivýbuchové prevence je zamezení možnosti iniciace výbušné 

směsi. Iniciačním zdrojem jsou předměty nebo látky, které jsou schopny odevzdat takové 

množství energie, které je potřeba k iniciaci výbušného souboru. 

Mezi obecné zdroje iniciace patří: 

• Horký povrch 

• Plameny a horké plyny (včetně horkých částic) 

• Mechanicky vznikající jiskry 

• Elektrická zařízení 

• Statická elektřina 

• Samovznícení prachu 

• Úder blesku 

• Elektromagnetické vlny od 3.1011 Hz do 3.1015 Hz 

• Ionizující záření 

• Ultrazvuk 

• Adiabatická komprese a rázové vlny 

• Rozptylové elektrické proudy, katodová ochrana proti korozi 

Na základě četnosti a doby výskytu výbušné atmosféry se nebezpečné prostory dělí do 

zón. 

Zóny pro hořlavé prachy: 

• Zóna 20- prostor, kde je pravděpodobný častý, nebo trvalý výskyt výbušné atmosféry. 

Obvykle se tyto podmínky vyskytují uvnitř zařízení (nádoby, potrubí, filtry atd.). 
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• Zóna 21- prostor, kde se výbušná atmosféra vyskytuje příležitostně, nebo na krátkou 

dobu. Zpravidla jsou to prostory v bezprostřední blízkosti zóny 20, jako jsou plnící a 

vyprazdňovaní místa a prostory, kde vznikají vrstvy prachu. 

• Zóna 22- prostor, kde je nepravděpodobný výskyt výbušné atmosféry. Výbušná 

atmosféra zde může vzniknout například při netěsnostech, poruše na zařízení atd. 

Na zařízení a přístroje, které mají být použity v zónách klasifikovaných dle přílohy č. 1 

části 2 Nařízení vlády č. 406/2004 sb. jsou kladeny specifické nároky. Každý přístroj či 

zařízení, které je určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, musí být 

opatřen výrobním štítkem s předepsanými údaji. 

4.3 Terciální protivýbuchová ochrana 

Terciální nebo-li konstrukční protivýbuchovou ochranu používáme všude tam, kde není 

možno použít primární a sekundární protivýbuchovou prevenci a zároveň nemůžeme vyloučit 

výskyt výbušné atmosféry. Není-li možno pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry 

řádně vyhodnotit, potom vycházíme z toho, že  tato atmosféra existuje. Stejně tak platí, že 

pokud nemůžeme řádně vyhodnotit pravděpodobnost výskytu iniciačního zdroje, který může 

způsobit výbuch, pak vycházíme z toho, že tento iniciační zdroj je přítomen. Nelze-li zabránit 

vytváření nebezpečné výbušné atmosféry a vyloučit nebezpečí výbuchu opatřeními aktivní 

protivýbuchové ochrany prevence, nebo nejsou-li taková opatření vhodná, zařízení, ochranné 

systémy a součásti musí být konstruovány tak, aby byly omezeny účinky výbuchu na 

bezpečnou míru. Opatření konstrukční protivýbuchové ochrany tedy nezabrání výbuchu, ale 

zajistí, že nedojde k vážnému poškození zařízení ani k ohrožení osob a po krátké době je 

zařízení opět schopno provozu. [5] 

Podle [3] konstrukční opatření, která omezí účinky výbuchu na únosnou míru, 

rozdělujeme takto: 

• Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

• Potlačení výbuchu 

• Zabránění přenosu plamene a výbuchu 



 17 

• Odlehčení výbuchu 

4.3.1 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

NÁDOBY ODOLNÉ VÝBUCHOVÉMU TLAKU 

V některých případech, například tehdy, pokud by byla jiná protivýbuchová opatření 

neúčinná nebo nevhodná (například z důvodu vysoké rychlosti narůstání výbuchového tlaku) 

je vhodné nadimenzovat nádobu, potrubí resp. zařízení tak, aby bezpečně odolaly výbuchu. 

V podstatě by se zařízení chovalo jako výbuchový autokláv.  Toto řešení je vhodné zejména 

v těch případech, kdy se jedná o dopravu, skladování nebo zpracování látek jedovatých, nebo 

jinak obtěžujících životní prostředí. V případě uvolnění výbuchu do okolí by pak tyto látky 

mohly způsobit vážné poškození životního prostředí. [5] 

V případě, že by došlo k výbuchu vně zařízení, toto je dimenzováno tak, že odolá 

maximálnímu výbuchovému (tj. deflagračnímu nebo detonačnímu) tlaku. V případě výbuchu 

nejsou přípustné trvalé deformace a netěsnosti zařízení. 

U podlouhlých nádob a potrubí může deflagrace přejít v detonaci a tím se zvýší 

krátkodobý tlakový účinek , který může dosáhnout hodnoty až 100 násobku pracovního tlaku 

v osovém směru a 30-ti násobku v radiálním směru. [5] 

Nádoba odolná výbuchovému tlaku se dimenzuje tak, aby skutečné napětí vyvolané 

výbuchem bylo nižší než dovolené namáhání použitého materiálu. Pro volbu dovoleného 

namáhání se vychází z meze kluzu- viz. obrázek č. 2. [5] 
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Obrázek č. 2 závislost napětí na relativním prodloužení [5] 

σD dovolené namáhání v N.m-2 

σKt mez kluzu v N.m-2 

Dovolené namáhání se volí jako část meze kluzu: 

B

Kt
D k

σσ =  

σD dovolené namáhání v N.m-2 

σKt mez kluzu v N.m-2 

kB koeficient bezpečnosti, obvykle 1,5 

U nádob odolných výbuchovému tlaku musí být všechny součásti, tj. tloušťka stěny, 

dvířka kontrolních otvorů, připojené armatury atd., navrženy tak, aby platilo: 

σskut < σD 
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σskut skutečné napětí ve stěně materiálu v N.m-2 

NÁDOBY ODOLNÉ VÝBUCHOVÉMU RÁZU 

V případě, kdy nemůžeme zcela vyloučit možnost výbuchu, ale předpokládáme, že 

k výbuchu může dojít jen s malou pravděpodobností je výhodné nádobu či zařízení 

dimenzovat jako zařízení odolné výbuchovému rázu. V tomto případě jsou přípustné 

plastické deformace, tj. namáhání je přípustné až na mez kluzu, ale přitom nesmí dojít ke 

vzniku netěsností. Při tomto postupu, budou stěny nádoby či zařízení tenčí než v předchozím 

případě, čímž se sníží hmotnost celého zařízení a tím i náklady na jeho výrobu. 

Princip je v tom, že u těchto nádob připustíme namáhání až na mez kluzu: 

kB= 1 

σD= σKt 

4.3.2 Potlačení výbuchu 

Cílem této konstrukční protivýbuchové ochrany je, aby  včas detekovala výbuch již 

v jeho počátku a tím zabránil vzniku škodlivých tlaků. Princip zařízení spočívá v tom, že 

výbuch je citlivými snímači jištěn již ve svém zárodku. Snímač zaznamená nárust tlaku, 

elektrický impuls snímače po zesílení spustí hasící zařízení, které přivede do zařízení nebo 

potrubí hasící látku a tím zabrání dalšímu šíření plamene. Místo maximálního výbuchového 

tlaku v MPa je tímto zásahem tlak zredukován na desítky kPa, viz. obr. č. 3. [5] 



 20 

 

Obrázek č. 3 výbuchová křivka [16] 

Toto zařízení bylo vyvinuto během 2. světové války v Anglii. Systém se skládá 

z detektoru výbuchu, ovládací ústředny a tlakové nádoby s hasící látkou. Čidla mohou být 

světelná, tlaková, termodiferenciální nebo tepelná. Pro většinu aplikací jsou nejvhodnější 

čidla tlaková. V nádobách se při výbuchu šíří tlak všemi směry rovnoměrně a proto i tlakové 

čidlo umístěné na opačné straně nádoby může včas signalizovat výbuch. Pro 

prachovzduchové směsi jsou čidla světelná, tepelná a termodiferenciální nevhodná, protože 

v případě iniciace směsi světelné čidlo v důsledku špatné viditelnosti zareaguje pozdě stejně 

tak jako termodiferenciální čidlo důsledkem špatné tepelné vodivosti prostředí.  

Tlakové snímače se používají membránové a piezoelektrické. Snímače musí být odolné 

proti nárazům, otřesům a vibracím. [5] 

Hasící jednotku představuje tlaková nádoba s hasivem vybavena pyrotechnicky 

spouštěnými rychlootevíracími ventily s přívodem hasiva do chráněného prostoru 

zakončeným polokulovou rozprašovací dýzou. [5] 
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Řídící ústředna vyhodnocuje příchozí impulsy z čidla a na jejich základě spouští zařízení 

na potlačení výbuchu. Kromě toho musí ústředna plnit tyto funkce: 

• V případě uvedení do činnosti hasícího systému současně vypnout chráněné zařízení 

• V případě uvedení do činnosti hasícího systému současně spustit akustický a optický 

alarm 

• Automaticky vyhlásit poplach v případě poruchy na zařízení 

• V případě výpadku elektrické energie přepnout provoz na záložní baterie   

• Kontrolovat funkční schopnost snímačů výbuchu 

4.3.3 Zabránění přenosu plamene a výbuchu 

V případě, že jsou nádoby spojeny potrubím, se může výbuch přenést z jedné nádoby do 

druhé. Tento jev je obzvláště nebezpečný, protože vlivem předkomprimace a turbulence 

čerstvé směsi dochází k velkému zvýšení maximálních výbuchových parametrů. Po výbuchu 

v první nádobě hoří směs nejprve laminárním plamenem, který po dosažení ústí vstupuje do 

spojovacího potrubí. Zde se rychlost čela šíření plamene zvyšuje a plamen se stává 

turbulentím. Čerstvá směs je před postupujícím plamenem stlačována. Proto, když plamen 

vstupuje z potrubí do druhé nádoby, kde je čerstvá směs stlačena a silně turbulentní, dochází 

vlivem prudkého turbulentního hoření k velmi rychlému narůstání tlaku, který je doprovázen 

mohutnými tlakovými kmity. Potom může být maximální výbuchový tlak ve druhé nádobě 

větší až o stovky procent a rychlost narůstání výbuchového tlaku větší až o desítky tisíc 

procent ve srovnání s výbuchem v jednotlivých nádobách. Proto je vhodné nádoby v případě 

výbuchu oddělit vhodným zařízením tak, aby bylo zabráněno přenosu výbuchu z jedné 

nádoby do druhé. [5] 

Zařízení používaná k zabránění přenosu plamene a výbuchu: 

• Suché neprůbojné pojistky- zařízení, která propouštějí tok směsi par nebo plynu se 

vzduchem,ale zabraňují průšlehu plamene. Nevhodné pro prachové směsi. 



 22 

• Mokré neprůbojné pojistky- jsou konstruovány tak, že kapalina v tělese uzávěru 

odděluje plynový prostor. Kapalina zachytí tlakový ráz a zháší plamen. Nevhodné pro 

prachové směsi. 

• Rychlouzavírací šoupátka a klapky- v potrubí je v dostatečné vzdálenosti před 

šoupátkem nainstalován detektor plamene. Impulsem od detektoru dojde k uzavření 

šoupátka. 

• Ventil Ventex- ventil Ventex uzavře potrubí působením tlakové vlny, která předchází 

čelo plamene. Jeho funkční schopnost je oboustranná. Po výbuchu je nutno ventil 

odaretovat a uvést do původní polohy. 

• Rotační podavač- umožňuje dodávku materiálu po dávkách daných mezilopatkovým 

prostorem, musí však zabránit přenosu výbuchu prachovzduchové směsi. 

4.3.4 Odlehčení výbuchu 

Ve výrobních procesech, kde se vyskytuje hořlavý prach nelze vyloučit vznik 

nebezpečné výbušné atmosféry a tím i nebezpečí výbuchu. Preventivní ochrana snižující 

destruktivní účinky výbuchu je odlehčení výbuchového tlaku. Zařízení pro odlehčení 

výbuchu s dostatečnou odlehčovací plochou  omezuje maximální výbuchový tlak pmax tím, že 

při statickém otevíracím tlaku pstat otevírá celý svůj průřez a uvolní nespálenou směs a 

produkty hoření vně chráněného objektu. Výsledný maximální redukovaný výbuchový tlak 

pred nesmí překročit odolnost konstrukce proti tlakovému rázu při výbuchu pdov chráněného 

zařízení. Princip odlehčení výbuchového tlaku je uveden na obrázku č. 4. V případě 

neodlehčeného zařízení (nádoby) dosáhne tlak výbuchu hodnoty pmax, který má hodnotu pro 

běžné průmyslové prachy v rozmezí 700 až 1000 kPa. Je tedy zřejmé, že pro běžná zařízení 

mnohonásobně překračuje pevnost zařízení. Vhodně zvoleným pojistným zařízením se 

odlehčí tlak výbuchu do volného prostoru tak, aby redukovaný (snížený) tlak pred uvnitř 

zařízení nepřekročil dovolenou odolnost zařízení proti tlakovému rázu při výbuchu (dovolený 

tlak pdov konstrukce zařízení). [14] 
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Obrázek č. 4 výbuchová křivka v odlehčené nádobě [16] 

Při navrhování umístění odlehčovacích otvorů je nutno dbát na to, aby v případě aktivace 

odlehčení výbuchu nedošlo k ohrožení okolních technologií, zdraví či k jiným škodám. 

Umístění odlehčovacího zařízení by mělo být zvoleno tak, aby případné odlehčení výbuchu 

proběhlo do volného prostoru. V některých případech lze s výhodou využít tzv. výfukového 

potrubí. Výfukové potrubí se používá pro odvedení výbuchu do prostoru, ve kterém mohou 

být plameny bezpečně uvolněny.  

5 Zařízení pro odlehčení výbuchu 

Odlehčovací prvek může být zkonstruován pro odlehčení pouze jednoho výbuchu 

(pojistné membrány, příčky, střechy) nebo pro několikanásobné odlehčení (klapky, ventily, 

dveře, okna). [5] 

U staveb se jako odlehčovací prvky používají například okna, dveře, střechy nebo lehce 

zbořitelné příčky. Pro nádoby, zařízení a potrubí se jako odlehčovací prvky používají 

membrány, pružinové ventily nebo klapky. 
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Všechny výrobky, chráněné proti následkům vnitřního výbuchu pomocí odlehčení 

výbuchu, musí být označeny na na hlavní části na viditelném místě. Označení musí být 

čitelné a trvanlivé při zohlednění možné chemické koroze. [11] 

Označení musí zahrnovat: 

- Jméno a adresu výrobce 

- Typové označení výrobce 

- Rok výroby 

- Sériové číslo 

Každé takovéto  zařízení musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před 

uvedením na trh opatřeny označením CE a vybaveny přiloženým ES prohlášením o shodě dle 

94/9 EC. Další podrobnosti jsou ustanoveny v Nařízení vlády 23/2003 sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s 

nebezpečím výbuchu 

Všechna zařízení, která jsou chráněna pomocí odlehčení výbuchu musí být dodávána s 

návody , které obsahují: [11] 

- Informace, vyznačené na výrobku 

- Všechny požadavky týkající se provozních požadavků 

- Metody použité pro výpočet odlehčovací plochy 

- Maximální redukovaný výbuchový tlak pred,max v bar 

- Horní mez statického otevíracího tlaku pstat v bar 

- Horní mez výbuchových vlastností prachu pmax v bar a KSt v bar.m.s-1 

- úplný popis postupu, který je nutno provést po výbuchu 

5.1 Odlehčovací membrány 

Odlehčovací membrány jsou v podstatě fólie z různých materiálů upevněných v přírubě. 

Nejčastěji obdélníkového nebo kruhového tvaru. Jejich výhodou je zejména nízká cena díky 

jednoduché konstrukci. Mezi jejich další výhody patří nízká hmotnost. Mezi nevýhody 
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membrán patří poměrně vysoká hodnota statického reakčního tlaku a přesném dodržení jeho 

hodnoty. Navíc vlivem kolísání tlaku při provozu může nastat tzv. únava materiálu a 

membrána tak změní své parametry. 

Odlehčení tlaku nastane při překročení nastaveného pojistného tlaku pstat, kdy dojde k 

porušení pojistného článku (7) (viz. obrázek č. 5 a 6). Membrána (3) tak otevře celou plochu 

otvoru v technologickém zařízení, který uzavírá a uvolní tak vznikající přetlak z chráněného 

zařízení. Odhození membrány do prostoru zabrání kotevní článek. Jako příklad použití 

pojistných zařízení je možno uvést ochranu zásobníků sypkých hořlavých hmot, filtračních 

zařízení, technologických procesů při práškovém nanášení plastů a pod. Pojistné zařízení 

musí být navrženo tak, aby maximální redukovaný tlak při výbuchu nepřekročil konstrukční 

odolnost nádoby odolné tlakovému rázu. [13] 

 

Obrázek č. 5 odlehčovací membrána [13] 

 

Obrázek č. 6 odlehčovací membrána [13] 
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5.2 Odlehčovací klapky a ventily 

Výhodou těchto odlehčovacích ventilů (obr. 7) a klapek je, že se po výbuchu opět 

uzavřou a zařízení, nádoba či potrubí je opět těsné. Většinou není nutná jejich oprava či 

výměna. Vzhledem k jejich větší hmotnosti mají vyšší statický reakční tlak. 

 

Obrázek č. 7 odlehčovací ventil [5] 

Princip odlehčovací klapky je uveden na obrázku č. 8. Klapka je do sedla přitlačována 

vlastní hmotností resp. hmotností závaží. V případě výbuchu a nárustu tlaku na hodnotu, kerý 

bude dostatečný k otevření klapky či ventilu, dojde k uvolnění výbuchu. Při poklesu tlaku se 

klapka či ventil opět uzavře a utěsní tak zařízení. 

 

Obrázek č. 8 křídlová klapka [5] 
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U klapek a ventilů je nutno mít na paměti, že po výbuchu a po uzavření odlehčovacích 

otvorů dochází v důsledku chladnutí a kondenzace spalin k vytváření podtlaku. Tenkostěnná 

zařízení jsou velmi citlivá na podtlak a tak hrozí jejich zborcení. Proto je nezbytné instalovat 

na zařízení ventil nebo klapku, která umožní přisátí vzduchu a vyrovnání tlaku. [5] 

6 Software 

6.1 Vývojové prostředí 

Software pro výpočet odlehčovacích ploch je vytvořen ve vývojovém prostředí Delphi 

(obr. 9). Delphi je objektově orientovaný programovací jazyk pro operační systém Windows. 

Ve skutečnosti jde o Object Pascal ( = Pascal upravený pro objektově orientované 

programování) doplněný množstvím různých knihoven a vizuálním prostředím. Delphi 

vyvinula firma Borland (známý výrobce dnes už legendárních překladaču Pascalu). 

Celý program v Delphi se skládá z procedur, které jsou automaticky volány jako reakce 

na nějakou událost. Například když uživatel za běhu programu klikne myší na tlačítko, zavolá 

se reakce OnClick tohoto tlačítka – spustí se procedura, která má za úkol tuto událost 

zpracovat. Podobně když se deaktivuje formulář tohoto programu (uživatel se přepne do 

jiného okna) zavolá se událost formuláře OnDeactivate, která spustí proceduru 

FormDeactivate. Takto v principu fungují celé Windows. Díky mimořádné uživatelské 

přátelskosti Delphi si stačí při psaní programu myší vybrat komponentu a její událost, na 

kterou se automaticky vytvoří prázdná procedura, kam programátor vepíše zdrojový kód. [6] 
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Obrázek č. 9 vývojové prostředí DELPHI 

6.2 Ovládání programu 

Ovládání programu je velmi jednoduché a intuitivní. Pro správnou funkci softwaru a pro 

správnost výsledků je nutná alespoň základní znalost problematiky odlehčování výbuchu. Po 

spuštění programu se objeví úvodní obrazovka (obr. 10). Zde si může uživatel vybrat 

z následujících možností výpočtu: 

• Samostatná nádoba- výpočet velikost odlehčovacího otvoru u samostatné nádoby 

• Odlehčení budovy- výpočet velikosti odlehčovacích otvorů v budově 

• Ochrana potrubí- výpočet maximální délky potrubí při které se dosáhne stanoveného 

tlaku 

• Výfukové potrubí- výpočet vlivu výfukového potrubí na pred,max 

• Další výpočty- užitečné výpočty pro návrh odlehčení výbuchu (délka plamene, 

tlakové účinky, zpětné síly, sací plocha) 
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Obrázek č. 10 úvodní obrazovka 

Pro ulehčení výpočtu je v okně „samostatná nádoba“ tlačítko L/D výpočet. Poměr délky 

k průměru nádoby nemusí být vždy shodný s fyzickými hodnotami. Tato hodnota závisí na 

tvaru nádoby a poloze odlehčovacího otvoru. V okně „výpočet L/D“ (obr. 11) jsou zobrazeny 

nejběžnější druhy nádob, kdy po zadání parametrů software provede výpočet hodnoty L/D. 

Pokud nádoba nemá jednoduchý tvar, avšak odlehčovací otvor není na jednom konci, může 

být odpovídající hodnota L/D získána pouze odhadem, na základě konstrukce nádoby, 

maximální vzdálenosti plamene, kterou musí urazit uvnitř nádoby, než dojde k jeho odlehčení 

a objemu, přes který plamen prochází. 

Pro výpočet L/D může být sestaven jednoduchý postup pro jakýkoliv tvar protáhlé 

nádoby a jakékoliv  umístění odlehčovacího otvoru: 

a) stanovení maximální možné trasy plamene, po které může plamen putovat, než dosáhne 

odlehčovacího otvoru, H 

b) výpočet objemu té části nádoby, přes který může procházet plamen, při jeho postupu po 

maximální trase plamene, Veff 

c) výpočet podílu Veff a H pro získání účinného průřezu nádoby, Aeff 

d) výpočet účinného průměru nádoby z Aeff, Deff 
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Obrázek č. 11 nejčastější konfigurace nádob 

Je třeba mít na paměti, že pokud budou použity hodnoty, které budou mimo rozsah 

platnosti, software sice výpočet provede, ale výsledek bude pouze orientační. Podmínky 

platnosti jsou uvedeny u každého výpočtu. 

6.3 Výpočet velikosti odlehčovací plochy u samostatné nádoby 

Nejdůležitějším aspektem při návrhu odlehčení výbuchu je přesný výpočet velikosti 

odlehčovacích otvorů. Velikost odlehčovací plochy závisí na výbuchových parametrech 

prachu, geometrii nádoby a konstrukci odlehčovacího zařízení. 

Základními výbuchovými vlastnostmi prachu jsou výbuchová konstanta Kst a maximální 

výbuchový tlak pmax. Tyto vlastnosti se měří standardními zkušebními postupy. Pro výpočet 

velikosti odlehčovacích otvorů jsou také nutné údaje o objemu nádoby a poměru délky 

k průměru L/D pro odpovídající tvar nádoby a polohy odlehčovacích zařízení. Rovněž je 

nutný konstrukční tlak nádoby pred,max. V úvahu musí být brány všechny části nádoby jako 

jsou ventily, průhledy, průlezy a potrubí, které jsou vystaveny výbuchovému tlaku. Za 

konstrukční tlak nádoby musí být brán konstrukční tlak nejslabší části. Základními parametry 

odlehčovacích zařízení jsou statický otevírací tlak pstat a hmotnost odlehčovacího prvku na 

jednotku plochy. Při výpočtu velikosti odlehčovacích otvorů musí být použita maximální 
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hodnota z tolerančního rozsahu statického otevíracího tlaku. Hmotnost odlehčovacího prvku 

na jednotku plochy určuje jeho koeficient odlehčovací účinnosti. [11] 

Celková odlehčovací plocha může být rozdělena na několik menších ploch tak, aby se 

celková plocha rovnala požadované odlehčovací ploše [11]: 

a) přetlak 0,1 bar ≤ pred,max < přetlak 1,5 bar 

A= B(1+ C × logL/D) v m2 

kde 

B= [3,264× 10-5× pmax× KSt× pred,max
-0,569+ 0,27×(pstat- 0,1) × pred,max

-0,5] × V0,753 

C= (-4,305× log pred,max + 0,758) 

Av= A/Ef (Ef... odlehčovací účinnost) 

b) přetlak 1,5 bar ≤ pred,max < přetlak 2,0 bar 

A= B 

Av= A/Ef (Ef... odlehčovací účinnost) 

Rovnice jsou platné pro: 

Objem nádrže  0,1 m3 ≤ V ≤ 10 000 m3, 

Statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení 0,1 bar ≤ pstat ≤ 1 bar, pro pstat < 0,1 bar se 

použije pstat= 0,1 bar, 

Maximální redukovaný výbuchový tlak Pstat ≤ pred,max ≤ 2 bar 

Doporučuje se, aby pred,max bylo alespoň 0,12 

bar, 

Maximální výbuchový tlak 5 bar ≤ pmax ≤ 10 bar pro specifický parametr 

prachu 10 bar.m.s-1, 

Maximální výbuchový tlak 5 bar ≤ pmax ≤ 12 bar pro specifický parametr 

prachu 300 bar.m.s-1 < KSt ≤ 800 bar.m.s-1 

Atmosférické podmínky Podmínky okolního média, ve kterém se 

může atmosférický tlak měnit mezi 80 kPa a 

110 kPa, teplota mezi -20 °C a 60 °C (změny 

teploty menší než 0,5 °C/min), relativní 

vlhkost mezi 5% (V/V) a 85% (V/V) a obsah 

kyslíku (20,9 ± 0,2) % (V/V) 

Poměr délky k průměru 1 ≤ L/D ≤ 20  
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6.4 Ochran potrubí a propojených nádob 

Pokud se výbuch může šířit z jedné nádoby do druhé přes propojovací potrubí, může se 

kombinovat zvýšení turbulence, relativně velké vniknutí plamene a účinky násobení tlaku, 

které povede k výbuchu o zvýšené prudkosti. 

Propojené systémy nádob jsou nejlépe ochráněny pomocí vzájemného odělení nádob tak, 

že je výbuch v jedné nádobě zastaven a nemůže se přenést do druhé nádoby. [11] 

Základ bezpečnosti pro potrubí a propojené nádoby spočívá v kombinaci pevnosti 

potrubí, oddělení účinků výbuchu a ochranu nádob před výbuchem. [11] 

Pokud po vznícení v chráněné nádobě následuje výbuch a maximální redukovaný 

výbuchový tlak pred,max nepřekročí 0,5 bar, může být vypočtena vzdálenost rovného potrubí L, 

ve které vznikne stanovený tlak pL podle rovnice [11]: 

Pro KSt ≤ 100 bar.m.s-1 

 L= D×[324,8×(1-e-0,1072×pL)], platné pro poměr (L/D) nejvýše 100; 

Pro 100 < KSt ≤ 200 bar.m.s-1 

 L= D×(88,57- 81,99×e-0,1640×pL), platné pro poměr (L/D) nejvýše 50; 

Pro 200 < KSt ≤ 300 bar.m.s-1 

L= D×(63,76- 62,42×e-0,1484×pL), platné pro poměr (L/D) nejvýše 50; 

6.5 Ochrana budov 

V některých případech nelze vyloučit vytváření nebezpečných koncentrací také vně 

zařízení. Například u prašných technologií jako jsou briketárny, při skladování a manipulaci 

prašnými materiály (podzemní chodby, spojovací chodby nebo schodiště sil). [5] 

Pro budovy má pred,max převyšovat vždy pstat alespoň o 0,02 bar. [11] Odlehčovací plocha 

by měla být rozdělena co nejvíce rovnoměrně a symetricky po celém využitelném povrchu. 
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Pokud dojde v budově k výbuchu, bude tento výbuch ovlivněn parametry jako jsou 

možnost šíření z místnosti do místnosti, tvar budovy, přítomnost zařízení a stavebních prvků, 

přítomnost hořlavého prachu ležícího na parapetech, potrubí, vnitřním vybavení, atd. 

Vznikající výbuchový tlak se bude lišit podle podmínek a lze očekávat široký rozsah zatížení 

výbuchem prachu. 

Odlehčovací plocha by měla být rozložena rovnoměrně po celé ploše stěn a střech. Při 

stanovování  pred,max má být věnována pozornost tomu, aby byly identifikovány nejslabší 

stavební prvky a také jakékoliv zařízení a jiné přístroje, které mohou být podpírány 

stavebními prvky. Musí být zohledněny všechny stavební a nosné prvky. Například střechy a 

podlahy nejsou obvykle navrženy pro zatížení zespodu. Za odlehčovací se mohou považovat 

lehké střechy, pokud lze tolerovat jejich pohyb a pokud sníh a led nemůže zabránit jejich 

pohybu. 

Doporučená rovnice pro výpočet odlehčení budovy je: [11] 

A= C×As× pred,max
-0,5 

Kde 

A Geometrická odlehčovací plocha v m2 

AV Požadovaná odlehčovací plocha AV= A/Ef, v m2 

Ef Odlehčovací účinnost 

C Odlehčovací konstanta rovnice: 

 0 < KSt ≤ 100 C= 0,0180,5 bar 

 100 < KSt ≤ 200 C= 0,0260,5 bar 

 200 < KSt ≤ 300 C= 0,0300,5 bar 

AS Vnitřní povrchová plocha chráněného prostoru v m2 

pred,max Maximální výbuchový tlak vznikající v chráněném prostoru při odlehčení 

deflagrace. pred,max pro tuto aplikaci nemá překročit tlak 0,1 bar. 

 

Tvar rovnice pro odlehčení je takový, aby nebyla žádná rozměrová omezení týkající se 

tvaru místnosti, za předpokladu, že odlehčovací plocha není celá umístěna na jednom konci 

protáhlé místnosti. Odlehčovací plocha má být rovnoměrně rozložena po ploše použitelných 
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stěn, pokud je však umístění omezeno na konec protáhlé místnosti, nemá poměr délky 

místnosti k průměru překročit hodnotu 3. [11] 

Vnitřní povrchová plocha AS je celková plocha, která tvoří obvodové povrchy místnosti, 

která má být chráněna. Nestavební vnitřní přepážky, které nevydrží očekávaný tlak se 

nepovažují za součást povrchové plochy místnosti. Vnitřní povrchová plocha AS zahrnuje 

strop nebo střechu, podlahu, stěny a odlehčovací plochy a může být odvozena 

z jednoduchých geometrických tvarů. Žlábky v povrchu se zanedbávají, stejně jako drobné 

odchylky od nejjednodušších tvarů. Pravidelné geometrické odchylky jako strop s tvarem 

pilových zubů může být „zprůměrován“ přidáním přispívajícího objemu k této hlavní stavbě. 

Musí být zahrnut i vnitřní povrch jakékoliv sousední místnosti. Mezi takovéto místnosti patří 

sousední místnosti, které jsou odděleny přepážkou, která není schopna vydržet očekávaný 

tlak. Povrchová plocha zařízení a vnitřních konstrukcí se musí zanedbat. [11] 

Poškození stavebních prvků nastává při tlakových hodnotách uvedených v tabulce 1.[10] 

tabulka 1 tlaková odolnost stavebních prvků 

Stavební prvek Tlaková odolnost v bar 

Okenní tabule 0,02- 0,20 

Dveře 0,02- 0,05 

Prosklená stěna (drátěné sklo) 0,06- 0,07 

Lehké dělící stěny, lehké střechy 0,06- 0,15 

Volně stojící stěna z pálených cihel 0,07- 0,15 

Nearmovaná betonová stěna (tloušťka 20 cm) 0,15- 0,20 

Ocelobetonové budovy odolné proti zemětřesení 0,80- 1,50 

Průmyslové budovy s lehkým ocelovým žebrováním 0,20- 0,30 

Průmyslové budovy s těžkým ocelovým žebrováním 0,30- 0,40 

6.6 Vliv výfukového potrubí 

V případě, že by odlehčení výbuchu znamenalo ohrožení okolního prostředí, je možno 

využít výfukového potrubí. Výfukové potrubí se používá pro odvedení výbuchu do prostoru, 
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ve kterém mohou být plameny bezpečně uvolněny, např. ze zařízení stojícího v budově do 

výfukového prostoru venku. Protože výfukové potrubí zpomaluje odlehčovací proces, 

obvykle se zvýší maximální výbuchový tlak v chráněném zařízení. [11] 

Pro rovné výfukové potrubí může být jeho vliv na maximální redukovaný výbuchový 

tlak vypočten podle uvedené rovnice [11]: 

dl
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kde 

p1
red,max Maximální redukovaný výbuchový tlak s výfukovým potrubím v bar 

Pred,max Maximální redukovaný výbuchový tlak bez výfukového potrubí v bar 

A Geometrická odlehčovací plocha v m2 

V Objem nádoby v m3 

l Délka výfukového potrubí 

d Průměr výfukového potrubí 

Rovnice je platná pro: 

- objem nádoby 0,1 m3 ≤ V ≤ 10 000 m3 

- statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení 0,1 bar ≤ pstat ≤ 1 bar 

- maximální redukovaný výbuchový tlak 0,1 bar < pred,max ≤ 2 bar, s pred,max > pstat 

- maximální výbuchový tlak 5 bar ≤ pmax ≤ 12 bar 

- maximální specifická výbuchová konstanta prachu 10 m.bar.s-1 ≤ Kmax ≤ 800 m.bar.s-1 

Pokud jsou maximální výbuchový tlak, výbuchová konstanta prachu nebo statický 

otevírací tlak menší než hodnoty uvedené v rozsahu platnosti rovnice, musí být rovnice 

použita s výše uvedenými minimálními hodnotami pro rozsah platnosti rovnice. Výše 

uvedená rovnice neplatí pro kovové prachy. [11] 
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Na obrázku č. 12 jsou uvedeny konfigurace výfukového potrubí, pro které platí výše 

uvedená rovnice. Na obrázku č. 13 jsou uvedeny konfigurace výfukového potrubí, pro které 

neplatí výše uvedená rovnice. 

 

Obrázek č. 12 konfigurace výfukového potrubí, pro které platí výše uvedená rovnice 

 

Obrázek č. 13 konfigurace výfukového potrubí, pro které neplatí výše uvedená rovnice 

6.7 Dodatečné konstrukční výpočty 

Efektivní odlehčení výbuchu není pouze záležitosti stanovení dostatečné odlehčovací 

plochy, ale také účinné posouzení nebezpečí, která vznikají při procesu odlehčení. 

Mezi tato nebezpečí patří: 
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- Účinky výbuchu vně odlehčovacích otvorů 

- Deformace nádoby s odlehčením 

Po odlehčení výbuchu dojde k „vystříknutí“ spáleného, nespáleného materiálu a plamenů 

do prostoru mimo odlehčovací ventily. Proto musí být provedena opatření, aby nebyly 

v ohrožení osoby ani okolní provozy. Prostor, do kterého je výbuch odlehčen, musí být 

dostatečně vzdálen od ostatních technologických zařízení, aby bylo zabráněno vzniku 

dodatečného hoření a výbuchu, a nebyl dovolen vstup osob do tohoto prostoru v době, kdy je 

zde nebezpečí výbuchu. 

6.7.1 Účinky plamenů 

Délka plamenů vně odlehčovacích otvorů může být odhadnuta pomocí dále uvedené 

rovnice podle [11]: 

LF= 10.V1/3 

Kde 

LF Délka plamenů v m 

V  Objem nádoby v m3 

 

Výše uvedená rovnice platí pro horizontální odlehčení výbuchu, pro vertikální odlehčení 

výbuchu platí rovnice dle [11]: 

LF= 8.V1/3 

Rovnice jsou platné pro: 

Objem V 0,1 m3 ≤ V ≤ 10 000 m3 

Statický otevírací tlak pstat 0,1 bar ≤ pstat ≤ 0,2 bar 

Maximální redukovaný výbuchový tlak pred,max 0,1 bar ≤ pred,max ≤ 2 bar 

Maximální výbuchový tlak pmax 5 bar ≤ pmax ≤ 10 bar 
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KSt hodnota 10 bar.m.s-1 ≤ KSt ≤ 800 bar.m.s-1 

Poměr L/D nádoby L/D < 2 

V praxi se neočekává délka plamenů delší než 60 m ani pro velké objemy, a tato hodnota 

má být brána jako maximální horní hodnota jakéhokoliv odhadu LF. [11] 

Pro prachy s hodnotami KSt ≤ 200 bar.m.s-1 je odhad šířky plamene ve vertikálním a 

horizontálním směru od odlehčovacího otvoru dán rovnicí podle [11]: 

WF= 1,3(10.V)1/3 

Kde 

WF Šířka plamenů v m 

V Objem nádoby v m3 

6.7.2 Tlakové účinky 

Za odlehčovacím otvorem vznikají v důsledku odlehčení výbuchu tlakové a rázové 

účinky. 

Maximální vnější špičkový tlak při vznícení směsi prachu se vzduchem v uzavřené 

odlehčené nádobě může být odhadnut pomocí rovnice dle [11]: 

pext= 0,2×pred,max×A0,1×V0,18 

kde 

Pext Maximální vnější tlak v bar 

pred,max Maximální redukovaný výbuchový tlak v bar 

A Geometrická odlehčovací plocha v m2 

V Objem nádoby v m3 

Maximální vnější tlak pext může být očekáván ve vzdálenosti [6]: 
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RS= 0,25 ×LF 

Kde 

LF Délka plamenů v m 

Ve větších vzdálenostech od odlehčovacího otvoru se vnější tlak pR snižuje podle [11]: 

pR= 1,24×(1,13×A0,5/r)1,35/[1+(α/56)2] × pred,max 

kde 

R Vzdálenost od odlehčovacího otvoru v m 

A Geometrická odlehčovací plocha v m2 

 α= 0º to znamená před odlehčovacím otvorem 

 α= 90º to znamená bokem od  odlehčovacího otvoru 

 α= 180º to znamená za odlehčovacím otvorem 

 

Rovnice je platná pro: 

Objem nádoby 0,1 m3 ≤ V ≤ 250 m3 

Statický otevírací tlak odlehčovacího otvoru pstat ≤ 0,1 bar 

Maximální redukovaný výbuchový tlak  0,1 bar < pred,max ≤ 1,0 bar 

Vzdálenost od odlehčovacího otvoru r > RS 

Maximální výbuchový tlak pmax ≤ 9 bar 

KSt hodnota KSt ≤ 200 m.bar.s-1 

Poměr L/D nádoby L/D < 2 

pR 0,2 bar ≤ pR ≤ 1,0 bar 

Α 0° až 180° 

6.7.3 Zpětné síly 

Během odlehčení výbuchu vznikají zpětné síly s v důsledku proudění materiálů 

z odlehčovacího otvoru. Tyto síly mohou způsobit deformaci odlehčené nádoby nebo 

v horším případě její zhroucení. 
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Maximální zpětné síly mohou být vypočteny z rovnice podle [11]: 

FRmax= 119×A×pred,max 

Kde 

FRmax Zpětné síly v kN 

A Geometrická odlehčovací plocha v m2 

pred,max Maximální redukovaný výbuchový tlak v bar 

Výsledná zpětná síla může být považována za sílu, působící v geometrickém středu 

odlehčovacího otvoru (obr.14). Instalace odlehčovacích otvorů o odpovídající ploše na 

opačné straně nádoby může v některých případech kompenzovat zpětné síly. V důsledku 

otevření odlehčovacích otvorů v různém okamžiku může nastat nerovnováha a tato 

nerovnováha musí být zohledňována při navrhování. [11] 

 

Obrázek č. 14 znázornění zpětné síly a klopného momentu [5] 

Při navrhování určitých výztuh odlehčených nádob může pomoci znalost doby trvání 

zpětných sil. Z dále uvedené rovnice je možno vypočíst konzervativní odhad doby trvání 

[10]: 
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tR= (10-4)KSt.V/A. pred,max 

kde 

tR Doba trvání rázu v s 

KSt Výbuchová charakteristika prachu v bar.m.s-1 

pred,max Maximální redukovaný výbuchový tlak v bar 

A Geometrická odlehčovací plocha v m2 

Impuls, přenesený zpětnými silami je přibližně dán dle [11]: 

IR= FR×tR 

Kde 

IR Impuls v kN.s 

FR Zpětná síla v kN 

tR Doba trvání rázu v s 

6.7.4 Podtlaková membrána 

Jsou-li použity explozní klapky, které po výbuchu uzavírají odlehčovací otvory, může 

ochlazení horkých plynných spalin vytvářet v nádobě vakuum, vedoucí k její deformaci. Aby 

se tomu zabránilo, musí být použity podtlakové pojistné membrány, které zajistí přisátí 

potřebného objemu vzduchu. 

Nedovoleně vysoký podtlak je vyloučen, pokud je podtlaková pojistná membrána 

navržena v souladu s níže uvedenou rovnicí, která popisuje vztah mezi sací plochou a 

velikostí chráněné nádoby a její odolnosti proti zborcení. [11] 

Asuc= [-0,00219×ln(pvac)+0,014]×V(-0,0207×ln(pvac)+0,8147) 

Kde 

Asuc Účinná sací plocha v m2 
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pvac Odolnost nádoby proti podtlaku v mbar 

V Objem nádoby v m3 

 

Rovnice je platná pro: 

Objem nádoby 5 m3 ≤ V ≤ 5 000 m3 

Odolnost proti vakuu  25 mbar ≤ pvac ≤ 500 mbar 

7 Ověření výpočtu 

Výpočet je proveden na válcové nádobě s odlehčovacím otvorem umístěným na boční 

stěně nádoby ve vzdálenosti 1,5 m pod vrcholem. Výška nádoby je 10m, průměr 2,1m, 

pred,max= 0,6 bar. 

Parametry uhelného prachu dle [4]: pmax= 6,4 bar, KST= 115 bar.m.s-1 . 

Parametry odlehčovacího zařízení dle [13]: pstat= 0,035, účinnost= 90%. 

7.1 Výpočet Odlehčovací plochy 

Výpočet dle VDI 3673: 

A1= [3,264.10-5.pmax.KSt.pred,max
-0,569+0,27.(pstat-0,1).pred,max

-0,5].V0,753 

A1= [3,264.10-5.6,4.115.0,6-0,569+0,27.(0,1-0,1).0,6-0,5].34,60,753 

A1= 0,461 m2 

A2= A1.(-4,305.log pred,max +0,758).logH/D 

A2= 0,461.(-4,305.log0,6+0,758).log10/2 

A2= 0,551 m2 

A= A1+A2 

A= 0,461+0,551= 1,012 m2 

AV= A/Ef= 1,012/0,9=  1,124 m2… požadovaná odlehčovací plocha 

 

Výpočet dle ČSN 14491: 
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Výpočet je proveden pomocí vytvořeného softwaru. Na obr. 15 je zobrazena obrazovka, 

ve které se zadávají nutné parametry nádoby pro výpočet a umístění odlehčovacího prvku. 

 

Obrázek č.15 parametry nádoby a umístění odlehčovacího prvku 

Na obrázku č.16 je zobrazena obrazovka, s ostatními údaji a s konečným výpočtem 

požadované odlehčovací plochy. 

 

Obrázek č.16 výpočet odlehčovací plochy dle ČSN 14491 
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7.2 Výpočet pred,max při použití výfukového potrubí 

Pokud by bylo odlehčení výbuchu provedeno jediným odlehčovacím prvkem kruhového 

tvaru, změní se pred,max při použití výfukového potrubí o délce 2m následovně: 

Výpočet dle VDI 3673: 

pred,max
p= 1,84.pred,max

0,654= 1,32 bar… redukovaný tlak při použití výfukového potrubí 

 

Výpočet dle ČSN 14491: 

Na obr. 17 je zobrazen výpočet vlivu výfukového potrubí na pred,max podle ČSN 14491. 

 

Obrázek č.17 výpočet vlivu výfukového potrubí na pred,max 
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8 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjednodušit proceduru návrhu odlehčení výbuchu. Po 

dohodě s ing. Tadeášem Podstawkou, Ph.D. (ředitelem společnosti INDUSTRY HAZARD 

ASSESMENT SERVICE- IHAS s.r.o) jsem za tímto účelem vytvořil software, který 

obsahuje všechny výpočty uvedené v normě ČSN EN 14491. Tento software značně 

urychluje proces návrhu a umožňuje rychle stanovit dodatečné konstrukční výpočty, jako 

jsou délka plamene, šířka plamene, tlakové účinky, zpětné síly apod. Do programu jsou 

zakomponovány konfigurace nejčastěji se vyskytujících tvarů nádob a tímto je velmi 

zjednodušen dílčí výpočet „účinného“ poměru L/D. 

V programu je rovněž obsažen vztah pro výpočet odlehčení místností a budov. 

V současné době existuje více odlišných vzorců pro výpočet odlehčení budov, jejichž 

porovnání by mohlo sloužit jako námět dalších diplomových prací. 

V závěru diplomové práce je proveden výpočet velikosti odlehčovacího otvoru pro 

válcovou nádobu s odlehčovacím prvkem na boku nádoby. Výpočet je proveden jak podle 

VDI 3673 tak i dle ČSN EN 14491 s použitím vytvořeného softwaru. Z výsledků je patrno, 

že u takto jednoduchých tvarů nádob se výsledná plocha odlehčovacího otvoru příliš neliší. 

Vzhledem k tomu, že zařízení pro odlehčení výbuchu jsou vyráběna v normovaných 

velikostech, je konečná navržená velikost odlehčovacího prvku shodná. Rozdílných výsledků 

bude dosaženo, budou- li použity hodnoty blížící se k mezním hodnotám platností vzorců, 

zejména při aplikaci výpočtů na podlouhlé nádoby a nádoby složitějších tvarů, jejichž poměr 

L/D se bude blížit mezní hodnotě 20. Rozdílných výsledků bude rovněž dosaženo při různém 

umístění odlehčovacího prvku. VDI 3673 nezohledňuje geometrické umístění odlehčovacího 

prvku, zatímco výpočtem dle ČSN EN 14491 dosáhneme různých výsledků při různém 

umístění odlehčovací plochy.  

Při výpočtu vlivu výfukového potrubí na pred,max dosáhneme výpočtem podle 

jednotlivých norem značně rozdílných výsledků. Ve výše uvedeném příkladě je rozdíl 

výsledného pred,max podle příslušných norem 0,445 bar. 
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Vzhledem k tomu, že norma ČSN EN 14491 zohledňuje při výpočtu geometrické 

umístění odlehčovacího prvku, dosáhneme výpočtem podle této normy přesnějších výsledků. 
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10 Příloha č. 1, výpis zdrojového kódu programu 

program Project1; 
 
uses 
  Forms, 
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 
  Unit2 in 'Unit2.pas' {Form2}, 
  Unit3 in 'Unit3.pas' {Form3}, 
  Unit4 in 'Unit4.pas' {Form4}, 
  Unit5 in 'Unit5.pas' {Form5}, 
  Unit6 in 'Unit6.pas' {Form6}, 
  Unit7 in 'Unit7.pas' {Form7}, 
  Unit8 in 'Unit8.pas' {Form8}, 
  Unit9 in '..\..\Software\Unit9.pas' {Form9}, 
  Unit10 in 'Unit10.pas' {Form10}, 
  Unit11 in 'Unit11.pas' {Form11}, 
  Unit12 in 'Unit12.pas' {Form12}, 
  Unit13 in 'Unit13.pas' {Form13}, 
  Unit14 in 'Unit14.pas' {Form14}, 
  Unit15 in 'Unit15.pas' {Form15}, 
  Unit16 in 'Unit16.pas' {Form16}, 
  Unit17 in 'Unit17.pas' {Form17}, 
  Unit18 in 'Unit18.pas' {Form18}, 
  Unit19 in 'Unit19.pas' {Form19}, 
  Unit20 in 'Unit20.pas' {Form20}, 
  Unit21 in 'Unit21.pas' {Form21}, 
  Unit22 in 'Unit22.pas' {Form22}, 
  Unit23 in 'Unit23.pas' {Form23}, 
  Unit24 in 'Unit24.pas' {Form24}, 
  Unit25 in 'Unit25.pas' {Form25}, 
  Unit26 in 'Unit26.pas' {Form26}, 
  Unit27 in 'Unit27.pas' {Form27}, 
  Unit28 in 'Unit28.pas' {Form28}, 
  Unit29 in 'Unit29.pas' {Form29}, 
  Unit30 in 'Unit30.pas' {Form30}, 
  Unit31 in 'Unit31.pas' {Form31}, 
  Unit32 in 'Unit32.pas' {Form32}; 
 
{$R *.res} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  Application.CreateForm(TForm2, Form2); 
  Application.CreateForm(TForm3, Form3); 
  Application.CreateForm(TForm4, Form4); 
  Application.CreateForm(TForm5, Form5); 
  Application.CreateForm(TForm6, Form6); 
  Application.CreateForm(TForm7, Form7); 
  Application.CreateForm(TForm8, Form8); 
  Application.CreateForm(TForm9, Form9); 
  Application.CreateForm(TForm10, Form10); 
  Application.CreateForm(TForm11, Form11); 
  Application.CreateForm(TForm12, Form12); 
  Application.CreateForm(TForm13, Form13); 
  Application.CreateForm(TForm14, Form14); 
  Application.CreateForm(TForm15, Form15); 
  Application.CreateForm(TForm16, Form16); 
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  Application.CreateForm(TForm17, Form17); 
  Application.CreateForm(TForm18, Form18); 
  Application.CreateForm(TForm19, Form19); 
  Application.CreateForm(TForm20, Form20); 
  Application.CreateForm(TForm21, Form21); 
  Application.CreateForm(TForm22, Form22); 
  Application.CreateForm(TForm23, Form23); 
  Application.CreateForm(TForm24, Form24); 
  Application.CreateForm(TForm25, Form25); 
  Application.CreateForm(TForm26, Form26); 
  Application.CreateForm(TForm27, Form27); 
  Application.CreateForm(TForm28, Form28); 
  Application.CreateForm(TForm29, Form29); 
  Application.CreateForm(TForm30, Form30); 
  Application.CreateForm(TForm31, Form31); 
  Application.CreateForm(TForm32, Form32); 
  Application.Run; 
end. 
 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Konec: TButton; 
    Button1: TButton; 
    logo: TImage; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    Button5: TButton; 
    procedure KonecClick(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Button5Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
uses Unit2, Unit3, Unit7, Unit8, Unit10; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.KonecClick(Sender: TObject); 
begin 
   Close; 
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end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  form2.show; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  form3.show; 
end; 
 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
   form7.show; 
end; 
 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
  form8.show; 
end; 
 
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 
begin 
  form10.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit2; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, Math, ExtCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm2 = class(TForm) 
    Konec2: TButton; 
    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Label2: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Label3: TLabel; 
    Edit3: TEdit; 
    Label4: TLabel; 
    Edit4: TEdit; 
    Label5: TLabel; 
    Edit5: TEdit; 
    Label6: TLabel; 
    Edit6: TEdit; 
    Edit7: TEdit; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Label12: TLabel; 
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    OK: TButton; 
    Label13: TLabel; 
    Label14: TLabel; 
    Label15: TLabel; 
    Label16: TLabel; 
    Label17: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Bevel1: TBevel; 
    Button2: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Konec2Click(Sender: TObject); 
    procedure OKClick(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form2: TForm2; 
 
implementation 
 
uses Unit4, Unit20; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm2.Konec2Click(Sender: TObject); 
begin 
  Close; 
end; 
 
procedure TForm2.OKClick(Sender: TObject); 
  Var Pmax, Kst, Predmax, Pstat, LD, Ef, V, A, Av, B, C : real; 
begin 
 TRY 
   Pmax:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   Kst:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   V:= StrToFloat(Edit4.Text); 
   Predmax:= StrToFloat(Edit5.Text); 
   Pstat:= StrToFloat(Edit6.Text); 
   LD:= StrToFloat(edit3.Text); 
   Ef:= StrToFloat(edit7.Text)*0.01; 
 
   If Pstat < 0.1 then Pstat:=0.1; 
 
      B:= ((  0.00003264*Pmax*Kst*exp(-0.569*ln(Predmax)))  + 
        (0.27*(Pstat-0.1)*exp(-0.5*ln(Predmax)))  ) 
       * exp(0.753*ln(V)); 
 
      If (0.1<=Predmax) and (Predmax<1.5) then 
                                        begin 
                                        C:= ((-4.305)*log10(Predmax))+0.758; 
                                        A:= B* (1+ C*log10(LD)); 
                                        end 
       else A:=B; 
 
    label13.caption:= FloatTostrF(A,ffFixed,8,3)+' m2'; 
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    Av:= A/Ef; 
    label14.Caption:= FloatToStrF(Av,ffFixed,8,3)+' m2'; 
 
 
 EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
 
end; 
 
 
procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  form4.show; 
end; 
 
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   form20.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit3; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm3 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Edit3: TEdit; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Button3: TButton; 
    Bevel1: TBevel; 
    Button4: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
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var 
  Form3: TForm3; 
 
implementation 
 
uses Unit5, Unit6; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
 
 
procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject); 
  Var A, Kst, Predmax, Ass, C : real; 
begin 
  TRY 
 
   Kst:=StrToFloat(edit1.text); 
   Predmax:=StrToFloat(edit2.Text); 
   Ass:=StrToFloat(edit3.Text); 
 
   if (Kst>0) and (Kst<=100) then C:= exp(0.5*ln(0.018)); 
   if (Kst>100) and (Kst<=200) then C:= exp(0.5*ln(0.026)); 
   if (Kst>200) and (Kst<=300) then C:= exp(0.5*ln(0.030)); 
 
   If Kst > 300 then begin 
                     messagebeep(MB_OK); 
                     showmessage('Výpočet bude platný pouze pro Kst max 300 !'); 
                     end; 
   A:= C*Ass* (exp(-0.5*ln(Predmax))); 
 
   label8.Caption:= FloatToStrF(A,ffFixed,8,3)+' m2'; 
 
  EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje'); 
  end; 
 
end; 
 
 procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
   form5.show; 
end; 
 
procedure TForm3.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
   form6.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit3; 
 
interface 
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uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm3 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Edit3: TEdit; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Button3: TButton; 
    Bevel1: TBevel; 
    Button4: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form3: TForm3; 
 
implementation 
 
uses Unit5, Unit6; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
 
 
procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject); 
  Var A, Kst, Predmax, Ass, C : real; 
begin 
  TRY 
 
   Kst:=StrToFloat(edit1.text); 
   Predmax:=StrToFloat(edit2.Text); 
   Ass:=StrToFloat(edit3.Text); 
 
   if (Kst>0) and (Kst<=100) then C:= exp(0.5*ln(0.018)); 
   if (Kst>100) and (Kst<=200) then C:= exp(0.5*ln(0.026)); 
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   if (Kst>200) and (Kst<=300) then C:= exp(0.5*ln(0.030)); 
 
   If Kst > 300 then begin 
                     messagebeep(MB_OK); 
                     showmessage('Výpočet bude platný pouze pro Kst max 300 !'); 
                     end; 
   A:= C*Ass* (exp(-0.5*ln(Predmax))); 
 
   label8.Caption:= FloatToStrF(A,ffFixed,8,3)+' m2'; 
 
  EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje'); 
  end; 
 
end; 
 
 procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
   form5.show; 
end; 
 
procedure TForm3.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
   form6.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit4; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm4 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form4: TForm4; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
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end. 
 
unit Unit5; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls; 
 
type 
  TForm5 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form5: TForm5; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit6; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls; 
 
type 
  TForm6 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form6: TForm6; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
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procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit7; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm7 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Bevel1: TBevel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form7: TForm7; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm7.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
procedure TForm7.Button2Click(Sender: TObject); 
 Var Kst, D, Pl, L, LkuD : real; 
begin 
  TRY 
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   Kst:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   D:= StrTofloat(Edit2.Text); 
   Pl:= StrToFloat(Edit3.Text); 
 
   label9.Caption:=''; 
   label10.Caption:=''; 
 
   If (D<0.2) or (D>0.6) then begin 
                     messagebeep(MB_OK); 
                     showmessage('Výpočet bude platný pouze pro D= 0,2 až 0,6 m !'); 
                             end; 
   If Kst > 300 then begin 
                     messagebeep(MB_OK); 
                     showmessage('Výpočet bude platný pouze pro Kst max 300 !'); 
                             end; 
 
   If Kst<= 100 then begin 
                     L:= D* (324.8* (1-exp((-0.1072*Pl)*ln(2.718)))); 
                     label8.Caption:=FloatToStrF(L,ffFixed,8,3)+' m'; 
                     LkuD:=L/D; 
                     If LkuD > 100 then begin 
                                   label9.Caption:='VÝPOČET PLATNÝ PRO POMĚR L/D NEJVÝŠE 100'; 
                                   label10.Caption:='L/D: '+ FloatToStrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
                                   end; 
                     end; 
 
   If (Kst>100) and (Kst<=200) then begin 
                     L:= D* (88.57-(81.99*exp((-0.1640*Pl)*ln(2.718)))); 
                     label8.Caption:=FloatToStrF(L,ffFixed,8,3)+' m'; 
                     LkuD:=L/D; 
                     If LkuD > 50 then begin 
                                   label9.Caption:='VÝPOČET PLATNÝ PRO POMĚR L/D NEJVÝŠE 50'; 
                                   label10.Caption:='L/D: '+ FloatToStrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
                                   end; 
                     end; 
 
   If (Kst>200) and (Kst<=300) then begin 
                     L:= D* (63.76-(62.42*exp((-0.1484*Pl)*ln(2.718)))); 
                     label8.Caption:=FloatToStrF(L,ffFixed,8,3)+' m'; 
                     LkuD:=L/D; 
                     If LkuD > 50 then begin 
                                   label9.Caption:='VÝPOČET PLATNÝ PRO POMĚR L/D NEJVÝŠE 50'; 
                                   label10.Caption:='L/D: '+ FloatToStrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
                                   end; 
                     end; 
 
EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit8; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg; 
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type 
  TForm8 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Edit3: TEdit; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Edit4: TEdit; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Edit5: TEdit; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Bevel1: TBevel; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Label11: TLabel; 
    Label12: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form8: TForm8; 
 
implementation 
 
uses Unit9; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm8.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
procedure TForm8.Button2Click(Sender: TObject); 
  Var Predmax, A, V, L, D, Predmax1 : real; 
begin 
 TRY 
  Predmax:= StrToFloat(Edit1.text); 
  A:=       StrToFloat(Edit2.text); 
  V:=       StrToFloat(Edit3.text); 
  L:=       StrToFloat(Edit4.Text); 
  D:=       StrToFloat(Edit5.text); 
 
  Predmax1:= Predmax*(1+ (exp(1.6*ln(A/exp(0.753*ln(V))))*L/D*17.3)); 
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  Label12.Caption:= FloatToStrF(Predmax1,ffFixed,8,3)+' bar'; 
 EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
 end; 
 
procedure TForm8.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  form9.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit9; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls; 
 
type 
  TForm9 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form9: TForm9; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit10; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm10 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
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    Button5: TButton; 
    Button6: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Button5Click(Sender: TObject); 
    procedure Button6Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form10: TForm10; 
 
implementation 
 
uses Unit11, Unit13, Unit14, Unit17, Unit18; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm10.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
 
procedure TForm10.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
   form11.show; 
end; 
 
procedure TForm10.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  form13.show; 
end; 
 
procedure TForm10.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
  form14.show; 
end; 
 
procedure TForm10.Button5Click(Sender: TObject); 
begin 
 form17.show; 
end; 
 
procedure TForm10.Button6Click(Sender: TObject); 
begin 
  form18.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit11; 
 
interface 
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uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm11 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Edit1: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    RadioGroup1: TRadioGroup; 
    Button2: TButton; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Button3: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form11: TForm11; 
 
implementation 
 
uses Unit12; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm11.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
 
procedure TForm11.Button2Click(Sender: TObject); 
  Var  V, Lf, Wf: real; 
begin 
  TRY 
   V:= StrToFloat(Edit1.Text); 
 
   if radiogroup1.Items.Strings[radiogroup1.ItemIndex] = 'horizontální odlehčení' then 
Lf:=10*(exp((1/3)*ln(V))); 
   if radiogroup1.Items.Strings[radiogroup1.ItemIndex] = 'vertikální odlehčení' then Lf:=8*(exp((1/3)*ln(V))); 
   Wf:=  1.3*(exp((1/3)*ln(10*V))); 
   label5.caption:= FloatTostrF(Lf,ffFixed,8,3)+' m'; 
   label6.caption:= FloatTostrF(Wf,ffFixed,8,3)+' m'; 
  EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
procedure TForm11.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 



 63 

  form12.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit12; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls; 
 
type 
  TForm12 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form12: TForm12; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm12.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit13; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm13 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Button2: TButton; 
    Bevel1: TBevel; 
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    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Button3: TButton; 
    Edit4: TEdit; 
    Label11: TLabel; 
    Label12: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form13: TForm13; 
 
implementation 
 
uses Unit15; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm13.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
 
 
procedure TForm13.Button2Click(Sender: TObject); 
 Var   Predmax, A, V, Pext, Rs, Lf : real; 
begin 
 TRY 
  Predmax:= StrToFloat(Edit1.Text); 
  A:= StrToFloat(Edit2.Text); 
  V:= StrToFloat(Edit3.Text); 
  Lf:= StrToFloat(Edit4.Text); 
 
  Pext:= 0.2*Predmax*(exp(0.1*ln(A)))*(exp(0.18*ln(V))); 
  Rs:= 0.25*Lf; 
 
  label9.caption:= FloatTostrF(Pext,ffFixed,8,3)+' bar'; 
  label10.caption:= FloatTostrF(Rs,ffFixed,8,3)+' m'; 
 EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
 
  end; 
 
procedure TForm13.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  form15.show; 
end; 
 
end. 
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unit Unit14; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm14 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Edit1: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    RadioGroup1: TRadioGroup; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Bevel1: TBevel; 
    Edit3: TEdit; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form14: TForm14; 
 
implementation 
 
uses Unit16; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm14.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
procedure TForm14.Button3Click(Sender: TObject); 
  Var Predmax, A, R, Pr, Alfa : real; 
begin 
  TRY 
   Predmax:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   A:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   R:= StrToFloat(Edit3.Text); 
 
   if radiogroup1.Items.Strings[radiogroup1.ItemIndex] = 'před odlehčovacím otvorem' then Alfa:=0; 
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   if radiogroup1.Items.Strings[radiogroup1.ItemIndex] = 'bokem od odlehčovacího otvoru' then Alfa:=90; 
   if radiogroup1.Items.Strings[radiogroup1.ItemIndex] = 'za odlehčovacím otvorem' then Alfa:=180; 
 
   Pr:= (1.24*(exp(1.35*ln((1.13*exp(0.5*ln(A))/R))))) / ((1+((Alfa/56)*(Alfa/56)))*Predmax); 
 
   label8.caption:= FloatTostrF(Pr,ffFixed,8,3)+' bar'; 
 
 EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
 
   end; 
 
procedure TForm14.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  form16.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit15; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls; 
 
type 
  TForm15 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form15: TForm15; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm15.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   close; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit16; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls; 
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type 
  TForm16 = class(TForm) 
    Image1: TImage; 
    Button1: TButton; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form16: TForm16; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm16.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit17; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm17 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Edit4: TEdit; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Bevel1: TBevel; 
    Button2: TButton; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Label12: TLabel; 
    Label13: TLabel; 
    Label14: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    Image2: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
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    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form17: TForm17; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm17.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
 
procedure TForm17.Button2Click(Sender: TObject); 
  Var A, Predmax, V, Kst, Frmax, Tr, Ir : real; 
begin 
 TRY 
  A:= StrToFloat(Edit1.Text); 
  Predmax:= StrToFloat(Edit2.Text); 
  V:= StrToFloat(Edit3.Text); 
  Kst:= StrToFloat(Edit4.Text); 
 
  Frmax:= 119*A*Predmax; 
  Tr:= (0.0001*Kst*V)/(A*Predmax); 
  Ir:= 0.52*119*A*Predmax*Tr; 
 
  label10.Caption:= FloatToStrF(Frmax,ffFixed,8,3)+' kN'; 
  label12.Caption:= FloatToStrF(Tr,ffFixed,8,3)+' s'; 
  label14.Caption:= FloatToStrF(Ir,ffFixed,8,3)+' kN.s' 
 
 EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit18; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg; 
 
type 
  TForm18 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Edit1: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
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    Bevel1: TBevel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form18: TForm18; 
 
implementation 
 
uses Unit19; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm18.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
 
procedure TForm18.Button2Click(Sender: TObject); 
  Var V, Pvac, Asu : real; 
begin 
  TRY 
 
   V:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   Pvac:= StrToFloat(Edit2.Text); 
 
   Asu:= ((-0.00219*ln(Pvac))+0.014)*exp((-0.0207*ln(Pvac)+0.8147)*ln(V)); 
   label6.caption:= FloatTostrF(Asu,ffFixed,8,3)+' m2'; 
 
  EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
procedure TForm18.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  form19.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit19; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls; 
 



 70 

type 
  TForm19 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form19: TForm19; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm19.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit20; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm20 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    Button5: TButton; 
    Button6: TButton; 
    Button7: TButton; 
    Button8: TButton; 
    Button9: TButton; 
    Button10: TButton; 
    Button11: TButton; 
    Button12: TButton; 
    Image1: TImage; 
    Image2: TImage; 
    Image3: TImage; 
    Image4: TImage; 
    Image5: TImage; 
    Image6: TImage; 
    Image7: TImage; 
    Image8: TImage; 
    Image9: TImage; 
    Image10: TImage; 
    Image11: TImage; 
    Image12: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
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    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Button5Click(Sender: TObject); 
    procedure Button6Click(Sender: TObject); 
    procedure Button7Click(Sender: TObject); 
    procedure Button8Click(Sender: TObject); 
    procedure Button9Click(Sender: TObject); 
    procedure Button10Click(Sender: TObject); 
    procedure Button11Click(Sender: TObject); 
    procedure Button12Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form20: TForm20; 
 
implementation 
 
uses Unit21, Unit22, Unit23, Unit24, Unit25, Unit26, Unit27, Unit28, Unit29, 
  Unit30, Unit31, Unit32; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm20.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form21.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form22.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form23.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form24.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button5Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form25.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button6Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
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  form26.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button7Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form27.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button8Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form28.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button9Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form29.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button10Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form30.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button11Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form31.show; 
end; 
 
procedure TForm20.Button12Click(Sender: TObject); 
begin 
  form20.Hide; 
  form32.show; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit21; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm21 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
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  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form21: TForm21; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm21.Button1Click(Sender: TObject); 
Var Vef, Aef, Def, LkuD, H, D : real; 
begin 
   TRY 
   H:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   D:= StrToFloat(Edit2.Text); 
 
    Vef:= (3.14*D*D*H)/4; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= sqrt(4*Aef/3.14); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
 
 
end. 
 
unit Unit22; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm22 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 



 74 

    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form22: TForm22; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm22.Button1Click(Sender: TObject); 
  Var Vef, Aef, Def, LkuD, H, D : real; 
begin 
  TRY 
   H:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   D:= StrToFloat(Edit2.Text); 
 
    Vef:= (3.14*D*D*H)/4; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= sqrt(4*Aef/3.14); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit23; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm23 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form23: TForm23; 
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implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm23.Button1Click(Sender: TObject); 
 Var Vef, Aef, Def, LkuD, H, D : real; 
begin 
   TRY 
   H:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   D:= StrToFloat(Edit2.Text); 
 
    Vef:= (3.14*D*D*H)/4; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= sqrt(4*Aef/3.14); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit24; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm24 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Edit4: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
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  Form24: TForm24; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm24.Button1Click(Sender: TObject); 
 Var Vef, Aef, Def, LkuD, H1, H2, H, D1, D2 : real; 
begin 
  TRY 
   H1:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   H2:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   D1:= StrToFloat(Edit3.Text); 
   D2:= StrToFloat(Edit4.Text); 
 
   H:=H2+H1/3; 
 
    Vef:= (3.14*D1*D1*H2/4) + (3.14*H1/3*(((D1/2)*(D1/2)+(D1/2)*(D2/2)+(D2/2)*(D2/2))/3)); 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= sqrt(4*Aef/3.14); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit25; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm25 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form25: TForm25; 
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implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm25.Button1Click(Sender: TObject); 
  Var Vef, Aef, Def, LkuD, H, D : real; 
begin 
  TRY 
   H:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   D:= StrToFloat(Edit2.Text); 
 
    Vef:= (3.14*D*D*H)/4; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= sqrt(4*Aef/3.14); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit26; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm26 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Edit4: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
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  Form26: TForm26; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
 
 
procedure TForm26.Button1Click(Sender: TObject); 
  Var Vef, Aef, Def, LkuD, H1, H2, H, D1, D2 : real; 
begin 
   TRY 
   H1:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   H2:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   D1:= StrToFloat(Edit3.Text); 
   D2:= StrToFloat(Edit4.Text); 
 
   H:=H2+H1/3; 
 
    Vef:= (3.14*D1*D1*H2/4) + (3.14*H1/3*(((D1/2)*(D1/2)+(D1/2)*(D2/2)+(D2/2)*(D2/2))/3)); 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= sqrt(4*Aef/3.14); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit27; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm27 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Edit3: TEdit; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
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    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form27: TForm27; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm27.Button1Click(Sender: TObject); 
  Var Vef, Aef, Def, LkuD, H, a, b : real; 
begin 
   TRY 
   H:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   a:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   b:= StrToFloat(Edit3.Text); 
 
    Vef:= a*b*H; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= (4*a*b)/((a+b)*2); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
unit Unit28; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm28 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
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var 
  Form28: TForm28; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm28.Button1Click(Sender: TObject); 
  Var Vef, Aef, Def, LkuD, H, a, b : real; 
begin 
  TRY 
   H:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   a:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   b:= StrToFloat(Edit3.Text); 
 
    Vef:= a*b*H; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= (4*a*b)/((a+b)*2); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit29; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm29 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
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var 
  Form29: TForm29; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm29.Button1Click(Sender: TObject); 
  Var Vef, Aef, Def, LkuD, H, a, b : real; 
begin 
  TRY 
   H:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   a:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   b:= StrToFloat(Edit3.Text); 
 
    Vef:= a*b*H; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= (4*a*b)/((a+b)*2); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit30; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm30 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Edit4: TEdit; 
    Edit5: TEdit; 
    Edit6: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Label12: TLabel; 
    Button1: TButton; 
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    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form30: TForm30; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm30.Button1Click(Sender: TObject); 
   Var Vef, Aef, Def, LkuD, H1, H2, H, a, b, c, d : real; 
begin 
   TRY 
   a:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   b:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   c:= StrToFloat(Edit3.Text); 
   d:= StrToFloat(Edit4.Text); 
   H1:= StrToFloat(Edit5.Text); 
   H2:= StrToFloat(Edit6.Text); 
 
   H:=H2+H1/3; 
 
    Vef:= (a*b*H2)+ (c*H1*(b-d)/2+d*H1*(a-c)/2+H1*(a-c)*(b-d)/3+c*d*H1)/3; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= sqrt(Aef); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit31; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm31 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
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    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form31: TForm31; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm31.Button1Click(Sender: TObject); 
  Var Vef, Aef, Def, LkuD, H, a, b : real; 
begin 
  TRY 
   H:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   a:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   b:= StrToFloat(Edit3.Text); 
 
    Vef:= a*b*H; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= (4*a*b)/((a+b)*2); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 
unit Unit32; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm32 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Edit4: TEdit; 
    Edit5: TEdit; 
    Edit6: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
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    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Label12: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form32: TForm32; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm32.Button1Click(Sender: TObject); 
   Var Vef, Aef, Def, LkuD, H1, H2, H, a, b, c, d : real; 
begin 
  TRY 
   a:= StrToFloat(Edit1.Text); 
   b:= StrToFloat(Edit2.Text); 
   c:= StrToFloat(Edit3.Text); 
   d:= StrToFloat(Edit4.Text); 
   H1:= StrToFloat(Edit5.Text); 
   H2:= StrToFloat(Edit6.Text); 
 
   H:=H2+H1/3; 
 
    Vef:= (a*b*H2)+ (c*H1*(b-d)/2+d*H1*(a-c)/2+H1*(a-c)*(b-d)/3+c*d*H1)/3; 
    Aef:= Vef/H; 
    Def:= sqrt(Aef); 
    LkuD:= H / Def; 
 
    form2.Edit3.text:= FloatTostrF(LkuD,ffFixed,8,3); 
    close; 
   EXCEPT 
     messagebeep(MB_OK); 
     showmessage('Zkontrolujte vstupní údaje')end; 
end; 
 
end. 
 


