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Timková, Michaela. Studie jevů závažných havárií. Diplomová práce. Ostrava: VŠB –TU 

2008, 75 stran. 

 

 

Diplomová práce se zabývá studiem jevů závaţných havárií. V první části jsou uvedeny 

obecně známé skutečnosti o haváriích typu Flash Fire, Pool Fire, Jet Fire, BLEVE a VCE. 

Dále se konkrétně zaměřuje na moţné vzniky, průběhy a dopady BLEVE a VCE.   
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1. Úvod 

Abychom omezili vznik závaţných havárií a také abychom na ně byly připraveni, byla 

zpracována směrnice Rady 82/501/EEC, tzv. SEVESO I direktiva. Po 15 letech uţívání 

byla přepracována a zjednodušena na směrnici Rady 96/82/EC, tzv. SEVESO II direktivu 

(COMAH), byla novelizována na základě vzniku příčin havárií i prováděného výzkumu. 

V současné době vytváří pro členské země EU jednotnou a harmonizovanou legislativu 

týkající se prevence a také připravenosti na závaţné průmyslové havárie s moţným 

transhraničním (mezistátním) účinkem a zároveň uvádí vhodná a účinná opatření. V České 

republice byl vydán zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, který je 

přímou aplikací novelizované SEVESO II direktivy. Pojem závaţná havárie je v zákoně 

přesně vymezen a v poslední době je pozornost právem věnována tzv. domino efektům.  

Domino efekt je definován „jako moţnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo 

velikosti dopadů závaţné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení 

nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění nebezpečných látek“ [13]. 

Za závaţnou havárii se povaţuje „mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, 

časově a prostorově ohraničená událost, například závaţný únik, poţár nebo výbuch, která 

vznikla nebo jejíţ vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo 

zařízení, v němţ je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována 

nebo skladována, a vedoucí k váţnému ohroţení nebo k váţnému dopadu na ţivoty 

a zdraví lidí, hospodářských zvířat a ţivotního prostředí nebo k újmě na majetku.“ [13] 

V české republice je pojem závaţné havárie blíţe uveden v příloze 3, zákona č. 59/2006 

Sb, o prevenci závaţných havárií.  

Jestli-ţe chceme zabránit vzniku závaţné havárie i předcházet moţným domino 

efektům, musíme znát jevy, které havárie způsobují. Je známa celá řada jevů, které 

způsobují vznik závaţných havárií, z hlediska projevů a dopadů patří mezi ty 

nejnebezpečnější BLEVE a VCE. Dále zde lze zařadit Flash Fire, Pool Fire, Jet Fire 

a runaway reaction. 

Závaţné havárie vznikají především v podnicích s výskytem stanoveného limitního 

mnoţství nebezpečných látek. Nejzávaţnější havárie v chemických podnicích jsou 
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výbuchy, poţáry a uvolnění toxických látek (plynů, kapalin), k závaţným haváriím dochází 

také při přepravě nebezpečných látek.  

O uvedených jevech jsou známy pouze „kusé“ informace. Diplomová práce se proto 

zabývá podrobným studiem jevů BLEVE a VCE z hlediska jejich mechanismů a působení, 

s cílem vyuţít získané znalostí pro lepší zabezpečení technologií a sníţení moţnosti vzniku 

domino efektů. 
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2. Popis jevů, vlivů a scénářů havárií 

Při haváriích zařízení můţe dojít k celé řadě jevů, které jsou znázorněny v diagramu 1.  

Diagram 1 Popis možných jevů vzniklých při havárií zařízení [16] 

 

 

 



11 

 

Stručné vysvětlení uvedených jevů:  

Rozptyl (Tvorba oblaku)  

Vzniklý oblak směsi plynů a par kapalin se vzduchem šíří ve směru jeho 

proudění a jestliţe nedojde k iniciaci vlivem proudění, oblak se naředí natolik, ţe 

koncentrace poklesne pod spodní mez výbušnosti. Poté postupně dojde k rozptýlení oblaku 

směsi plynů a par kapalin se vzduchem do atmosféry, bez následků, v případě „lehkých 

plynů“. Rozptyl u těţkých plynů můţe způsobit závaţné toxické následky.  

 

Flash Fire 

Po iniciaci směsi plynů se vzduchem, s malým časovým zpoţděním od počátku 

úniku, se poţár rychle šíří na celý oblak, následovně dojde k jeho hoření bez výbuchu 

(oblak plynu odhořívá po povrchu). Destrukční tlaková vlna nebude vytvořena. Hlavním 

zdrojem rizika je tepelná radiace. Jestliţe se rychlost šíření plamene bude zvyšovat, můţe 

dojít k výbuchu. 

 

Pool Fire  

Vzniká iniciací par hořlavé kapaliny, která se rozlila v okolí nádrţe buď 

do ohraničeného prostoru (např. záchytná jímka) nebo do neohraničeného prostoru. 

Tepelná radiace a také toxické zplodiny hoření mohou být velmi nebezpečné. Při poţárech 

tohoto typu mohou být ohroţena nejen technologická zařízení, která se nacházejí v okolí 

místa poţáru, ale rovněţ zasahující hasiči.  

 

VCE (Vapour Cloud Explosion)  

Výbuch směsi oblaku plynu nebo par se vzduchem - tato událost můţe nastat při:  

 úniku plynu a par hořlavé látky,  

 plošným odparem kapalné látky po vylití,  

 nebo kombinací obou úniků.  

 Vzniklá směs plynů a par kapalin se vzduchem se šíří ve směru proudění vzduchu 

a následkem působení dostatečně silného iniciačního zdroje vybuchne. Při splnění 

specifických fyzikálních podmínek a dosaţení potřebného minimálního mnoţství látky 

můţe explozivní hoření (čelo hoření se pohybuje rychlostí podzvukovou) přejít v detonaci 

(stav, kdy se čelo hoření se pohybuje rychlostí nadzvukovou). Při přechodu na detonaci 

dojde k vytvoření silné destrukční tlakové vlny.  
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BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)  

Je výbuch, který nastane po náhlé destrukci nádoby, obsahující zkapalněný plyn nebo 

hořlavou kapalinu s pracovní teplotou vyšší neţ je její teplota varu. Počáteční příčinou 

tohoto typu jevu je většinou poţár v okolí nádoby, který nahřívá stěny nádoby obsahující 

zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo kapaliny podobných vlastností. Teplota kapalné fáze 

prudce vzrůstá a zároveň dochází ke sníţení tlaku v nádobě. Pojistný ventil nádoby nestačí 

odvádět velké mnoţství plynné fáze (zvětšení objemu je aţ 200x vyšší oproti kapalné fázi), 

chlazení bývá často nevhodně provedené nebo neúčinné. Poté dochází k roztrţení nádoby 

a vyvrţení kapaliny do okolí zásobníků za současného vytvoření fire ball („ohnivé koule“). 

Jev BLEVE nejčastěji nastává po tepelných účincích poţáru typu Pool Fire, dopady mohou 

být extrémně nebezpečné. Sálavé teplo bezprostředně ohroţuje okolí po dobu existence fire 

ball, v případě, ţe se v nádobě nachází hořlavá kapalina.  

 

Jet Fire 

Vzniká při úniku hořlavé kapaliny nebo plynu z nádrţe nebo potrubí, za současného 

výskytu vysokého tlaku. Zároveň dochází buď k rozstřikování, nebo k úniku proudem, to 

vede k tzv. Jet Fire - poţár výronu kapaliny.  

Např. jedná se o úniky u plynovodů a ropovodů. [1, 2, 16] 

 

Dále bude pozornost věnována dvěma významným jevům BLEVE a VCE.  
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2.1 VCE 

Vapor cloud explosion (výbuch oblaku par) můţe být jednoduše definován jako 

výbuch vyskytující se ve volném prostoru, při kterém vzniká ničivý přetlak.  

VCE začíná únikem velkého mnoţství vypařující se hořlavé kapaliny nebo plynu 

ze zařízení při procesu výroby, při skladování nebo při přepravě potrubím. Je třeba 

zdůraznit, ţe VCE je často výsledkem zpoţděné iniciace uniklé hořlavé látky. Jinými 

slovy, v době úniku hořlavé látky nebyl přítomen iniciační zdroj, a proto vzniklý oblak 

směsi hořlavých plynů nebo par kapalin pokračoval ve svém rozptylu ve směru větru, 

dokud nenarazil na iniciační zdroj. [1, 2] 

2.1.1 Příklady havárií 

Ludwigshafen, Německo, 1948  

Ţelezniční cisterna převáţející 30 400 kg zkapalněného dimethyléteru vybuchla 

vlivem vysoké teploty okolního vzduchu a také díky tomu, ţe cisterna byla přeplněná. 

Výbuch nastal po 10 – 25 sekundách. [9] 

 

Port Hudson, Missouri, USA, 1970 

Výbuch potrubí obsahující propan. Došlo k úniku 23 t zkapalněného propanu, vytvořila 

se směs plynu se vzduchem a po 24 minutách došlo k iniciaci. Budovy v okolí byly 

zničeny. Směs plynu se vzduchem byla pravděpodobně iniciována vlivem zkratu motoru 

od mrazáku, který byl umístěn ve skladišti. Výbuch byl srovnatelný s výbuchem 50 t TNT. 

 

Flixborough, Velká Británie, 1974  

1. června 1974 došlo k utrţení potrubí „bypassu“, k následnému uvolnění 

výbušného mraku par, a to vše vedlo ke vzniku VCE. Jednalo se o chemický podnik, který 

vyráběl kaprolaktam. 

Proces výroby kaprolaktamu: 

 cyklohexan → cyklohexanol → cyklohexanon  

 oxidace cyklohexanu probíhala v kaskádě 6-ti reaktorů 

Série šesti reaktorů byla propojena potrubím a kapalná reakční směs přetékala 

z jednoho z reaktoru do dalšího a dalšího na základě gravitace. Reaktory byly navrţeny   

na tlak 9 bar a teplotu 155˚C. V březnu 1974 nastala netěsnost jednoho reaktoru, proto byl 
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reaktor odstaven a nahrazen potrubním „bypassem“, jehoţ provedení je znázorněno 

na obr. 1. Potrubí bylo „nerovnoměrné“, náhradu neprováděla kompetentní osoba a vše to 

navíc zkomplikovala přítomnost dalších hořlavých látek v podniku, tzv. domino efekt. 

Potrubní bypass měl průměr 50 cm, byl navrţen z nevhodného materiálu, coţ zapříčinilo 

utrţení potrubí a následný únik 30 t cyklohexanu (z jehoţ velké části se vytvořil hořlavý 

oblak par a mlhy). 

Obrázek 1 Způsob provedení náhrady potrubí „bypass“ [17] 

 

30 – 90 s po úniku vznikl dostatečně velký oblak, který byl iniciován. Výbuch měl 

za následek vznik rozsáhlých poţárů a škod. 28 osob podlehlo smrtelnému zranění a 36 

osob bylo váţně zraněno. Následně došlo k úplné likvidaci podniku, dále 1 821 budov 

a 167 obchodů a továren v okolí bylo poškozeno. Na obr. 2 je znázorněna situace 

po havárii ve Flixborough. [3]  

Obrázek 2 Havárie ve Flixborough [3] 
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Enschede, Nizozemí, 1980 

Únik zkapalněného propanu a jeho následný výbuch. Při přemísťování mobilní 

skladovací nádrţe obsahující zkapalněný propan došlo k jejímu pádu na zem, čímţ bylo 

způsobeno poškození skladovací nádrţe. Došlo k úniku 110 kg propanu a zhruba po        

30 sekundách došlo k iniciaci směsi plynu se vzduchem.  

 

Ufa, západní Sibiř, Rusko, 1989  

Potrubí, které slouţilo pro přívod zemního plynu do chemické továrny v Ufě, 

vybuchlo. V továrně si povšimli poklesu tlaku v potrubí, tento pokles nastal z důvodu 

netěsnosti na potrubí mezi městy Ufa a Asma. Unikající plyn se dostal do vzdálenosti aţ    

8 km. Vzniklý oblak par byl iniciován projíţdějící elektrickou lokomotivou, která zároveň 

způsobila turbulenci nezbytnou pro výbuch oblaku par. Jednalo se o zalesněnou oblast, 

stromy v okolí 4 km byly spáleny, okna ve vzdálenosti 13 km byly vybité. Úmrtnost při 

této havárii se pohybovala okolo 645 osob. [1, 3, 9]  

2.1.2 Podmínky potřebné pro vznik VCE  

V prvé řadě je důleţitá znalost podmínek pro vznik VCE: 

 Látka musí být hořlavá a musí být splněny podmínky pro tvorbu výbušného oblaku 

par (teplota a tlak). Jedná se například o zkapalněné plyny (př. propan, butan), 

hořlavé kapaliny za vysoké teploty nebo za vysokého tlaku (př. cyklohexan) a také 

nezkapalněné hořlavé plyny (př. methan, ethen, ethin). 

 Dostatečně velký oblak musí být iniciován. Zpoždění iniciace u jevu VCE  řádově 

od 1 do 5 minut je nejpravděpodobnější pro tvorbu výbušného oblaku, ačkoli se 

také vyskytují výbuchy s časovým zpoţděním iniciace několik sekund a zpoţdění 

můţe být aţ 30-ti minutové. V případě, ţe došlo k iniciaci ihned, můţe dojít           

k velkému poţáru (Jet Fire nebo vzniku fire ball), ale vznik výbuchového tlaku 

s ničivými účinky je v tomto případě nepravděpodobný.  

Účinky VCE se mohou značně měnit a jsou dány rychlostí šíření plamene. 

V mnoha případech se jedná o deflagraci (čelo hoření se pohybuje rychlostí 

podzvukovou), v mimořádných případech můţe nastat detonace (čelo hoření se 

pohybuje rychlostí nadzvukovou). 
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 Musí být přítomna tzv. přeplněná zóna, kterou lze definovat jako zóna s velkou 

koncentrací počtu zařízení (např. nádoby, potrubí, čerpadla), která zvyšuje rychlost 

čela plamene.  

 Minimální mnoţství uniklé hořlavé látky musí být větší nebo rovno stanovenému 

limitnímu mnoţství: 

a) Pokud dojde k rozptylu oblaku uniklé hořlavé látky přímo do atmosféry 

(plynná látka nebo aerosol) nebo pokud je tlak nasycených par ( Pnas ) 

hořlavé látky za provozních podmínek větší neţ 0,1 MPa, potom můţe být 

minimální mnoţství uniklé látky nízké: 0,1 tuny pro vysoce reaktivní látky, 

0,5 tuny pro látky střední reaktivity a 1 tuna pro látky nízké reaktivity.  

b) Zároveň jsou důleţitější minimální uniklá mnoţství pro další látky, které 

vytvářejí výbušný oblak par vypařováním z rozlité kapaliny. V případě 

nepříznivých povětrnostních podmínek (atmosférická stálost F, nízká 

rychlost proudění vzduchu 1,5 m.s
-1

) udává tabulka 1 minimální hmotnosti 

uniklé látky, které jsou potřebné pro vznik VCE.  

Tabulka 1 Minimální množství uniklé látky potřebné pro vznik VCE [14] 

 

  Uniklé mnoţství (tuny) 

  

Látka s vysokou 

reaktivitou 

Látka se střední 

reaktivitou 

Látka s nízkou 

reaktivitou 

Pnas (při prac. teplotě) 

> 0,1 MPa  0,1 0,5 1 

0,05 ≤ Pnas < 0,1 MPa > 2 > 5 > 10 

0,01 ≤ Pnas < 0,05 

MPa > 5 > 10 > 40 

Pnas < 0,01 MPa > 40 - - 

 

Při rozlití kapaliny v záchytné jímce nebo pro jiné typy podloţí udává tabulka 2 

hodnoty týkají se minimálního povrchu rozlité kapaliny, kdy musíme brát v úvahu vznik 

a projevy VCE.  
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Tabulka 2 Minimální povrch rozlité kapaliny potřebné pro vznik VCE [14] 

 

  Povrch kaluţe (m
2
) 

  

Látka s 

vysokou 

reaktivitou 

Látka se střední 

reaktivitou 

Látka s nízkou 

reaktivitou 

0,05 ≤ Pnas < 0,1 MPa > 200 > 500 > 1000 

0,01 ≤ Pnas < 0,05 MPa > 500 > 1000 > 4000 

Pnas < 0,01 MPa > 4000 - - 

 

Pro vysvětlení pojmů vysoké, střední a nízké reaktivity látek slouţí graf 1. [1, 14] 

Graf 1 Vysvětlení pojmů reaktivity látek [14] 

 

 

 

2.1.3 Projevy turbulence 

Aby došlo ke vzniku VCE, musí k tvorbě oblaku dojít turbulencí. K turbulenci můţe 

dojít následujícími způsoby:  

 Turbulence spojená s únikem hořlavé kapaliny (př. tryskající uvolňování tekutiny 

nebo závaţná porucha nádoby, jejichţ výsledkem je tvorba výbušného oblaku). 
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 Turbulence vzniklá u nespálených plynů, které se shromaţďují před plamenem.  

 Turbulence vyvolaná podnětem z vnějšího prostředí, např. ventilačními systémy, 

výměníky a ventilátory. 

 

Tyto mechanismy mohou zapříčinit vznik velmi vysoké rychlosti šíření plamene a jeho 

následkem vzniká silná tlaková vlna. Tvorba vysoké rychlosti hoření je limitována 

v uzavřené oblasti nebo v oblasti ovlivněné turbulentním únikem. Jakmile plamen vstoupí 

do oblasti bez přítomnosti turbulence, rychlost hoření i tlaková vlna se sníţí. 

V extrémních případech můţe turbulence způsobit přechod deflagrace na detonaci.     

Pro další šíření detonace musí být hořlavá část mraku dostatečně homogenní. Protoţe se 

tyto případy vykytují jen zřídka, je detonující oblak směsi plynů a par nepravděpodobný.  

Srovnání detonační vlny a vlny deflagrační je zobrazena na grafu 2. 

Graf 2 Závislost přetlaku na čase [17] 

 

 

Deflagraci lze lépe popsat jako výbuch, kdy rychlost čela hoření je niţší neţ rychlost 

zvuku, vzniká tlaková vlna, která je méně strmá a má menší účinky oproti detonaci. 

V případě nepřítomnosti turbulence (např. jedná-li se o laminární hoření) je rychlost 

plamene pro uhlovodíky od 5 do 30 m.s
-1

. Tyto rychlosti jsou příliš nízké pro vznik 

výbuchu. U jevu VCE je turbulence přítomna vţdy. Výzkumem bylo zjištěno, ţe 

turbulence významně podporuje zvýšení rychlosti šíření plamene, které poté přechází 

v deflagraci. V diagramu 2 jsou znázorněny podmínky pro vznik VCE a Flash Fire, za 

i bez přítomnosti turbulence. 

Vznik deflagrace nebo detonace je také ovlivněno iniciační energií. Přechod 

v deflagraci směsi tvořené z uhlovodíku a vzduchu vyţaduje iniciační energii asi 10
-4

 J. 

Pro srovnání, iniciace této směsi za vzniku detonace vyţaduje iniciační energii asi 10
6
 J. 

Z toho plyne, ţe přímá iniciace na detonaci není moţná. [1, 2, 17] 
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Diagram 2 Strom událostí pro VCE a Flash Fire [1] 

 

 

2.2 BLEVE 

BLEVE poprvé definoval J. B. Smith, W. S. Marsh a W. L. Walls v roce 1957. Walls 

spolu s NFPA definovali BLEVE jako selhání skladovací nádrţe s jeho následnou 

destrukcí v momentě, kdy je kapalina v zásobníku zahřátá na teplotu vyšší neţ její teplota 

varu.  

Podle Reida lze BLEVE definovat jako náhlou ztrátu kontroly nad kapalinou, která 

je v zásobníku přehřátá, dojde k prudkému varu kapaliny. Kapalina je skladována           

pod tlakem a má teplotu varu niţší neţ je teplota okolí. Kapalina je před uvolněním           

ze zásobníku přehřátá, např. vlivem poţáru v okolí zásobníku, a to lze povaţovat za 

počátek BLEVE. 

Consequently a Lewis uvádějí, ţe BLEVE lze definovat jako náhlé selhání 

zásobníku obsahujícího hořlavou kapalinu, která je pod tlakem, za současného působení 

tepla na stěny zásobníku. Selhání má za následek vznik fire ball („ohnivá koule“) nebo 

poţáru, který produkuje silné sálavé teplo.  

V současnosti lze termín BLEVE definovat jako výbuch, který nastane po náhlé 

destrukci nádoby obsahující hořlavou kapalinu s pracovní teplotou vyšší neţ je její teplota 

varu. Počáteční příčinou tohoto typu jevu je většinou poţár v okolí nádoby, který nahřívá 

stěny nádoby obsahující zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo kapaliny podobných 
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vlastností. Teplota kapalné fáze prudce vzrůstá a zároveň dochází ke sníţení tlaku              

v nádobě. Pojistný ventil nádoby nestačí odvádět velké mnoţství plynné fáze (zvětšení 

objemu je aţ 200x vyšší oproti kapalné fázi), chlazení bývá často nevhodně provedené 

nebo neúčinné. Dochází k roztrţení nádoby a uvolnění kapaliny do okolí zásobníků           

za současného vytvoření fire ball. BLEVE nejčastěji nastává po tepelných účincích poţáru 

typu Pool Fire, dopady mohou být extrémně závaţné. Sálavé teplo bezprostředně ohroţuje 

okolí po dobu existence fire ball, v případě, ţe se v nádobě nachází hořlavá kapalina. [1, 4] 

2.2.1 Příklady havárií 

Dále budou rozebrány havárie doprovázené vznikem fire ball i havárie, při kterých 

ke vzniku fire ball nedochází. 

Havárie bez požáru: 

Répcelak, Maďarsko, leden 1969  

Výbuch zásobníků obsahující zkapalněný CO2. V podniku, kde se vyráběl CO2, 

došlo při plnění zásobníku k výbuchu. Výbuch zničil kompletně všechny zásobníky 

nacházející se v areálu podniku, fragmenty odlétaly do vzdáleností aţ 400 m. Fragmenty    

o hmotnosti 2 800 kg byly odhozeny do vzdálenosti 150 m a ty, které váţily 1 000 kg      

do vzdálenosti 250 m. Došlo k uvolnění velké mnoţství CO2 a v blízkém okruhu podniku 

se vytvořila vrstva suchého ledu, která zapříčinila zranění 15 osob. Moţnou příčinou 

havárie bylo přeplnění zásobníku, z důvodu poruchy zařízení pro sledování hladiny.  

 

Haltern, Německo, září 1976  

Došlo k výbuchu ţelezniční cisterny převáţející 23 100 kg oxidu uhličitého (stupeň 

naplnění činil 90%). Obsah cisterny byl převáţen za tlaku 7 bar a teploty 15˚C. Fragmenty 

byly odhozeny do vzdálenosti aţ 360 m. Jedna osoba byla usmrcena. Analýza nalezených 

částí cisterny ukázala, ţe selhání bylo způsobeno křehkostí materiálu. 

 

Havárie doprovázeny vznikem fireballu: 

Feyzin, Francie, leden 1966  

Při této havárii došlo k úniku LPG ze zásobníku přes porouchané ventily. Směs plynů 

a par byla iniciována z dálnice vzdálené 160 m. Nejprve došlo k poţáru směsi plynu a par 

kapaliny se vzduchem a poté k výbuchu a destrukci dalších zásobníků. Letící fragmenty 

a ničivý fire ball zabili a zranili 100 osob.  
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Crescent City, USA, červen 1970 

Došlo k vykolejení 15 ţelezničních cisteren, z nichţ 9 jich převáţelo LPG. To 

zapříčinilo poškození jedné z cisteren a následovně došlo k úniku LPG. Poţár byl 

pravděpodobně iniciován jiskrou, která vznikla při vykolejení vlaku. Poţár zapříčinil 

destrukci dalších cisteren. Při této nehodě nedošlo ke smrtelnému zranění, 66 osob bylo 

zraněno. Havárie způsobila rozsáhlé škody na majetku.  

 

San Juan Ixhuatepec, Mexico City, listopadu 1984 

Série výbuchů ve velkokapacitním skladu LPG 

19. listopadu 1984 došlo k úniku LPG ze zásobníku a následném výbuchu. To mělo 

za následek zničení velkokapacitního skladu a části přilehlé oblasti. Zhruba 500 osob bylo 

usmrceno a asi 7 000 osob zraněno. Celkové škody byly odhadnuty na 31 mil. USD. 

Sklad se pouţíval pro následnou distribuci LPG, které byly do skladu přiváděny 

potrubím ze tří různých rafinérií. Sklad LPG se sestával ze čtyř kulových (sférických) 

zásobníků o objemu 1 600 m
3
, dvou kulových zásobníků o objemu 2 400 m

3
a dále ze 48 

válcových zásobníků. Při havárii bylo v podniku skladováno cca 11 000 – 12 000 m
3
 LPG.  

Průběh havárie: 

V 5 hod. 45 minut byl zaznamenán pokles tlaku, snaţili se tento pokles 

identifikovat, ale bez úspěchu. Doba úniku byla odhadována na 5 - 10 minut při rychlosti 

proudění vzduchu 0,4 m.s
-1

. Díky rychlosti proudění vzduchu a tvaru terénu se plyn šířil   

na jihozápad. Lidé v nedalekých domech slyšeli hluk unikajícího plynu a také cítili jeho 

zápach. Kdyţ oblak uvolněného plynu dosáhl rozměrů 200 x 150 metrů a výšky 2 m, 

vznítil se. Výbuchy v jednotlivých časech jsou znázorněny v tabulce 3 a 4. 

Prudký výbuch měl pravděpodobně za následek vznik jevu BLEVE u několika 

zásobníků na LPG, který nastal 1 minutu po jevu flash fire. To mělo za následek vznik fire 

ball a následné poškození jednoho nebo dvou válcovitých zásobníků. Vysoká teplota 

a poškození zásobníků podpořili vznik jevu BLEVE. 

Vzniklý výbuch a následné tepelné účinky fire ball kompletně zničily čtyři malé 

zásobníky, větší zůstaly nepoškozené. Pouze 4 ze 48 kulovitých zásobníků zůstaly           

na původním místě. Dvanáct zásobníků bylo nalezeno ve vzdálenosti větší neţ 100 m 

a jeden byl nalezen ve vzdálenosti 1 200 m. Mnoho přilehlých budov bylo kompletně 



22 

 

zničeno. Obyvatelé ţijící v blízkosti 300 m byli zraněni nebo usmrceni. Na obr. 5 a obr. 6 

jsou znázorněny schémata velkokapacitního skladu před a po výbuchu.  

 

Vývoj událostí v Mexico City 

A) Posloupnost výbuchů - údaje seismografu  

Tabulka 3 Posloupnost výbuchů v Mexico City [12] 

1. 5 h 44 min 52 s 

2. 5 h 46 min 01 s 

3. 6 h 15 min 53 s 

4. 6 h 31 min 59 s 

5. 6 h 47 min 56 s 

6. 6 h 49 min 38 s 

7. 6 h 54 min 29 s 

8. 6 h 59 min 22 s 

9. 7 h 01 min 27 s 

 

Výbuchy č.2 a č.7 dosahovaly 5. stupně Richterovy stupnice. 

 

B) Sled událostí 

Tabulka 4 Sled událostí v Mexico City [12] 

5:30 

Roztrţení potrubí (průměr 20 cm). Zaznamenán pokles tlaku ve 

velíně 

5:40 

Vznícení uvolněného oblaku par, turbulentní hoření a vysoký 

plamen 

5:45 První výbuch zaznamenaný na seismografu (BLEVE) 

Povoláni hasiči 

5:46 Druhý výbuch, BLEVE, jeden z nejsilnějších 

6:00 Policie zasahuje, je zastavena doprava 

6:30 Dopravní chaos 

7:01 Poslední výbuch zaznamenaný na seismografu (BLEVE) 

7:30 Pokračující výbuchy zásobníků 

8:00 - 10:00      Záchranné práce vrcholí 

11:00 Poslední výbuch zásobníku 

12:00 - 18:00     Záchranné práce pokračují 

23:00 Zdolán poţár posledního velkého zásobníku 

 

Na obr. 3 a obr. 4 je znázorněn velkokapacitní sklad před a po výbuchu. [1, 4, 12, 17] 
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Obrázek 3 Velkokapacitní sklad LPG v Mexico City [2] 

 

 

 

 

Obrázek 4 Následky výbuchu v Mexico City [17] 
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Obrázek 5 Situační schéma před havárii,  Mexico City [1] 
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Obrázek 6 Situační schéma po havárii,  Mexico City [1] 
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2.2.2 Příčiny vzniku BLEVE 

Je třeba uvést, ţe BLEVE můţe také vzniknout u látek (kapalné, zkapalněné plyny) 

nehořlavých. V tomto případě se projeví pouze tyto účinky: 

 tlakové vlny způsobené expanzí par ze zásobníku (mţikový odpar obsahu 

zásobníku) 

 letících fragmentů zásobníku 

 

BLEVE je ve většině případů spojen s uvolněním hořlavé kapaliny z nádoby, která je 

poškozena působením vnějšího tepla (např. poţáru v okolí nádoby). V takovýchto situacích 

navíc dojde k výbuchu par expandující vroucí kapaliny. Následuje detonace nádoby 

a vznik fire ball. Sálavé teplo je velmi nebezpečné, můţe způsobit popálení kůţe a navíc 

můţe zapříčinit iniciaci poblíţ umístěných hořlavých látek. Poškození zásobníků můţe 

zapříčinit řadu faktorů a následkem nemusí být vţdy okamţitá iniciace hořlavého obsahu.  

Poškození zásobníku může být způsobeno: 

 Poţárem v okolí nádoby 

 Mechanickým rázem 

 Nárůstem tlaku v zásobníku 

 Korozí 

 Vadou materiálu  

 

Výbušný efekt a efekt destrukce nádoby u BLEVE závisí na vnitřní energii obsahu 

nádoby (na termodynamických vlastnostech) a na mnoţství hořlavé kapaliny. Dochází 

k přeměně na mechanickou energii, coţ má za následek výbuch a roztrţení nádoby. 

Obsah nádoby je tvořen kapalinou a jejími páry. Před porušením je obvykle kapalina    

v rovnováze s nasycenou párou. V okamţiku porušení nádoby pára uniká a tlak kapaliny 

prudce klesá.   

Objem kapaliny závisí na provozní teplotě kapaliny a na dosaţení teploty varu, začínají 

se vytvářet mikroskopické bublinky páry. Za předpokladu, ţe se velká část kapaliny vypaří 

během milisekund. Uvolněná energie je v tomto případě velice vysoká, má za následek 

vysoký výbuchový tlak a tvorbu fragmentů s vysokou počáteční rychlostí rozletu             

do velkých vzdáleností. Je-li teplota kapaliny pod teplotou varu, energie potřebná           
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pro výbuch a tvorbu fragmentů vzniká (při uvolňování) hlavně expanzí páry v prostoru   

nad kapalinou. 

Teplota a tlak v nádobě při její destrukci závisí na příčině. K oslabení stěn nádoby 

dochází působením vnějšího poţáru. Hodnota tlaku, při kterém dochází k destrukci 

nádoby, bude okolo tlaku, který by měl být bezpečně odváděn pojistným ventilem nebo 

můţe být zvýšen o 20% oproti nastavenému tlaku odváděnému pojistným ventilem. 

Teplota v nádobě je obvykle podstatně vyšší neţ okolní teplota. 

Jestli-ţe dojde k destrukci nádoby následkem nadměrného vnitřního tlaku, výbuchový 

tlak v tomto případě můţe být mnohokrát větší neţ navrhovaný tlak. Víceméně, jestli-ţe je 

porušení způsobeno korozí nebo mechanickým rázem, výbuchový tlak můţe být niţší neţ 

navrhovaný tlak nádoby. Teplota v těchto situacích závisí na provozních podmínkách. 

Vnitřní energie ovlivní způsob porušení nádoby, tj. počet a tvar fragmentů a také dráhu 

odletu jejich částic. Porušení nádoby následkem jevu BLEVE způsobí tvorbu mála 

fragmentů, různé velikosti, tvaru a počáteční rychlosti. Velké fragmenty (½ nádoby) 

mohou být odhozeny do velkých vzdáleností.    

Mechanické působení můţe způsobit malou trhlinku, která se zvětšuje následkem 

vnitřního přetlaku nebo proto, ţe je nádoba vyrobena z nevhodného materiálu, nebo 

kombinací obou těchto případů. Při oslabení kovových stěn nádoby (mimo části, které 

mohou odolávat vnitřnímu přetlaku) můţe dojít ke vzniku velké trhliny nebo dokonce 

roztrţení nádoby na dva nebo více kusy. Oslabení můţe být způsobeno např. korozí, 

výrobními vadami, atd. 

Ke vzniku fire ball dochází v případě, ţe BLEVE je vyvolán působením vnějšího tepla 

na stěny nádoby, která obsahuje zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny 

s vysokou teplotu varu. Kovový povrch je prudce zahříván a tím ztrácí mechanickou 

odolnost (stěna nádoby, která se nachází nad hladinou kapaliny se ohřívá více). Kapalina 

uvnitř nádoby se zahřívá, pokud není nádoba dostatečně chlazena, můţe dojít k přehřátí 

a tím k porušení její struktury. Pojistné ventily v tomto případě nestačí redukovat tlak 

vzniklý při poţáru. Rychlé vypařování a expanze objemu má za následek vznik oblaku 

směsi se vzduchem, která se skládá z téměř čisté páry a mlhy hořlavé kapaliny. Po iniciaci 

oblak začíná odhořívat v obalové vrstvě, kde se mísí se vzduchem. Vznosnou silou je 

hoření přenášeno do centra oblaku, coţ způsobuje vznik „masivního“ fire ball. Celý obsah 

nádoby můţe být iniciován během několika desítek sekund. Jet Fire můţe ovlivnit 
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mechanickou pevnost kovu pod hladinou hořlavé kapaliny. Lze konstatovat, ţe bude-li 

vhodně navrţené a provozuschopné bezpečnostní opatření nelze předejít vzniku BLEVE.    

Je to tedy jev způsobený uvolněním vzkypělého obsahu nádoby obsahující hořlavou 

kapalinu nebo zkapalněný plyn a jejich následná distribuce do okolní atmosféry, za 

současného hoření obalové vrstvy. Poţár se šíří turbulentně, dochází ke směšování se 

vzduchem a tím vznikne fire ball („atmosférické hoření oblaku par“) vytvořený ze směsi 

plynů nebo par hořlavé kapaliny a vzduchu. Tepelná radiace fire ball bezprostředně 

ohroţuje okolí. 

 

Tepelná radiace fire ball závisí na: 

 průměru fire ball, jako funkce času a na maximálním průměru fire ball 

 na výšce fire ball nad pozicí iniciace jako funkce času (po startu) 

 na povrchové emisivitě fire ball 

 na průběhu hoření [1, 6, 7] 

Podrobnější účinky tepelné radiace fire ball jsou uvedeny v následující kapitole.  
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3. BLEVE 

BLEVE (výbuch par expandující vroucí kapaliny nebo zkapalněného plynu) vyvolá 

destrukci nádoby, obsahující velké mnoţství zkapalněného plynu nebo kapaliny, která je 

před destrukcí zahřátá na teplotu vyšší neţ je teplota varu. Na rozdíl od Flash Fire a VCE, 

BLEVE se nemusí projevit pouze u hořlavých kapalin nebo zkapalněných plynů. 

3.1 Mechanismus  BLEVE 

Teorie vzniku BLEVE byla studována Reidem , Boardem a Venartem. Reid zaloţil 

teorii mechanismu BLEVE na jevu přehřáté kapaliny. Kdyţ je kapalina zahřívána, teplota 

kapaliny se zvyšuje. Jakmile je dosaţeno teploty varu, začne vytvářet bublinky páry jako 

aktivní centra. Tato aktivní centra vznikají na rozhraní pevné látky a na stěnách nádoby. 

Var v kapalině se obecně projevuje v mikroskopických zárodečných místech, např. 

nečistoty, krystaly nebo ionty. Pokud je nedostatek zárodečných míst v objemu kapaliny, 

můţe být dosaţeno teploty varu bez vření, kapalina je přehřátá. Existují mezní (limitní) 

hodnoty, které jsou dány tlakem, nad kterým kapalina nemůţe být přehřátá. Je-li dosaţeno 

limitní hodnoty tlaku, mikroskopické bublinky páry se vyvíjejí spontánně i v čisté kapalině 

(bez zárodečných míst). 

Maximální teplotu přehřátí pro kapaliny za daného tlaku lze stanovit z diagramu 3. 

Stav přehřáté kapaliny pro určitou izotermu je zakreslen přerušovanou čarou                  

(V1, P1-začátek). Stav přehřátí můţe být extrapolován na hodnotu P a V, kde dP/dV        

při konstantní teplotě začíná nulou. Sledováním izotermy s rostoucím objemem naznačuje 

vzrůstající tlak, který je nereálný. Maximální teplota přehřátí T1 nastane při tlaku P1. 

Hodnota (dP/dT)T je rovna nule - spinodalní křivka. Maximální teplota přehřátí můţe být 

vypočítána z termodynamiky, kde jsou známy stavové rovnice. Podle Reida však nejsou 

uspokojivé vztahy (korelace) mezi P, V a T v oblasti přehřáté kapaliny. 
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Diagram 3 Přehřátá kapalina [1] 

 

Reid vyuţil pro předpověď maximální teploty přehřátí Redlich-Kwongovu 

stavovou rovnici, pomocí které předvídal:                                   

 Tsl = 0,895Tc      (1) 

Kde:  

Tsl……………….maximální teplota přehřátí, za atmosférického stavu [˚C] 

Tc………………..kritická teplota [˚C] 

 

Na základě předpovědi Reid konstatoval, ţe rozsah maximální teploty přehřátí    

pro celou řadu chemických látek se pohybuje v intervalu od 0,89Tc do 0,90Tc. 

Teplotní rozsah přehřátí propanu je znázorněn diagramu PT č. 4. Je-li kapalina 

zahřívána (od bodu A do B), náhlý pokles tlaku na 1 atm (bod C) způsobí přehřátí kapaliny 

při teplotě niţší neţ je maximální teplota přehřátí. V tomto případě nedojde k tvorbě 

tlakové vlny. Je-li kapalina zahřátá na teplotu v bodě D (křivka průběhu tlaku par), pokles 

tlaku na atmosférický způsobí, ţe v bodě E (křivka průběhu maximální teploty přehřátí) 

dojde v systému kapalina pára k výbuchu. Pro určité situace pod bodem D (na křivce 

průběhu tlaku par) nevyvolá náhlé sníţení tlaku na atmosférický BLEVE se silnou 

tlakovou vlnou, protoţe není dosaţeno křivky maximální teploty přehřátí. 



31 

 

 

Diagram 4 PT diagram [1] 

 

 

   

Zvyšování tlaku způsobené působením tepla na stěny nádoby vyvolá BLEVE, poté 

následuje sníţení tlaku způsobené poklesem tlaku v zařízení. Prudké sniţování tlaku 

v zařízení, na hodnotu atmosférickou, vyvolá vlnu vypařování u přehřáté kapaliny. 

Dvoufázová kapalina je nejprve atomizována na jemný aerosol, dojde k rychlému 

odpaření. Iniciace směsi pára se vzduchem, je-li látka hořlavá, způsobí deflagraci. 

Lze konstatovat, ţe veškeré mnoţství vzniklého aerosolu a jeho rychlé a efektivní 

odpaření se podílí na výbuchu. Schmidli odhadl, ţe 5 aţ 50% nebezpečné látky vytváří 

aerosol, skutečná hodnota závisí na počátečním mnoţství hořlavé látky a stupni přehřátí, 

tzn. na mnoţství látky, zahřáté nad teplotu varu. 

Teorie, která by adekvátně vysvětlila všechny jevy BLEVE dosud nebyla 

vyslovena. Reidova teorie se jeví vhodná pro vysvětlení výbuchů „strong blast“ (silný 

výbuch). Ale i v případě je-li teplota kapaliny niţší neţ maximální teplota přehřátí, můţe 

dojít po sníţení tlaku k výbuchu během jedné sekundy.  

BLEVE můţe způsobit poškození tlakovou vlnou nebo odlétajícími fragmenty 

nádoby, některé z nich mohou odlétnout aţ do vzdálenosti stovky metrů. Jestliţe je směs 

pára se vzduchem hořlavá, můţe při BLEVE vzniknout fire ball s intenzivní tepelnou 

radiací. [1, 4, 10] 
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3.2 Tepelná radiace 

Dále jsou uvedeny výpočtové metody tepelné radiace. Tepelnou radiací fire ball lze 

vypočítat pomocí:  

 maximálního průměru fire ball 

 povrchové emisivity fire ball 

 celkové doby trvání hoření [1, 7] 

3.2.1 Hmotnost hořlavé látky ve fire ball 

Hasegawa a Sato prokázali, ţe kdyţ je vypočtená hmotnost (mnoţství) vznícených par 

36% a větší, všechna vypařená hořlavá látka přispívá ke vzniku BLEVE a fire ball. Pří 

niţší procentuálně hodnotě vznícených par, pouze část hořlavé látky se podílí na BLEVE 

a ze zbytku se vytvoří „kaluţ“.  

Schmidli zjistil, ţe pokud narůstá stupeň přehřátí, mnoţství hořlavé látky vytvářející 

kaluţ se sniţuje a narůstá podíl tvořícího se aerosolu. Z výše uvedeného vyplývá, ţe        

na vzniku BLEVE se podílí větší hmotnost hořlavé látky, neţ vyplývá z vypočtené hodnoty 

mnoţství vznícených par. 

    Pro předpověď rizika můţe být hmotnost „plynu“ u BLEVE předpovězeno jako 

trojnásobná hmotnost vznícených par, aţ do maximálních 100% hořlavé látky. [1, 7] 

3.2.2 Maximální průměr fire ball a doba trvání hoření 

Maximální průměr fire ball lze vypočítat dle vztahu [1, 7]: 

 

Dc = 5.8mf
1/3

                                                             (2) 

Kde 

Dc……. maximální průměr fire ball (na konci fáze hoření) [m] 

mf……. hmotnost hořlavé látky [kg] 

 

A dále jsou uvedeny vztahy pro výpočet doby trvání fire ball u rozdílných hmotností 

hořlavé látky:     

tc = 0.45mf
1/3 

   pro mf < 30,000 kg 

tc = 2.6mf
1/6 

   pro mf > 30,000 kg 
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Kde 

tc…….. doba trvání fire ball [s] 

mf……. hmotnost hořlavé látky [kg] 

3.2.3 Výpočet doby do vzniku fire ball 

Pozornost byla věnována i stanovení doby do vzniku fire ball. Roberts uvádí, ţe         

za počátek vzniku fire ball lze povaţovat fázi vývoje, kdy je dominantní vznosnost 

a unášení. Hardee a Lee odvodili následující vztah pro výpočet doby do vzniku fire ball tlo: 

tlo = 1,1mf
1/6

       (3) 

 

Kde 

tlo……. doba do vzniku fire ball [s] 

mf……. hmotnost hořlavé látky [kg] 

 

Výpočet je proveden za předpokladu, ţe je fire ball koule a dotýká se země, coţ vţdy 

neodpovídá skutečnosti. [1, 7] 

3.2.4 Výpočet tepelné radiace fire ball 

Dojde-li po výbuchu expandujících par vroucí kapaliny (BLEVE) k tvorbě fire ball, 

jeho tepelná radiace můţe zapříčinit sekundární poţáry a můţe způsobit popáleniny. Fire 

ball vzniká v důsledku silného promíchávání, hoření a vypařování aerosolu hořlavé 

kapaliny, jeho tepelná radiace převyšuje teplenou radiaci plamene. 

 

Pro výpočet tepelné radiace lze pouţít vztahu: 

q = E.Fτa       (4) 

Kde 

q………………radiace přijatá receptorem [kW.m
-2

] 

E………………povrchová emisivita na jednotku plochy [kW.m
-2

]  

F………………faktor pohledu [ - ] 

τa………………atmosférická prostupnost [ - ] 
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 Výpočet emisivity: 

E = 235Pv
0,39

 [kW.m
-2

]     (5) 

Kde   

 Pv…………….tenze par [MPa] 

E………………povrchová emisivita na jednotku plochy [kW.m
-2

]  

 

 Způsoby výpočtu faktoru pohledu F: 

Pro bod umístěný ve vzdálenosti L od středu fire ball, na povrchu rovném 

bez překáţek.  

cos
2

2

L

r
F   pro Θ ≤ π/2 - Φ   (6) 

a 

2/12222/122

2

2/122
1

2

22/122
1 cos

1
coscoscos

sin
sin

1

2

1
LrrL

Lr

rL

L

r

L

rL
F  (7) 

pro Θ > π/2 - Φ 

Kde   

F……faktor pohledu [ - ] 

r…….poloměr fire ball, r = Dc/2 

D……průměr fire ball [m] 

L……vzdálenost ke středu fire ball [m] 

Θ……úhel mezi povrchem a čarou spojující receptor a střed fire ballu [rad] 

2Φ…..úhel pohledu [rad] 

 

Na obr. 7 je znázorněna geometrie fire ball. 
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Obrázek 7     Geometrie fire ball. Receptor A vidí celý fire ball, receptor B vidí pouze část fire ball [1] 

 

 

V základní poloze má střed fire ball výšku H nad povrchem (H>D/2). Vzdálenost 

X je měřena z bodu na povrchu, který je umístěn přímo pod středem fire ball k receptoru 

umístěnému na úrovni země. 

 

 Pro horizontální rovinu lze faktor pohledu vypočítat ze vztahu:   

 

2/322

2
2/

HX

DH
F      (8) 

Kde  

F……faktor pohledu [ - ] 

H……výška fire ball nad zemí (H ≥ Dc/2) [m] 

D……průměr fire ball [m] 

 X……vzdálenost od středu fire ball k receptoru [m] 
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Pokud je vzdálenost X větší neţ poloměr fire ball, faktor pohledu pro vertikální 

plochu může být vypočten dle vztahu: 

 

2/322

2
2/

HX

DX
F      (9) 

Kde  

F………faktor pohledu [ - ] 

D/2…….poloměr fire ballu (r = Dc/2) [m] 

H………výška středu fire ball [m] 

X………vzdálenost mezi receptorem a středem fire ball, na úrovni  

         zemského povrchu [m] 

 

 Pro vertikální plochu pod fire ball (X < D/2)lze faktor pohledu vypočítat 

následovně: 

 

22

2/1222/1222

2/1222
1

2/322

22/1222
1 cossin

1

2

1

HX

XrrHX

rH

rHXx

HX

Xr

H

rHX
F

 (10) 

 

Kde  

F…..…faktor pohledu [ - ] 

r………poloměr fire ballu [m] 

H……..výška středu fire ballu [m] 

X……..vzdálenost podél povrchu mezi receptorem a bodem přesně pod středem fire 

             ballu [m] 

 

 Tepelnou radiaci ve vzdálenosti L lze vypočítat následovně: 

 

2

67,0

4

2,2

L

mRH
q

fca
              (11) 
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Kde   

  mf…………….hmotnost hořlavé látky ve fire ball [kg] 

        τa …………….atmosférická prostupnost [ - ] 

    Hc……………spalné teplo [J.kg
-1

] 

    R…………….částečný podíl spalného tepla [ - ] 

    L……………..vzdálenost od receptoru do středu fire ballu [m] 

    q……………..tepelná radiace přijatá receptorem [W.m
-2

] 

 

Hymes navrhl následující hodnoty R: 

R = 0,3 ……...pro nádoby, u nichţ došlo k destrukci při tlaku niţším neţ je 

                                    navrţená hodnota tlaku pojistného ventilu 

R = 0,4………pro nádoby, u nichţ došlo k destrukci při tlaku vyšším neţ je 

                                    navrţená hodnota tlaku pojistného ventilu [1, 4, 7] 

3.3 Nebezpečná vzdálenost 

Fire ball závisí na úrovni poškození radiací, která je ještě přípustná pro přijmutí 

receptory. Představuje tedy hodnotu energie, která iniciuje dřevo a jiné materiály a ve 

vztahu k člověku můţe způsobit popáleniny I., II. a III. stupně. 

Tepelné efekty závisí na velikosti a době vystavení radiací. V tabulce 5 jsou uvedeny 

účinky tepelného radiace na člověka. Kritéria působení tepelné radiace jsou uvedena 

v tabulce 6. Pro srovnání uvádím, ţe intenzita slunečního záření za horkého letního dne je 

cca 1 kW.m
-2

. 

Tabulka 5 Účinky tepelné radiace na člověka [1] 

 

Intenzita radiace 

(Btu.hod-1.ft-2) 

Intenzita radiace 

(kW.m-2) 
Doba do dosažení 
práhu bolesti (s) 

500 1,58 60 

740 2,33 40 

920 2,90 30 

1 500 4,73 16 

2 200 6,94 9 

3 000 9,46 6 

3 700 11,67 4 

6 300 19,87 2 
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Tabulka 6 Účinky tepelné radiace [1] 

 

Intenzita radiace  (kW.m-2) 

Pozorované účinky 

  

37,5 
Minimální energie dostatečná pro iniciaci dřeva, 
dlouhodobé působení radiace 

12,5 
Minimální energie potřebná pro řízenou iniciaci dřeva a 
tavení plastového potrubí 

9,5 
Dosáhnutí prahu bolesti po 8 sekundách, druhý stupeň 
popálenin po 20 sekundách 

4,0 Popáleniny II. Stupně, O% úmrtnost 

1,6 
V případě dlouhodobé expozice nezpůsobí žádné škody 
(poškození) 

 

Pro průměrnou hustota tepelného toku q2, která způsobuje těţké popáleniny a je 

empiricky spojena s dobou trvání radiace, platí vztah: 

q2 = 50/tc
0,71     

(12) 

 

Kde         

q2……… hustota tepelného toku [kW.m
-2

] 

      tc……….doba trvání radiace [s] 

Budovy a technologická zařízení jsou značně poškozeny při tepelném toku              

12,6 kW.m
-2

, respektive 37,8 kW.m
-2

. Lihou a Maund uvádí, ţe hořlavé materiály 

v budovách a technologických zařízeních budou poškozeny, pokud budou vystaveny výše 

uvedenému tepelnému toku po dobu 16 minut a 40 sekund.  

Lihou a Maund stanovili „rozsah těţkého popálení pro člověka“, který je u fire ball    

pro hmotnost 1 000 kg propanu 55 m a pro hmotnost 50 000 kg propanu 255 m. 

Vzdálenosti lze vypočítat ze vztahu: 

X ≈ 3.6 mf
0.4         

  (13) 

Kde  

mf………. hmotnost hořlavé látky ve fire ball [kg] 

Eisenberg odhadl úmrtnost v důsledku působení tepelné radiace, pouţil data a korelace 

z testování jaderných zbraní. Pravděpodobnost úmrtí se vztahuje k době působení tepelné 

radiace a intenzity radiace (tI
4/3

), kde t je doba působení a I je intenzita radiace. Výsledky 

získaných dat jsou znázorněny v tabulce 7.  
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Tabulka 7 Pravděpodobnost úmrtí v závislosti na době vystavení radiace, intenzitě radiačního 

záření a dávce záření [1] 

 

Pravděpodobnost 
úmrtí (%) 

Doba vystavení 
radiace (s) 

Intenzita radiačního 

záření (kW.m
-2

) 

Dávka, tI4/3 

[s.(kW.m
2
)
 4/3

)] 

1 1,43 146 1 099 

1 10,1 33,1 1 073 

1 45,2 10,2 1 000 

50 1,43 263,6 2 417 

50 10,1 57,9 2 264 

50 45,2 18,5 2 210 

99 1,43 586 7 008 

99 10,1 128 6 546 

99 45,2 39,8 6 149 

Pro výpočet průměru fire ball se Robertsův vztah jeví jako nejvhodnější. Jak 

vyplývá z případové studie, která byla provedena po havárii v Mexico City, v roce 1984, 

jak jiţ bylo uvedeno, došlo k havárii cisterny o objemu 1 600 m
3
, která byla z padesáti 

procent naplněná LPG, BLEVE měl za následek vznik fire ball o průměru 365 m.   

Budeme-li předpokládat, ţe na tvorbu fire ball byla spotřebována veškerá přítomná látka, 

tak by výsledný průměr fire ball, vypočtený podle Robertsova vztahu, byl 450 m. 

Předpokládáme-li však, jak navrhl Lihou a Maud, ţe pouze 42% z přítomného hmotnosti 

LPG v cisterně přispělo ke vzniku BLEVE, tak průměr fire ballu vypočtený podle 

Robertsova vztahu je 337 m, coţ je hodnota která se lépe shoduje s výpovědí očitých 

svědků. [1, 4, 7, 10] 

3.4 Působení tlakové vlny 

Výbuchový efekt BLEVE nevzniká pouze jako následek rychlého vypařování 

kapaliny, ale také jako následek expanze páry v nádobách, před destrukcí nádoby.             

V mnoha případech se právě expanze páry pravděpodobně nejvíc podílí na výbuchu.      

Pro určení intenzity výbuchu je důleţité znát energii uvolněnou při výbuchu a tlak 

potřebný pro destrukci nádoby [1, 10]. 
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3.4.1 Teoretické poznatky 

Prudká expanze obsahu nádoby, po její destrukci, můţe způsobit vznik tlakové 

vlny, která se šíří z epicentra výbuchu rychlostí vyšší neţ je rychlost zvuku.  

Působení a tvar tlakové vlny vzniklé náhlou expanzí kapaliny závisí na řadě 

faktorů:  

 

 na druhu hořlavé látky (můţe se jednat o zkapalněný plyn a přehřátou kapalina) 

 na energii vzniklé při její expanzi   

 na tvaru nádoby  

 na způsobu porušení (roztrţení)  

 na charakter okolního prostředí, např. na tlaku vzduchu [1, 10]. 

3.4.2 Energie výbuchu 

Brode navrhl pro výpočet energie výbuchu (Eex,Br) ideálního plynu následující vztah: 

 

1
E

1

101

Brex,

Vpp
                          (14) 

Kde 

 Index 1 je pro počáteční stav a index 0 pro okolní podmínky 

p……...tlak [Pa] 

 V……..objem [m
3
] 

 γ………poměr specifického tepla plynu v systému [ - ] 

 

Z dalších provedených studií vyplývá, ţe práce, kterou můţe systém vykonat je 

rozdíl mezi počáteční a zbytkovou vnitřní energií.  

Eex = U1 – U2                         (15) 

Kde  

Eex,Br………práce vykonaná při expanzi ze stavu 1 do stavu 2  

   U………….vnitřní energie [J], U = 
1

.Vp
                   (16)            

Kde 

 p……...absolutní tlak [Pa] 

 V……..objem [m
3
] 

 γ………poměr specifického tepla plynu v systému [ - ] 
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Pro reálné situace platí, ţe pokud dojde k výbuchu v blízkosti zemského povrchu 

nebo těsně nad ním, tlaková vlna se od zemského povrchu odrazí a odraţená vlna způsobí 

její zesílení. 

 Jestliţe není tlaková nádoba sférická nebo pokud nádoba nepraská rovnoměrně, 

výsledná tlaková vlna nebude mít sférický tvar. Tato situace nastává u výbuchu většiny 

tlakových nádob. 

Roztržení tlakové nádoby naplněné zkapalněným plynem 

Ne všechna energie se spotřebovává na tvorbu tlakové vlny. Ve skutečnosti musí být 

energie vynaloţena na roztrţení nádoby a rozlet jejich fragmentů.  

Roztržení nádoby: Pro běţné ocelové nádoby je energie potřebná k roztrţení nádoby     

1 aţ 10 kJ. [1, 4] 

3.4.3 Výbuch způsobený BLEVE 

Teoretické práce zaloţené na výzkumu výbuchů přehřáté kapaliny se zabývají 2-mi 

otázkami: 

 Jak a za jakých okolností můţe dojít k výbuchu kapaliny 

 Jaké mnoţství energie se při výbuchu uvolní 

Před roztrţením nádoby je kapalina v rovnováze s jejími nasycenými parami.       

Po jejím roztrţení tlak kapaliny prudce klesne, je porušena rovnováha, kapalina se prudce 

odpařuje. Odpařování je nedostatečné k udrţení tlaku. Jestliţe je teplota kapaliny           

pod maximální teplotou přehřátí, nemůţe kapalina vřít, protoţe mezimolekulární síly jsou 

silnější neţ na rozhraních kapalina - pára a kapalina - pevná látka. Avšak je-li kapalina   

nad maximální teplotou přehřátí a dojde k poklesu tlaku, začnou se tvořit mikroskopické 

bublinky. Značný objem kapaliny se přemění na páru během milisekundy, protoţe tento 

jev nastane v celém objemu kapaliny téměř okamţitě. 

Okamţitý var nastává tehdy, je-li teplota kapaliny vyšší neţ její maximální teplota 

přehřátí Tsl. Tsl je málo závislá na počátečním tlaku kapaliny a na poklesu tlaku a má 

hodotu 0,89Tc. Tc je kritická teplota kapaliny. 

Teoretické práce také vysvětlují proč se při BLEVE mohou vyskytovat následné 

výbuchy.  
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Síla výbuchu je často vyjádřena jako ekvivalentní mnoţství TNT (Trtitolový 

ekvivalent) v souladu s povolenými odhady moţného poškození výbuchem. Pro BLEVE 

a roztrţení tlakových nádob není pouţití TNT nutné, protoţe výpočtové metody uvedené 

výše udávají výbuchové parametry, které prokazují rozsah moţného poškození. TNT 

ekvivalentu nelze pouţít v následujících případech: 

 Tlaková vlna v blízkosti roztrţené tlakové nádoby se velice liší od tlakové vlny 

způsobené výbuchem TNT. 

 Komplikujícím faktorem je odlišné mnoţství energie potřebné pro výbuch 

způsobený u TNT. 

 

V metodě, která bude uvedena následovně, jsou výbuchové parametry roztrţení tlakové 

nádoby odečteny z křivky pentolitu, tj. silné výbušniny, pro bezrozměrnou vzdálenost. 

V tomto případě lze pouţití TNT ekvivalent. Pentolity mají „detonační“ teplo 5,11 MJ.Kg
-1

 

oproti 4,52 MJ.Kg
-1

 pro TNT. Ekvivalentní mnoţství TNT pro roztrţení tlakové láhve 

umístěné na povrchu země můţe být vypočteno následujícím způsobem [1, 4, 10]: 

TNT

ex

TNT
h

E
W

2
            (17) 

Kde  

WTNT………ekvivalentní mnoţství TNT [kg] 

hTNT……….„detonační“ teplo TNT [4,52 MJ.kg
-1

] 

Eex…………energie výbuchu [J] 

 

3.4.4 Metody pro výpočet efektů výbuchu 

Pro správný výběr výpočtové metody je nutno rozlišovat zda se jedná o kapalinu, páru, 

reálný nebo ideální plyn, jak je uvedeno v diagramu 5.  
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Diagram 5 Diagram pro výběr výpočetní metody [1] 

 

 

 

Je potřebné znát, zda během sniţování tlaku dojde či nedojde k varu kapaliny. K varu 

kapaliny nedojde, je-li její pracovní teplota pod teplotou varu. Je-li teplota kapaliny vyšší 

neţ je maximální teplota přehřátí Tsl ( Tsl = 0,89Tc), dojde při sniţování tlaku k výbuchu 

par expandující vroucí kapaliny.  

1) Výpočet výbuchových parametrů pro roztržení nádoby obsahující plyn – 

základní metoda 

Je vhodná pro výpočet roztrţení sférické a válcovité tlakové nádoby naplněné 

ideálním plynem, umístěné na rovném povrchu bez jakýchkoliv překáţek, které by mohli 

ovlivnit tlakovou vlnu. Postup základní metody je znázorněn na diagramu 6. 
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V metodě je uveden postup pro výpočet přetlaku a tlakového rázu, při které je 

nejprve vypočtena energie obsaţená ve stlačeném plynu, poté je odečten z grafu 5 přetlak 

a tlakový ráz. 

Diagram 6 Postup - základní metoda [1] 

 

 

Jednotlivé kroky jsou popsány následovně: 

Krok 1 -  Zjištění následujících dat: 

 - vnitřní tlak v nádobě „p“ (absolutní tlak) 

 - atmosférický tlak „p0“ 
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 - objem plynu v nádobě „V1“ 

 - poměr specifických tepel plynů „γ1“ 

 - vzdálenost od středu nádoby k receptoru „r“ 

 - tvar nádoby: sférická nebo válcovitá 

 

 

Krok 2 - Výpočet energie stlačeného plynu: 

 

1

2

1

101 Vpp
Eex

               (18) 

Kde  

Eex……..energie stačeného plynu [J] 

p1……...absolutní tlak plynu [N.m
-2

] 

p0……...absolutní tlak okolního vzduchu [N.m
-2

] 

V1……..objem plynu v nádobě [m
3
] 

γ1………poměr specifických tepel [ - ] 

 

 

Krok 3 – Výpočet R  od receptoru: 

Bezrozměrná vzdálenost R  od receptoru se stanoví dle vztahu: 

3/1

0

exE

p
rR                (19) 

Kde  

R ………bezrozměrná vzdálenost od středu nádoby k recetoru [ - ] 

r………..vzdálenost od středu nádoby k receptoru [m] 

p0……....absolutní tlak okolního vzduchu [N.m
-2

] 

Eex……..energie stačeného plynu [J] 
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Krok 4 – Kontrola R :   

Pro  R  < 2 udává základní metoda příliš vysoké hodnoty výbuchového přetlaku.         

V tomto případě je lepší pro získání přesnějších výsledků pouţití „refined metody“ 

(metoda č. 2). 

 

Krok 5 – Zjištění sP :   

Hodnotu bezrozměrného přetlaku sP  lze odečíst z grafu 3 nebo 4, pro příslušné R  . 

V grafu 3 je uvedena závislost přetlaku na vzdálenosti od receptoru a k odečtení hodnoty 

sP  se pouţívá křivka označená „high explosive“. V grafu 4 je znázorněna křivka závislosti 

přetlaku na vzdálenosti pro pentolit. 

Graf 3 Závislost přetlaku na vzdálenosti od receptoru [1] 
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Graf 4 Křivka závislosti přetlaku na vzdálenosti od receptoru pro pentlit [1] 

 

 

Krok 6 – Zjištění I :    

Pro zjištění hodnoty tlakového rázu I  pouţijeme graf 5 nebo 6, vţdy pro příslušné R . 

Pouţije se křivka označená „vessel burst“. Pro R  v rozsahu 0,1 aţ 1,0 je vhodnější pouţít 

graf 6. 
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Graf 5 Závislost I  na R , pro pentlit [1] 
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Graf 6 Závislost I  na  R [1] 
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Krok 7 - Upravení  sP  a  I  pro tvar nádoby: 

Dle uvedeného postupu se vypočítají parametry tlakové vlny, která vzniká při výbuchu 

sférické nádoby umístěné na zemském povrchu. V reálu můţeme pouţít sférických             

i válcových nádob, které jsou umístěné v určité výšce nad zemí, coţ ovlivňuje parametry 

tlakové vlny. Je nutné vzít v úvahu tvar nádoby a z tohoto důvodu jsou hodnoty  I  a sP  

vynásobeny upravujícími faktory, získanými při pokusu s výbušninami.  

V tabulce 8 jsou uvedeny faktory vynásobení pro sP  a I , pro válcovitou nádobu          

a v tabulce 9 jsou uvedeny tyto hodnoty pro nádobu sférickou nacházející se v těsné 

blízkosti nad povrchem země. 

 

Tabulka 8 Faktor vynásobení pro válcovitou nádobu [1] 

 

  Násobící faktor 

R  sP  I  

< 0,3 4,0 2,0 

≥ 0,3 ≤ 1,6 1,6 1,1 

> 1,6 ≤ 3,5 1,6 1,0 

> 3,5 1,4 1,0 

 

 

Tabulka 9 Faktor vynásobení pro sférickou nádobu [1] 

 

  Násobící faktor 

R  sP  I  

< 1 2,0 1,6 

> 1 1,1 1,0 

 

 

Krok 8 - Výpočet ps a is: 

Dle následujících rovnic se vypočte přetlak 0pps  a tlakový ráz si  z bezrozměrného 

přetlaku sP  a bezrozměrného tlakového rázu I : 

00 pPpp ss               (20) 
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0

3/13/2

0

a

EIp
i ex
s               (21) 

Kde  

a0……….....rychlost zvuku ve vzduchu [m.s
-1

] 

0pps
.......pík přetlaku [kPa] 

sP …………bezrozměrný přetlaku [ - ] 

I …………..bezrozměrný tlakový ráz [ - ] 

 Eex………...energie stačeného plynu [J] 

 p0……........absolutní tlak [N.m
-2

] 

 

 

Krok 9 - Kontrola ps:   

Metoda má pouze omezené pouţití, obzvláště v blízkosti výbuchu. Za jistých okolností 

můţe být vypočtené ps vyšší neţ počáteční tlak v nádobě p1, coţ je ve skutečnosti 

nemoţné. Jestliţe k tomu dojde, pouţijeme p1 jako pík přetlaku místo vypočteného ps.     

[1, 4]  

 

2) „Refined metoda“ 

Refined metoda – metodika pro zpřesnění výpočtu pro blízkou oblast. Základní 

metoda je zaloţena na podobnosti tlakových vln při roztrţení tlakové nádoby a detonací 

výbušniny. Tato podobnost však platí pouze v určité vzdálenosti od epicentra výbuchu.      

V blízké oblasti se pík přetlaku a tlakový ráz při roztrţení tlakové nádoby podstatně liší   

od přetlaku a tlakového rázu vzniklého při detonaci výbušniny kromě případu, kdy je 

tlaková nádoba naplněna přehřátým zkalněným plynem. V diagramu 7 je uveden postup 

„refined metody“. 
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Diagram 7 Postup při metodě „refined“ [1] 

 

 

 

Krok 1 - Sběr dodatečných údajů 

K údajům získaným v kroku 1 základní metody je třeba přidat ještě následující data: 

- poměr rychlosti zvuku ve zkapalněném plynu a okolním vzduchu 
0

1

a

a
  

- poměr specifických tepel v okolním vzduchu, 40,10  

Pro ideální plyn je poměr 

2

0

1

a

a
následující: 

100

011

2

0

1

MT

MT

a

a
                 (22) 

Kde  

To……….absolutní teplota okolního vzduchu [K] 

T1………..absolutní teplota stlačeného plynu [K] 
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M1……….molární hmotnost stlačeného plynu [kg.kmol
-1

] 

M0……….molární hmotnost okolního vzduchu (29,0 kg.kmol
-1

) 

γ0 a γ1……poměr specifických tepel [ - ] 

 

 

Krok 2 - Výpočet počáteční vzdálenosti: 

Platí, ţe tlaková vlna vzniklá při výbuchu bude symetrická, tento tvar by byl 

výsledkem výbuchu polosférické nádoby umístěné přímo na zemi. Proto je ve výpočtech 

pouţita polosférická nádoba.  

Poloměr polosférické nádoby r0 se vypočte z objemu skutečné nádoby:  

3/1

1

3,1

1
0 782,0

2

3
V

V
r                 (23) 

Kde: 

r0…….....poloměr polosférické nádoby [m] 

V1………objem polosférické nádoby [m
3
] 

 

    Toto je počáteční vzdálenost na křivce přetlaku a ta se převádí na bezrozměrnou 

počáteční vzdálenost 0R dle vztahu: 

 
3/1

0

00

exE

p
rR                (24) 

Kde: 

0R ………bezrozměrná vzdálenost od středu polosférické nádoby k receptoru  [ - ] 

p0……......absolutní tlak okolního vzduchu [N.m
-2

] 

Eex……….energie stačeného plynu [J] 

r0…….......poloměr polosférické nádoby [m] 
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Krok 3 - Výpočet počátečního píku přetlaku SOP : 

Přetlak pso je okamţitě po roztrţení nádoby mnohem niţší neţ počáteční tlak plynu 

v nádobě p1. Jakmile se tlaková vlna šíří směrem od nádoby, přetlak klesá. Bezrozměrný 

přetlak SOP  je okamţitě po roztrţení nádoby definován jako 1
0p

pSO  a je dán 

následujícím vztahem: 

11 1

2

2/1

000

1

0
1

0

1

122

1

1)1(

SO

SO

SO

P

P
a

a

P
p

p
                        (25) 

Kde  

 p1………počáteční tlak stlačeného plynu [Pa] 

 p0………atmosférický tlak [Pa] 

SOP ….…bezrozměrný přetlak okamţitě po roztrţení nádoby: SOP = 1
0p

pSO  [ - ] 

SOP …….rázový přetlaku okamţitě po roztrţení [Pa] 

 γ0………poměr specifických tepel okolního vzduchu [ - ] 

 γ1…..….poměr specifických tepel stlačeného plynu [ - ] 

 a0 ……..rychlost zvuku v okolním vzduchu [m.s
-1

] 

 a1……...rychlost zvuku ve stlačeném plynu [m.s
-1

] 

Výsledek lze získat dvěma způsoby. Jednou moţností je výpočet SOP  dle 

uvedeného vztahu. Alternativou je odečtení SOP  z grafu 7 nebo grafu 8.  



55 

 

Graf 7 Zjištění hodnoty SOP [1] 

 

 

Graf 8 Zjištění hodnoty SOP [1] 

 

 

Krok 4 - Umístění počátečního bodu do grafu 3 

V krocích 2 a 3 byl vypočten poloměr nádoby a přetlak tlakové vlny. Jakmile se 

tlaková vlna vzdaluje, dochází k rychlému poklesu tlaku. Vztah mezi přetlakem 

sP a vzdáleností R  závisí na počátečních podmínkách. Proto je v grafu 3 (str. 44) 

zakresleno několik křivek. Zjištění té správné křivky zjistíme vynesením hodnot ( SOP , R ) 

do grafu 3, jak je znázorněno na obr. 8. 
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Obrázek 8 Ukázka správného vynesení hodnot do grafu č. 3 [1] 

 

 

Krok 5 - Zjištění sP  

Pro zjištění bezrozměrného přetlaku sP  jej odečteme z grafu 3 pro příslušné R  

( R  vypočtené v kroku 3 základní metody). Pouţijeme křivku, která prochází startovacím 

bodem, nebo ještě protáhneme tuto křivku souběţně s nejbliţší křivkou. Dále se pokračuje 

krokem 6 základní metody. [1], [4] 

 

3) Metoda použitelná pro výbušně se vypařující kapaliny a roztržení tlakových 

nádob obsahujících páru nebo reálný plyn 

V předcházejícím případě se předpokládalo, ţe nádoba je naplněná ideálním 

plynem. Ve skutečnosti je většina tlakových nádob naplněna zkapalněným plynem, jehoţ 

chování nemůţe být popsáno, a to ani přibliţně pomocí rovnice ideálního plynu. Navíc je 

mnoho nádob naplněno přehřátou kapalinou, která se můţe při sníţení tlaku prudce 

odpařit, někdy i výbušně. 

Rovnice 18 není přesná pro výpočet energie výbuchu nádoby naplněné reálným 

plynem nebo přehřátou kapalinou. V těchto případech je výhodnější pouţít výpočet práce, 

která musí být vykonána expandující kapalinou, z termodynamických vztahů. Dále je 

popsána metoda pro výpočet energie, která můţe být aplikována na základní metodu, pro 

zjištění výbuchových parametrů, postup je zobrazen na diagramu 8. 
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Diagram 8 Postup při metodě č. 3 [1] 

 

 

Krok 1 - Sběr následujících dat: 

- absolutní tlak p1  při selhání. (Typický BLEVE je způsoben působením tepla, které 

  zvýší tlak v nádobě a tím oslabí její stěny.)  

- atmosférický tlak p0 

- hmotnost kapaliny (objem V1) 

- vzdálenost od středu nádoby k receptoru r 

- tvar nádoby: sférická nebo válcovitá 
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Odhad hodnoty p1 není vţdy vhodný. V některých případech můţe být nárůst tlaku 

tak vysoký, ţe pojistný ventil uţ nemůţe odvést všechnu vzniklou páru. V takovém 

případě bude tlak v nádobě narůstat, dokud nedosáhne přetlaku, při kterém dojde 

k poškození ventilu, a ten můţe být mnohem vyšší neţ tlak na jaký je ventil dimenzován. 

Droste a Schoen popsali případ, při které došlo k roztrţení cisterny za tlaku 39 bar, coţ je 

2,5 krát větším neţ byl tlak při otevření pojistného ventilu. Uvedená metoda předpokládá, 

ţe kapalina je v termodynamické rovnováze, ve skutečnosti tomu tak není (Moodie). 

Kdyţ potřebná látka není uvedena v tabulce 10 ani grafu 9, je nutno zjistit její 

potřebné termodynamické údaje při počátečním a konečném stavu: 

- specifická (měrná) entalpie  h 

- specifická (měrná) entropie  s 

- měrný objem   v 

  

Způsob získání termodynamických údajů bude podrobněji vysvětlen v kroku 3. 

 

Tabulka 10 Termodynamické údaje pro NH3, CO2, N2, O2 [1] 

      Kapalina Pára 

Látka    
T1          
(K) 

p1       
(105 Pa) 

eex (kJ.kg-

1) 
eex/Vf 

(MJ.m-3) 
eex (kJ.kg-

1) 
eex/Vf 

(MJ.m-3) 

Amoniak, Tsl = 361,0 
K       

  324,8 21,2 82,5 46,2 297 4,89 

  360 48 152,5 74,7 365 14,8 

  400 102,8 278,5 95,7 344 47 

Oxid uhličitý Tsl = 270,8 K      

  244,3 14,8 54,4 58,2 98 3,77 

  255,4 21,1 60,9 62,1 109 6 

  266,5 29,1 68,1 65,6 117 9,17 

Dusík, Tsl = 112,3 K       

  104 10 13,2 8,78 41,9 1,75 

  110 14,5 18,2 11,3 47,7 2,98 

  120 24,8 28,6 15 53,5 6,66 

Kyslík, Tsl = 137,7 K       

  120 10,1 12,8 12,5 43,9 1,73 

  130 17,3 18,7 16,8 53,4 3,65 

  140 27,5 27,2 22,1 60 7 
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Graf 9 Zjištění termodynamických údajů pro ethan, propan a isobutan [1] 

 
 

Krok 2 - Zjištění zda se látka vyskytuje v tabulce 10 nebo grafu 9 

 

  Energie vzniklá expandující látkou lze počítat pro 7 následujících látek:   

  - amoniak 

- oxid uhličitý 

- ethan 

- isobutan 

- dusík 

- kyslík 

- propan 

Jestliţe zde není uvedena vámi potřebná látka, pokračujte krokem 5. 

 

Krok 3 - Zjištění vnitřní energie při počátečním stavu u1 

Energie vytvořená expandující kapalinou je definována jako rozdíl vnitřní energie 

kapaliny při počátečním a konečném stavu. Většina termodynamických tabulek neuvádí u1, 

ale pouze hodnoty h, p, v, T (absolutní teplota) a s (měrná entropie). u lze vypočítat 

z rovnice: 

pvuh                  (26) 
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Kde  

h………entalpie (entalpie na jednotku hmoty) [J.kg
-1

] 

u………měrná vnitřní energie [J.kg
-1

] 

p………absolutní tlak [N.m
-2

] 

v………měrný objem [m
3
.kg

-1
] 

 

Buď můţeme odečíst entalpii h1, objem v1 a entropii s1 z grafu 9. Pokud máme       

k dispozici tabulky, interpolujeme hodnoty z nich. Měrnou vnitřní energii při počátečním 

stavu u1 vypočteme ze vztahu pvuh . 

Termodynamické vlastnosti směsí látek obvykle nejsou uváděny (tabelovány). 

Odhad vnitřní energie směsi látek můţe být proveden součtem vnitřní energie jednotlivých 

komponent. 

 

Krok 4 – Výpočet měrné vnitřní energie v expandovaném stavu 

Měrná vnitřní energie kapaliny v expandovaném stavu u2 můţe být zjištěna buď 

odečtením z grafických závislostí, nebo pouţitím termodynamických tabulek. Pro výpočet 

měrné vnitřní energie pouţijeme následující vztah: 

 

gfgf vXpvpXXhhXu 002 11                (27) 

Kde  

X……poměr 
fg

fl

ss

ss
 

h……entalpie (entalpie na jednotku hmoty) [J.kg
-1

] 

p0..….absolutní tlak [N.m
-2

] 

v……měrný objem [m
3
.kg

-1
] 

s…….měrná entropie  

1…….počáteční stav 

f…….stav kapaliny při atmosférickém tlaku 

g……stav nasycené páry při atmosférickém tlaku  

 

Tuto rovnici lze pouze poţít pro hodnoty X v rozmezí 0 aţ 1. 
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Krok 5 - Výpočet měrné energie 

Měrná energie (eex) uvolněná expandující kapalinou je dána vztahem: 

 

21 uueex
                 (28) 

Kde: 

 eex………… měrná energie uvolněná expandující kapalinou [J.kg
-1

] 

 u1………….vnitřní energie, počáteční stav [J.kg
-1

] 

 u2………….vnitřní energie, konečný stav [J.kg
-1

] 

Termodynamické údaje jsou uvedeny v tabulce 10 nebo grafu 9 a 10. Musí být 

známa teplota kapaliny v okamţiku roztrţení (destrukce). Pokud je znám pouze tlak, musí 

se pro zjištění teploty pouţít termodynamické údaje. V tabulce 10 je uvedena maximální 

teplota přehřátí Tsl, počáteční podmínky a vnitřní energie uvolněná při expanzi, buď       

pro kapalinu, nebo nasycenou páru. 

 

Krok 6 - Výpočet energie expanze 

Pro výpočet energie uvolněné při expanzi vynásobíme vnitřní energii hmotností 

kapaliny, nebo pokud ji vztahujeme k jednotce objemu, ji vynásobíme příslušným 

objemem. Protoţe dochází k odrazu tlakové vlny, vynásobíme vztah 2: 

 

12 meE exex                   (29) 

Kde 

m1……….počáteční hmotnost kapaliny [kg] 

eex……….měrná energie uvolněná expandující kapalinou [J.kg
-1

] 

Eex………energie expanze [J] 

 

Opakujeme krok 3 aţ 6 pro kaţdou komponentu a sčítáním energií získáme celkovou 

energii uvolněnou výbuchem Eex. 

 

Krok 7 - Výpočet bezrozměrné vzdálenosti k receptoru 

 

3/1

0

exE

p
rR                (30) 
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Kde 

r………vzdálenost, ve které jsou zjišťovány parametry výbuchu [m] 

p0……. absolutní tlak [N.m
-2

] 

Eex……Energie expanze [J] 

Pokračujeme krokem 5 základní metody. Zpřesnění pro blízkou oblast nelze 

provést pro reálný plyn, protoţe rovnici 25 lze aplikovat pouze pro ideální plyn. V tomto 

případě lze výbuchové parametry odhadnout na základě současných výbuchových 

parametrů získaných při detonaci výbušniny o stejné energii. 

Uvedené metody umoţňují přesnější odhad výbuchových parametrů. Je však třeba 

upozornit, ţe vzhledem k provedení metod mohou být „skutečné“ výbuchové parametry 

niţší [1, 4]. 

3.5 Fragmentace 

 Fragmenty vzniklé při BLEVE způsobují poškození objektů nebo zranění lidí. 

Proto je dál věnována pozornost odhadu rychlostí fragmentů, se kterou je spojena výše 

moţných škod.     

3.5.1 Odhad rychlosti fragmentů založený na celkové kinetické 

energii 

Pokud předpokládáme, ţe celková vnitřní energie Ek obsahu je převedena              

na kinetickou energii fragmentů, pouţijeme následující vztahy: 

2/1
2

M

E
v K

i                 (32) 

Kde   

vi……..počáteční rychlost fragmentů [m.s
-1

]  

Ek……..kinetická energie [J] 

M……..celková hmotnost nádoby [kg] 

 

Kinetickou energii Ek lze vypočítat z vnitřní energie E. Pro výpočet vnitřní energie 

lze pouţít vztah: 
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1

01 Vpp
E                   (33) 

Kde:  

p1……....absolutní tlak v nádobě při roztrţení [N.m
-2

] 

P0……....okolní tlak [N.m
-2

]  

V……….vnitřní objem nádoby [m
3
] 

γ………..poměr specifických tepel [ - ] 

 

Při náhlém roztrţení nádoby naplněné ideálním plynem bude probíhat dekomprese 

tak prudce, ţe výměna tepla s okolím bude zanedbatelná. Při předpokladu adiabatické 

expanze lze vypočítat část energie potřebné k přeměněné na kinetickou energii fragmentů, 

dle vztahu:                            

                        
1

1Vkp
E                (34) 

Kde 

k………..

1

1

01
p

p
k     [ - ] 

p1………absolutní tlak v nádobě při roztrţení [N.m
-2

] 

P0……...okolní tlak [N.m
-2

] 

V………objem nádoby [m
3
] 

γ………..poměr specifických tepel [ - ] 

 

Pokud se část energie převedená na kinetickou energii pohybuje v rozmezí          

O,2 – 0,5 z celkové energie, je vhodné ve výše uvedené rovnici (34) dosadit pro 

„k“ hodnotu 0,2 [1, 11]. 
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4. VCE 

Vapor cloud explosion (výbuch oblaku par) lze definovat jako výbuch oblaku plynu 

nebo par hořlavé kapaliny vyskytující se ve volném prostoru, při kterém vzniká ničivý 

přetlak. Výbušná směs v případě hořlavých kapalin vzniká následkem uvolnění par, 

následuje rozptyl oblaku a po časovém zpoždění jeho vznícení [1]. 

4.1 Model rozptylu  

Páry kapalin a plynu po úniku ze zařízení vytváří oblak, který je následovně unášen 

ve směru proudění vzduchu. Jsou známy dva rozdílné mechanismy rozptylu: 

 Vznášivý rozptyl u plynů a par hořlavé kapaliny, které jsou lehčí neţ vzduch.      

Pro tento vzniklý typ oblaku pasivně přenášen větrem.  

 Rozptyl par kapalin nebo plynů, které jsou těţší neţ vzduch. V tomto případě 

vzniká nejprve tzv. klesavá fáze, protoţe oblak par je těţší neţ vzduch. Během této 

fáze vstupuje do oblaku vzduch, který jej zároveň zahřívá a zřeďuje a tím ho 

vytváří lehčím. Existuje také přechodná a poté pasivní fáze rozptylu, hustota oblaku 

par (plynů) se významně sníţila a oblak se tím pádem stal lehčí neţ vzduch [14]. 

4.2 Modely výbuchů 

Výbuch je definován jako velmi rychlé hoření, rozpínání plynů vyústí v rychle se 

pohybující tlakovou vlnu. Rozlišují se dva typy výbuchu: 

Deflagrace nastane, pokud je rychlost tlakové vlny niţší neţ rychlost zvuku. 

Detonace nastane v případě, pokud je rychlost tlakové vlny vyšší neţ rychlost zvuku. 

Z literárních údajů vyplývá, ţe pro hodnocení výbuchu oblaku par VCE se pouţívají 

dvě metody: 

 Model TNT - vypočítává hmotnost TNT (tritolový ekvivalent) ekvivalentní 

uniklé hořlavé látky a odhaduje tak přetlak v závislosti na vzdálenosti       

od příslušné TNT křivky. 

 Model TNO (holandská metoda) – zabývá se výpočtem charakteristické 

výbuchové délky L0, z ní dále určí přetlak v závislosti na vzdálenosti. 

Je důleţité znát, ţe VCE je výsledkem zpoţděné iniciace uniklé hořlavé látky. Tzn., 

ţe době úniku nebyl v okolí nádoby přítomen iniciační zdroj, z toho důvodu se vzniklý 
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oblak dále rozptyloval ve směru proudění vzduchu, dokud „nenarazil“ na iniciační zdroj. 

Výpočet hmotnosti látky, která se účastní výbuchu vyţaduje modelování rozptylu 

a výpočet koncentrace v kaţdém bodě, protoţe pro kaţdou látku existuje horní a dolní mez 

výbuchu (DMV a HMV) a pouze mezi těmito dvěma koncentračními mezemi můţe být 

směs látky a oxidačního prostředku (většinou vzduchu) iniciována. To znamená, ţe pouze 

mnoţství (hmotnost) odpovídající části oblaku mezi HMV a DMV se bude podílet           

na výpočtech VCE. Celá řada analytiků se však domnívá, ţe hmotnost hořlavé látky je 

větší neţ zmíněná a výpočty by měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly i tu část oblaku, 

která odpovídá koncentraci vyšší nebo rovnající se poloviční hodnotě DMV. 

 Modelování výbuchu jsou potřebné kvůli získání kvantitativního odhadu 

potenciální síly výbuchu daného mnoţství hořlavé látky. Potenciální síla výbuchu VCE 

můţe být vyjádřena k ekvivalentní hmotnosti náloţe (výbušniny), jejíţ výbuchové 

charakteristiky jsou známy. 

Nebezpečí výbuchu spočívá v samotné síle výbuchu, po iniciaci oblaku. Tuto sílu 

výbuchu lze vyjádřit pomocí tritolového ekvivalentu, jehoţ výbuchové charakteristiky jsou 

známy. [14] 

4.3 Tritolový ekvivalent 

K odhadu následků výbuchů je moţno pouţít tritolový ekvivalent TNT. Dá se 

vyjádřit pomocí vztahu, který je úměrný celkovému hmotnosti (uvolněné hořlavé látky) 

a ekvivalentní hmotností tritolového ekvivalentu představujícího výbušnou sílu oblaku. 

Ekvivalentní hmotnost TNT lze vypočítat následovně:  

fm

TNT

ff

eTNT W
H

HW
W               (35) 

Kde 

 WTNT………ekvivaletní hmotnost TNT [kg] 

 Wf………….hmotnost hořlavé látky [kg] 

 Hf………….spalné teplo hořlavé látky [J.kg
-1

] 

 HTNT……….energie výbuchu TNT [J.kg
-1

] 

 αe…………..TNT ekvivalent zaloţený na energii [ - ] 

 αm………….TNT ekvivalent zaloţený na hmotnosti [ - ] 
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Pro případ zjištění hmotnosti hořlavé látky nacházející se v oblaku, pouţijeme 

vztah: 

L

TC
F

p
exp1               (36) 

Kde 

 F……….uvolněná část hořlavé látky [ - ] 

 Cp……...střední specifické teplo [kJ.kg
-1

.K
-1

] 

ΔT……..teplotní rozdíl mezi teplotou nádoby a teplotou varu za normálního tlaku 

               [K] 

 L……….latentní teplo výparné [kJ.kg
-1

] 

  

Pro formaci sprej a aerosol se bude navíc násobit dvěma. 

 

 TNT ekvivalent představuje efektivitu procesu přeměny chemické energie (spalné 

teplo) na mechanickou energii (výbuch). 

U výbuchu stechiometrické směsi uhlovodíku se vzduchem je teoretická maximální 

efektivita přeměny spalného tepla na výbuch rovna asi 40%. Jestliţe je energie výbuchu 

TNT rovna energii přenesené do atmosféry ve formě výbuchu TNT, v tom případě by to 

byla pro TNT ekvivalent o hodnotě 40% teoreticky spodní hranice pro výbuch plynu. 

Proces šíření tlakové vlny v bezprostřední blízkosti detonace náloţe TNT je 

charakterizován velkou ztrátou energie. Jestliţe dojde ke ztrátě energie, TNT ekvivalent 

pro výbuch plynu za niţšího výbuchového přetlaku je podstatně vyšší neţ 40%. [14] 

 Skutečné hodnoty ekvivalentů TNT posuzovaných VCE jsou mnohem niţší neţ 

jejich teoretická horní hranice. Hodnoty TNT ekvivalentu získané z jiţ proběhlých havárií 

VCE mají rozsah od 1% do 10%. Pouze malá část z celkové energie hoření se zúčastňuje 

explozivního hoření. [14]  

 

Stanovení účinku výbuchu 

Výpočet výbuchového přetlaku v určité vzdálenosti od náloţe je dána vztahem: 
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Kde 

………..rozsah vzdálenosti od výbuchu dle „Hopkonsona“ [m.kg
-1/3

] 

WTNT……..hmotnost TNT [kg] 

R………….reálná vzdálenost od náloţe [m] 

 

V případě, ţe tuto vzdálenost známe, lze příslušný přetlak vyčíst z grafu .  

Graf 10  Graf závislosti přetlaku na vzdálenosti od výbuchu [1] 
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4.4 Metoda pro odhad dosahu výbuchu oblaku par 

Hlavním účinkem výbuchu oblaku par je bezpochyby náhlé a neočekávané navýšení 

tlaku. 

Přetlak o hodnotě 0,016 MPa je povaţován za prahový, odpovídá dolní hranici pro váţná 

poškození konstrukcí. 

V následujících bodech jsou shrnuty kroky potřebné pro odhad přetlaku způsobený VCE: 

1) Nejprve je nutné určit přeplněné zóny v objektu. Přeplněná zóna je definována jako 

zóna, kde se nachází ve vzájemné blízkosti řada zařízení, které jsou umístěné tak, 

ţe vytvářejí překáţky (potrubí, čerpadla, tepelné výměníky, atd.) a způsobují 

urychlování čela plamene. Přetlak způsobený výbuchem je tím větší, čím je větší 

počet překáţek na jednotku délky a čím je větší blokovací poměr.  

Pro stanovení přeplněných zón, se pouţívá pojmu „hustota překáţek“, kterou 

lze určit kvalitativně ale i kvantitativně. 

 Obecně jsou části výroby povaţovány za přeplněné, protoţe se v nich vyskytuje 

řada překáţek (nádoby, potrubí, atd.). Protoţe je hustota překáţek vysoká,             

ve většině případů je výrobní zóna povaţována za vysoce přeplněnou zónu. 

 Na druhé straně např. u skladovacích zón, prostorů pro stáčení / čerpání, kde je 

malá přeplněnost, je kvantitativní hodnocení hustoty překáţek vhodnější, ale také 

obtíţnější. Baker [14] navrhuje následující definici stupně přeplnění: 

 

 vysoký stupeň přeplnění odpovídá alespoň 3 vrstvám překáţek                     

s blokovacím poměrem vyšším neţ 40%; 

 střední stupeň přeplnění odpovídá 2 aţ 3 vrstvám překáţek s blokovacím 

poměrem mezi 10 a 40%; 

 nízký stupeň přeplnění odpovídá 1 aţ 2 vrstvám překáţek s blokovacím 

poměrem niţším neţ 10%. 

 

Doporučuje se povaţovat zónu za přeplněnou, v případě, kdy je stupeň 

přeplnění střední nebo vysoký. V opačném případě daná zóna nebude zařazena 

mezi zóny přeplněné. Je třeba poznamenat, ţe uzavřené budovy (prostory) nejsou 

povaţovány za přeplněné zóny. 
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Budeme uvaţovat, ţe výbušný oblak se můţe iniciovat v kterékoliv přeplněně 

zóně nacházející se v rozmezí ± 200 metrů kolem zařízení, kde nastal úniku. 

Hodnota 200 metrů byla zvolena proto, ţe meze výbušnosti jsou obecně dosaţeny v 

tomto pásmu a protoţe u známých havárií typu VCE, zřídkakdy přesahuje 

vzdálenost mezi zdrojem úniku a místem iniciace 200 metrů. 

2) Při odhadu objemu výbušné směsi hořlavé látky se vzduchem v přeplněné zóně se 

předpokládá, ţe objem výbušného oblaku je roven objemu přeplněné zóny, tzn. 

součinu povrchové plochy přeplněné zóny a průměrného počtu zařízení v dané zóně 

se nacházejících. Nicméně v případě těţkého plynu průměrná výška oblaku            

v rozmezí ± 200 metrů obvykle nepřesáhne 6 metrů.  

Uvaţuje se, ţe objem výbušného mraku je roven objemu přeplněné zóny bez 

odečítání objemu zařízení. Toto pravidlo jen nepatrně nadhodnocuje výsledek, 

protoţe při výpočtu přetlaku se pouţívá třetí odmocnina z výbušného mnoţství. 

3) Jakmile známe objem přeplněné zóny a reaktivitu uniklé látky (nízká, střední, 

vysoká), můţeme s pouţitím níţe uvedeného grafu 11 určit vzdálenost, ve které je 

dosaţeno přetlaku 0,016 MPa (spodní hranice pro váţná poškození konstrukcí). 

Z grafu můţeme přímo odečítat vzdálenost, ve které je dosaţeno přetlaku 

0,016 MPa, pro známý objem přeplněné zóny. Při tomto způsobu výpočtu 

nemusíme znát výbušné mnoţství, protoţe se směs hořlavé látky se vzduchem 

povaţuje za stechiometrickou.  

Graf 11  Určení vzdálenosti , ve které je dosaženo přetlaku 0, 016 Mpa 
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5. Závěr 

Studium jevů a průběhů závaţných havárií, především BLEVE a VCE, je důleţité 

pro zajištění prevence technologických procesů při kterých mohou nastat i pro připravenost 

na havárie, především z hlediska znalostí jejich dopadů. Nemenší význam má                 

pro odpovídající zpracování hlášení o závaţné havárii, ke které došlo (do systému MARS) 

a zpracování závěrečné zprávy. 

Protoţe informace uváděné v české literatuře (odborné články, zprávy atd.) jsou 

poměrně stručné, byla provedena literární řešerţe týkající se vzniku, průběhu a dopadů 

BLEVE a VCE. 

V úvodní části jsou uvedeny vstupní informace o jevech o závaţných havárií, které 

mohou nastat. Pro názornost jsou u zvolených závaţných havárií – BLEVE,                 

VCE – uvedeny havárie ke kterým jiţ došlo a uvedeny jejich příčiny. Rozbor příčin havárií 

téţ napomáhá vysvětlení, za jakých podmínek mohou vzniknout. 

Dále jsou podrobněji popsány jevy doprovázející BLEVE, včetně vysvětlení 

mechanismu (teorie vzniku). BLEVE v některých případech doprovází tvorba „fire ball“ 

(ohnivé koule), z tohoto důvodu jsou zároveň zpracovány informace o působení tepelné 

radiace. Je uveden výpočet doby do vzniku fire ball, jeho maximálního průměru                  

i předpokládané doby trvání hoření. Rozebrán je i vznik a působení tlakové vlny a metody 

pro výpočet efektů výbuchu. 

U VCE je hlavně upozorněno na moţný rozptyl (modely rozptylu) a jsou uvedeny 

výpočty dopadů. 

Získané informace jsou potřebné i zajímavé, k BLEVE můţe např. dojít i u látek 

nehořlavých (oxid uhličitý), některé pasáţe by stálo za to ještě více rozpracovat a vysvětlit. 

V provedené literaturní rešerţi by bylo vhodné dále pokračovat, nejen u BLEVE 

a VCE, ale pozornost věnovat i JET FIRE a dalším typům havárií, lze uvaţovat                      

i pro provedení experimentů. Jedná se o zajímavou, potřebnou, „sloţitou“ problematiku, 

která by mohla být např. předmětem doktorské práce. 
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