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ANOTACE 
 
 PETIK, Lukáš. Studium vzniku a průběhu VCE. Diplomová práce, Ostrava 2010, 

56 stran. 

 

Diplomová práce se zabývá studiem jevů závažných havárií. Poskytuje přehled 

informací o jevech typu VCE - Vapour Cloud Explosion (výbuch oblaku par), BLEVE, Flash 

Fire, Jet Fire a Pool Fire, včetně příčin jejich vzniku, dopady a příklady proběhlých havárií. 

V další části se práce podrobně věnuje studii problematiky vzniku a průběhu jevu VCE. 

Rozebírá mechanismy jeho vzniku a aspekty mající vliv na průběh výbuchu. V závěrečné 

části se práce věnuje možným způsobům matematického modelování dopadů havárie typu 

VCE a srovnává teoretické vypočtené výsledky s reálnou havárií. 
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ANNOTATION 
 
 PETIK, Lukáš. Study of VCE Origin and Behaviour. Diploma thesis, Ostrava 

2010, 56 pages. 

 

The diploma thesis describes effects of serious accident. It gives an information 

overview and theoretical research about phenomena covered VCE - Vapour Cloud Explosion, 

BLEVE, Flash Fire, Jet Fire and Pool Fire, including causes and consequences, various 

scenarios leading to each of the events and describes actual accidents. Chapter 4 describes the 

phenomena VCE in detail cover, study of its origin and behaviour and other relevant factors 

influencing VCE. Chapter 5 explained modeling techniques for estimating consequences and 

compared theoretical research with realistic accident. 

 

Keywords 
 

VCE, explosion, fire, vapour cloud, accident, turbulence, obstacles, flame 



OBSAH 
 
1 Úvod...............................................................................................................................1 
2 Právní normy ..................................................................................................................3 

2.1 Technické normy ....................................................................................................4 
3 Popis jednotlivých nebezpečných jevů, jejich vlivů a scénářů havárií..............................6 

3.1 Vapour Cloud Explosion - výbuch oblaku par .........................................................9 
3.1.1 Příčiny a následky VCE...................................................................................9 
3.1.2 Příklady havárií .............................................................................................11 

3.2 BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny .............................................12 
3.2.1 Příčiny a následky BLEVE............................................................................12 
3.2.2 Příklady havárií .............................................................................................14 

3.3 Flash Fire - bleskový požár ...................................................................................15 
3.3.1 Příčiny a následky Flash Fire .........................................................................15 
3.3.2 Příklady havárií .............................................................................................17 

3.4 Jet Fire - požár hořlavé kapaliny nebo plynu unikající pod tlakem.........................17 
3.4.1 Příčiny a následky Jet Fire.............................................................................18 
3.4.2 Příklady havárií .............................................................................................19 

4 Studie jevu VCE...........................................................................................................19 
4.1 Mechanismus vzniku.............................................................................................20 
4.2 Tvorba oblaku par .................................................................................................22 
4.3 Iniciace a způsob hoření oblaku par.......................................................................26 
4.4 Tlaková vlna .........................................................................................................27 
4.5 Vliv turbulence na průběh výbuchu.......................................................................29 
4.6 Vliv iniciační energie ............................................................................................30 
4.7 Vliv domino efektu ...............................................................................................31 
4.8 Opatření ke snížení následků VCE ........................................................................32 
4.9 Scénář havárie Buncefield - Hertfordshire Oil Storage ..........................................34 

5 Modelování havárií VCE ..............................................................................................36 
5.1.1 Obecná metoda TNT- ekvivalence.................................................................37 
5.1.2 Metody založené na energii výbušné směsi plyn-vzduch ...............................44 
5.1.3 Srovnání výsledků modelování při havárii v Buncefield-Hertfordshire ..........53 

6 Závěr ............................................................................................................................56 
 
Použitá literatura ..................................................................................................................57 
Seznam zkratek ....................................................................................................................60 
Seznam příloh ......................................................................................................................61 
Seznam obrázků ...................................................................................................................61 
Seznam grafů........................................................................................................................62 
Seznam tabulek ....................................................................................................................62 
Seznam diagramů .................................................................................................................62 
Přílohy .................................................................................................................................63 
 
 



  1 

1 Úvod 
 

V současné moderní technické době neustále roste počet podniků provozujících svou 

činnost v souvislosti se skladováním, distribucí, výrobou nebo zpracováním nebezpečných 

látek. Jedná se především o chemické výrobní podniky, sklady hořlavých kapalin 

a zkapalněných uhlovodíků, podniky zajišťující transport nebezpečných látek pomocí 

produktovodů, popř. další podniky s činností vyžadující přítomnost nebezpečné látky. 

V uvedených podnicích může dojít za mimořádných okolností k závažné průmyslové havárii, 

kterým je potřeba předcházet. 

Oblast prevence a připravenosti na možné havárie, tzn. především provedení analýzy 

a hodnocení rizik, včetně integrované kontrolní činnosti ve stanovených podnicích, 

v České republice řeší zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, který je přímou 

aplikací novelizované směrnice Rady 2003/105/EC (tzv. Seveso II direktivy). 

Ze statistických informací roku 2009 vyplývá, že v Moravskoslezském kraji bylo 

v tomto roce řešeno Hasičským záchranným sborem 526 úniků nebezpečných látek 

a 17 požárů způsobených výbuchem. 

V Moravskoslezském kraji je v současnosti dle zákona č. 59/2006 Sb.12 provozovatelů 

zařazených do skupiny B (mezi nejvýznamnější patří např. BOCHEMIE, s.r.o.; BorsodChem 

MCHZ, s.r.o.; EXPLOSIA, a.s.; ArcelorMittal Ostrava, a.s.; OKK Koksovny, a.s.; 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; ČEPRO, a.s., sklad PHM) a 13 provozovatelů zařazených 

do skupiny A (mezi nejvýznamnější patří např. LINDE VÍTKOVICE, a.s.; LINDE GAS, a.s.; 

BIOCEL, a.s., DEN BRAVEN Czech and Slovak, s.r.o.). Dalších 44 provozovatelů 

v Moravskoslezském kraji užívá v souvislosti se svou činností nebezpečné látky (amoniak, 

chlór, ethin, LPG), které sice nespadají pod zákon o prevenci závažných havárií, ale i tak 

představují významné riziko. 

Z uvedených statistických údajů a především ze závažnosti škod, jak materiálních, tak 

i na lidském zdraví je patrné, že prevenci havárií s přítomností nebezpečných látek je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost. Pro řešení analýzy a hodnocení rizik při prevence závažných 

havárií je důležité odhadnout její dopady pomocí vhodné metodiky, která vychází 

ze stanovení parametrů výbuchu (výbuchový tlak, rychlost narůstání výbuchového tlaku 

a časový průběh narůstání výbuchového tlaku - tzv. výbuchová křivka). 
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 Mezi jevy závažných havárií spojených s účastí nebezpečné látky patří klasické požáry, 

požáry zásobníků, plošné požáry, požáry kapaliny nebo plynu unikajících ze zařízení 

pod tlakem, výbuchy oblaku hořlavých plynů a par a výbuchy expandujících par vroucí 

kapaliny. 

Cílem diplomové práce je podrobná studie nebezpečného jevu VCE a jeho rozbor 

z hlediska mechanismů vzniku, průběhu a působení, který je potřebný znát pro provedení 

analýzy a hodnocení rizik. 
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2 Právní normy 

Právní normy jsou základním prvkem systému práva vyjadřujícím závazné obecné 

pravidlo chování, které pro povinný subjekt představuje nejen určitou povinnost, ale 

i vědomost o skutečnosti, že v případě nesplnění této povinnosti subjektem nastoupí vůči 

němu státní donucení. 

Pro oblast prevence a připravenosti na závažné havárie je nejdůležitějším právním 

předpisem zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 

předpisů. A jeho prováděcí předpisy. Zákon stanovuje základní povinnosti provozovatelům 

vybraných průmyslových podniků a určuje limitní množství pro zařazení do skupin A a B. 

[18] 

Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, zapracovává příslušný 

předpis Evropských společenství (Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku 

závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/105/ES) a upravuje způsob hodnocení bezpečnostního programu a bezpečnostní 

zprávy a uvádí obsah ročního plánu kontrol, obsah informace o provedené kontrole i obsah 

výsledné zprávy o kontrole. 

Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii 

a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, zapracovává příslušný předpis 

Evropských společenství (Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných 

havárií zahrnujících nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/105/ES). V příloze č. 3 je uveden seznam kódů pro sestavení konečné zprávy o vzniku 

a dopadech závažné havárie. Kód 1 definuje typ závažné havárie, kde mimojiné nalezneme 

kódy 1201 (obecně pojatý požár), 1202 (Pool Fire - plošný požár uniklé kapaliny vytvářející 

louže), 1203 (Jet Fire - požár tryskající kapaliny či plynu unikající otvorem v zařízení 

pod tlakem), 1204 (Flash Fire - hořící oblak par), 1205 (Fire Ball - ohnivá koule), 1302 

(BLEVE - výbuch par expandující vroucí kapaliny), 1305 (výbuch prachů) a pro účel 

diplomové práce nejdůležitější kód 1307 (Vapour Cloud Explosion - výbuch oblaku par). 

Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií, 

zapracovává příslušný předpis Evropského společenství (Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole 
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nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky, ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES). Definuje způsob zpracování analýzy 

a hodnocení rizik závažné havárie, způsob zpracování bezpečnostního programu, způsob 

zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a strukturu zpracování vnitřního 

havarijního plánu a obsah informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování. 

2.1 Technické normy 

Pro oblast analýzy a hodnocení rizik a zajištění odpovídající bezpečnosti při výrobě 

i skladování nebezpečných látek, popř. i při projektování zařízení pro výrobu nebo skladování 

určených, lze využít následující technické normy: 

 

− ČSN 65 0201 (2003): Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.  

Platí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních objektů, 

které se navrhují podle ČSN 73 0804, popř. ČSN 73 0802, a souvisících norem z oblasti 

požární bezpečnosti staveb, pokud se v nich vyskytují hořlavé kapaliny v dále specifikovaném 

rozsahu, vyjádřeném zpravidla množstvím a třídou nebezpečnosti. 

− ČSN 65 0205 (1996): Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady. 

Stanovuje zásady pro projektování a bezpečné provozování nových výroben, v nichž se 

vyrábějí a chemicky zpracovávají hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny a některé jejich 

deriváty. Norma platí i pro projektování a provozování nových skladů zkapalněných 

uhlovodíků, sloužících k zajištění plynulého provozu výroben a nových skladů, sloužících 

k distribuci hotových produktů těchto výroben. 

− ČSN 73 0804 (2010): Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. 

Platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí 

a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů 

a prostorů. 

− ČSN EN 1127-1 (2008): Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: 

Základní pojmy a metodologie. ČNI, Praha 2008 

Stanovuje metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucích 

k výbuchu a příslušná požadovaná bezpečnostní opatření pro návrh a konstrukci. Norma 

specifikuje všeobecné metody pro navrhování a konstrukci tak, aby pomáhala konstruktérům 
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a výrobcům v dosažení ochrany proti výbuchu při navrhování zařízení, ochranných systémů 

a součástí. 

− ČSN EN 14460 (2006): Konstrukce odolné proti výbuchovému tlaku. ČNI, Praha 2006. 

Stanovuje požadavky pro konstrukce odolné výbuchovému tlaku a konstrukce odolné 

tlakovému rázu při výbuchu. Tato norma je použitelná pro technologické nádoby a systémy. 

− ČSN EN 14373 (2006): Systémy pro potlačování výbuchu. ČNI, Praha 2006. 

Stanovuje základní požadavky pro navrhování a použití systémů pro potlačení výbuchu. 

Rovněž stanoví metody pro hodnocení účinnosti a rozšíření konfigurace systémů pro potlačení 

výbuchu pro definované výbuchové podmínky 

− ČSN EN 14797 (2007): Zařízení pro odlehčení výbuchu. ČNI, Praha 2006. 

Stanovuje požadavky pro odlehčovací zařízení, používaná pro ochranu nádob proti 

hlavním účinkům výbuchu v nádobě, vznikající při rychlém hoření rozvířeného prachu, par 

nebo plynu, skladovaného v nádrži. Obsahuje požadavky pro navrhování, kontroly, zkoušení, 

označování, dokumentaci a balení. 

− ČSN EN 13673-1 (2004): Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 1: Stanovení maximálního 

výbuchové tlaku. ČNI, Praha 2004. 

Popisuje zkušební metodu pro stanovení výbuchového tlaku a maximálního výbuchového 

tlaku směsi hořlavého plynu, vzduchu a inertního plynu při okolní teplotě a tlaku. Výbuchový 

tlak a maximální výbuchový tlak jsou ovlivňovány zejména: velikostí a tvarem nádoby; 

typem a energií iniciačního zdroje; teplotou a tlakem. 

− ČSN EN 13673-1 (2004): Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 1: Stanovení maximálního 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. ČNI, Praha 2004. 

Norma stanovuje zkušební metodu pro určování rychlosti nárůstu výbuchového tlaku 

a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku nehybné směsi hořlavého plynu, vzduchu 

a inertního plynu při okolní teplotě a tlaku. Rychlost nárůstu výbuchového tlaku a maximální 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku jsou ovlivňovány zejména: velikostí a tvarem nádoby; 

typem a energií iniciačního zdroje; teplotou a tlakem; turbulencí. 
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3 Popis jednotlivých nebezpečných jevů, jejich vlivů a 

scénářů havárií 

Nebezpečné jevy spojené s průmyslovou chemickou činností lze definovat jako 

významný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuchu, které jsou výsledkem ztráty kontroly 

v průběhu výrobní operace na určitém zařízení a vedoucí k vážným škodám na lidském zdraví 

nebo okolním prostředí. Mohou nastat okamžitě nebo s určitým zpožděním, uvnitř zařízení 

nebo vně a jsou spojené se zpracováním, výrobou, skladováním, transportem nebo jinou 

manipulací s nebezpečnou látkou. [5] 

Nebezpečné události jsou spojené s uvolněním významného množství energie nebo 

jedné či více nebezpečných látek, buď náhle nebo po dobu určité časové periody. 

Tyto události jsou spojené s jedním nebo s více následujícími nebezpečnými jevy: 

• tepelné jevy - tepelná radiace 

• mechanické jevy - tlaková vlna, rozstřel střepin (pevných fragmentů zařízení) 

• chemické jevy - únik toxických látek 

 

Dopad těchto jevů může působit na člověka, majetek a životní prostředí. Škody 

na lidském zdraví mohou být fyzické (úrazy a zranění) nebo psychologické a mohou 

zasáhnout jak zaměstnance tak i obyvatelstvo. Škody na majetku jsou především na dotčeném 

zařízení a okolních budovách. Dopady na životní prostředí se mohou projevit buď okamžitě 

nebo s časovým zpožděním a zahrnují především únik (uvolnění) toxických látek 

do jednotlivých složek životního prostředí, tedy do půdy, vody i ovzduší. Nepřímý dopadem 

havárií jsou ekonomické dopady na podnik vlivem ztráty zisku, tržní prestiže nebo 

konkurenceschopnosti. [8] 

Nebezpečné jevy jsou spojené s požárem, výbuchem a rozptylem nebezpečných látek 

do atmosféry. Současně však může působit více těchto jevů současně. Základní rozdělení 

významných nebezpečných jevů je následující: 

− Pool Fire (plošný požár) - jedná se o hoření rozlité hořlavé kapaliny (obvykle 

uhlovodíku), definované určitou velikostí a tvarem, který ovlivní sklon rázu okolí 

krajiny nebo jiné terénní (přírodní nebo umělé) překážky. Většina plošných požárů 

nastane na volném prostranství. Hoření je doprovázeno vývinem černého kouře 
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(vlivem nedokonalého spalování) a probíhá nízkou rychlostí. U plošných požárů 

větších rozměrů dochází k turbulentnímu proudění s proměnou výškou plamene. 

Mohou také nastat pokud dojde k rozlití nepolární hořlavé kapaliny na vodní hladinu. 

− Tank Fire (požár zásobníku) - podobný průběh jako požár kaluží, ale obvykle 

s kruhovým tvarem požáru a průměrem daným druhem zásobníku. 

− Jet Fire („tryskový“ požár) - je charakterizovaný turbulentním plamenem s velkým 

dosahem (poloměrem), který je způsobený turbulentním hořením plynu nebo kapaliny 

unikající ze zařízení pod tlakem. Turbulentní hoření zlepší nasávání okolního vzduchu 

do procesu spalování a dochází tak k jeho zlepšení a celý děj je poté mnohem účinnější 

než při plošném požáru. Tvar, poloha a výška plamene je určena především rychlostí 

úniku hořlavé látky ze zařízení; na špičce plamene je možné pozorovat vztlakový efekt 

(vlivem vznosné síly). 

 

Plošné požáry, požáry zásobníku a tryskové požáry produkují sálavé teplo o velmi 

vysokém tepelném toku poškozující zařízení a objekty ve svém okolí, ačkoli jejich dosah je 

relativné krátký ve srovnání s výbuchy nebo atmosférickými úniky. Jejich rozdělení je 

zobrazeno v diagramu 1. 

 

− Flash Fire („bleskový“ požár) - jedná se o náhlé intenzivní požáry, ve kterých se 

plamen šíří směsí vzduchu a hořlavého plynu nebo páry nacházející se v mezích 

hořlavosti. Jsou spojené s atmosférickou disperzí plynu/páry v závislosti 

na meteorologických podmínkách. K iniciaci dojde ve chvíli, kdy část oblaku par 

dosáhne iniciačního zdroje a plamen se začne šířit hořlavou směsí. V mimořádných 

případech může nastat i mechanický jev tlakové vlny. Jestliže iniciovaný oblak par 

vznikl vypařením z kaluže uniklé hořlavé kapaliny, může vlivem zpětné iniciace jev 

bleskového požáru přejít v plošný požár. 

− Fire Ball (ohnivá koule) - nastane při zapálení velkého množství hořlavých par nebo 

kapaliny smíchané se vzduchem, které je obvykle spojené s výbuchem výrobního 

zařízení obsahujícího přehřátou hořlavou kapalinu. Ve chvíli, kdy se spotřebuje kyslík 

uvnitř oblaku bude hoření pokračovat pouze na povrchu ohnivé koule. Vlivem tepelné 

radiace dochází k odpařování kapek, čímž se sníží hustota směsi a zvětší se poloměr 
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ohnivé koule. Ohnivé koule velkého rozsahu (ale krátkodobé) nastávají při požárech 

zásobníku při výbuchu par expandující vroucí kapaliny (jev BLEVE). 

 

 
Diagram 1 Rozdělení požárů [8] 

 

Výbuchy jsou nebezpečné události spojené s mechanickými jevy jako je např. tlaková 

vlna. Výbuchy nastávají pokud dojde k rychlému nárůstu objemu vlivem expanze plynu/páry 

pod tlakem, náhlému odpaření kapaliny (fyzikální výbuch) nebo vlivem rychlé chemické 

reakce (nejčastěji hořením). Výbuchy mohou být klasifikovány do následujících kategorií: 

− Vapour Cloud Explosion (výbuch oblaku par) - chemický výbuch významného množství 

hořlavého plynu/páry ve směsi s oxidačním činidlem (nejčastěji vzduchem). Tyto 

výbuchy jsou doprovázeny jevem Flash Fire a také silnou rázovou (tlakovou) vlnou, 

jejíž intenzita závisí na množství látky v oblaku par a charakteru okolí (ohraničení, 

prostorová omezení). VCE lze teoreticky rozdělit na ohraničené (confined), 

neohraničené (unconfined) a částečné ohraničené výbuchy (partly confined). 

− Vessels explosion and BLEVE (výbuch zařízení a Boiling Liquid Expanding Vapour 

Explosion - výbuch expandujících par vroucí kapaliny) - jedná se o fyzikální výbuch, 

který nastává náhlým selháním zařízení obsahujícího zkapalněný plyn nebo přehřátou 

kapalinu (kapalinu s takovou teplotou, která je mnohem vyšší než bod varu 

při normálním tlaku). 

− Dust Explosion (výbuch prachů) - silný výbuch, který nastává po iniciaci rozvířených 

jemných částic oxidovatelných pevných látek (jako mouka, cukr, hliník, aspirin, uhlí 

atd.) v procesu velmi rychlého hoření. Síla výbuchu je dána velikostí částic a jejich 
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koncentrací ve vzduchu. Nastává především v uzavřených podmínkách, typicky uvnitř 

zařízení (např. sila). Původní výbuch obvykle vyvolá turbulenci prachů, které ještě 

nebyly dostatečně rozvířené, což způsobí jejich iniciaci a druhý mnohem silnější výbuch 

(viz diagram 2). [8] 

 

 
Diagram 2 Rozdělení výbuchů [8] 

 

3.1 Vapour Cloud Explosion - výbuch oblaku par 

Vapour Cloud Explosion (dále VCE - výbuch oblaku par) lze definovat jako druh 

výbuchu, který nastává výhradně v otevřeném prostoru vytvářejíc přitom životu a majetku 

nebezpečný přetlak. [4] 

3.1.1 Příčiny a následky VCE 

VCE vzniká při úniku velkého množství hořlavé vypařující se kapaliny nebo plynu. 

Zdrojem úniku může být skladovacího zásobník, výrobního zařízení, přepravní jednotky, 

popř. produktovod. K výbuchu dochází po iniciaci oblaku výbušné směsi hořlavých par, 

plynu nebo aerosolu se vzduchem (v otevřeném prostoru). Rychlost hoření je dostatečně 

vysoká pro vznik významného přetlaku. K dosažení ničivých přetlaků je však ve směsi 
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hořlavých plynů a par se vzduchem potřeba částečných ohraničení (stěn) nebo překážek 

(potrubí, vagóny apod.). [17] 

 

Aby nastal VCE s přítomností ničivého přetlaku musí být splněno několik obecných 

podmínek [4]: 

1. Unikající látka musí být hořlavá a musí unikat za vhodných podmínek co se týče tlaku 

a teploty. Jedná se o zkapalněné plyny (propan, butan atd.), kapaliny hořící za běžných 

podmínek nebo hořících při vysokých teplotách a vysokých tlacích (cyklohexan, nafta, 

atd.), tak i nezkapalněné hořlavé plyny (methan, ethen, ethin).  

2. Oblak par dostatečné velikosti se musí vytvořit dříve než dojde k iniciaci disperzní 

fáze oblaku par. Jestliže dojde k iniciaci okamžitě po úniku látky ještě před tvorbou 

oblaku par, nastane buď pouze požár hořlavé kapaliny nebo plynu, Jet Fire nebo 

fireball. Je ovšem nepravděpodobné, že dojde k tak rychlému šířené plamene, že 

nastane přímo výbuch a tedy jev VCE. Iniciace zpožděné o 1 až 5 minut od úniku 

hořlavé kapaliny nebo plynu jsou považovány za nejpravděpodobnější pro vznik VCE, 

ačkoliv jsou známy i VCE, které nastaly jen pár vteřin nebo i 30 minut po úniku. 

3. Aby mohl nastat výbuch s ničivou tlakovou vlnou, musí být v oblaku v mezích 

hořlavosti přítomno dostatečné množství hořlavého plynu nebo páry. Oblak par je 

obecně tvořen 3 vrstvami: ,,sytou“ vrstvou, která se nachází v okolí zdroje úniku (její 

koncentrace se blíží nebo překračuje horní mez hořlavosti); úzkou vrstvou na okraji 

oblaku par (její koncentrace se blíží nebo překračuje dolní mez hořlavosti) a vrstvou 

mezi těmito dvěmi oblastmi, která je v optimálních koncentraci. Rozvrstvení hořlavého 

plynu v daných vrstvách oblaku je závislé na několika faktorech: na druhu a množství 

uniklé látky; tlaku a době trvání úniku; velikosti otvoru, ze kterého látka uniká; úrovni 

omezení oblaku (množství překážek); rychlosti a směru proudění vzduchu; vlhkosti 

a dalších vlivech prostředí. [21] 

4. Sílu výbuchového efektu vymezuje rychlost šíření plamene směsí hořlavých plynů 

a par se vzduchem. Ve většině případů se čelo plamene šíří deflagrační rychlostí 

(pod rychlostí šíření zvuku ve vzduchu). V případě mimořádných podmínek ovšem 

může nastat i detonace, tj. rychlost šíření čela plamene překročí rychlost zvuku. 
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Rozdílné fáze VCE popisuje následující analýza stromem událostí ETA (viz diagram 3). 

V některých případech může vést únik a rozptyl hořlavé kapaliny nebo plynu k VCE 

s deflagrační rychlostí, jiné k VCE s detonační rychlostí, Flash Fire nebo nastanou takové 

podmínky, že nedojde k iniciaci. [17] 
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Diagram 3 Event Tree Analysis pro únik a rozptyl hořlavé kapaliny nebo plynu [17] 

3.1.2 Příklady havárií 

Nypro Ltd., Flixborough, United Kingdom, 1. červen 1974 

Nejznámější havárie typu VCE v historii. Výbuch nastal po úniku cyklohexanu. Při havárii 

bylo usmrceno 28 lidí, 36 lidí nacházejících se v prostorách závodu a 53 lidí z přilehlého okolí 

bylo zraněno. Po mohutném výbuchu cyklohexanu následoval velký požár. Budovy 

a technologická zařízení byly značně poškozeny nebo zcela zničeny.  

K úniku došlo v procesu oxidace v důsledku nevhodně konstrukčně a materiálově 

řešeného potrubního obchvatu, místo odstaveného reaktoru z důvodu netěsnosti. Potrubní 

obchvat se utrhl a během jedné minuty proběhl únik řádově desítek tun cyklohexanu. [20] 
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Texaco Refinery, Milford Haven, United Kingdom, 24. červen 1994 

Havárie nastala po úniku uhlovodíkové kapaliny z výrobního zařízení vlivem selhání 

pojistného ventilu, který kontrolní systém zobrazoval jako otevřený, přestože byl již uzavřen. 

Hořlavá kapalina, která byla přiváděná do zařízení poté vnikla do části zařízení pod tlakem, 

kde se iniciovala a došlo k výbuchu. 

 

Buncefield - Hertfordshire, United Kingdom, 11. prosinec2005 

Primární havárie VCE u zásobníku na bezolovnatý benzín iniciovala vlivem domino 

efektu sérii výbuchů a požárů dalších 21 zásobníků. Příčinou havárie bylo selhání systému pro 

detekci hladiny v zásobníku, čímž došlo k přetečení nebezpečné látky mimo zásobník a 

následné tvorbě oblaku hořlavých par. Po iniciaci nastal výbuch ekvivalentní 20 tunám TNT. 

Rozbor této havárie bude řešen samostatně (kap. 4.9) včetně modelování (kap. 5). [12] 

3.2 BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny 

Termín BLEVE lze definovat jako výbuch, který nastane po náhlé destrukci nádoby 

obsahující hořlavou kapalinu s pracovní teplotou vyšší než je její teplota varu. Počáteční 

příčinou tohoto typu jevu je většinou požár v okolí nádoby, který nahřívá stěny nádoby 

obsahující zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo kapaliny podobných vlastností. Teplota 

kapalné fáze prudce vzrůstá a zároveň dochází ke snížení tlaku v nádobě. Pojistný ventil 

nádoby nestačí odvádět velké množství plynné fáze (zvětšení objemu je až 200x vyšší oproti 

kapalné fázi), chlazení bývá často nevhodně provedené nebo neúčinné. Dochází k roztržení 

nádoby a uvolnění kapaliny do okolí zásobníků za současného vytvoření fire ball. BLEVE 

nejčastěji nastává po tepelných účincích požáru typu Pool Fire, dopady mohou být extrémně 

závažné. V případě, že se v nádobě nachází hořlavá kapalina, bude sálavé teplo bezprostředně 

ohrožovat okolí po dobu existence fire ball. [7] 

3.2.1 Příčiny a následky BLEVE 

Je třeba uvést, že BLEVE může také vzniknout u látek nehořlavých (např. oxid 

uhličitý). V tomto případě se projeví pouze následující účinky: 

• tlakové vlny způsobené expanzí par ze zásobníku (mžikový odpar obsahu zásobníku) 

• letících fragmentů zásobníku 



  13 

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

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

navíc dojde k výbuchu par expandující vroucí kapaliny. Následuje destrukce nádoby a vznik 

fire ball. Sálavé teplo je velmi nebezpečné, může způsobit popálení kůže a navíc může 

zapříčinit iniciaci poblíž umístěných hořlavých látek. Poškození zásobníků může zapříčinit 

řadu faktorů a následkem nemusí být vždy okamžitá iniciace hořlavého obsahu. [7] 

Poškození zásobníku může být způsobeno: 

• Požárem 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 množství hořlavé kapaliny. Dochází 

k přeměně na mechanickou energii, což má za následek výbuch a roztržení nádoby. 

Ke vzniku fire ball dochází v případě, že 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 a pokud není nádoba dostatečně chlazena, může dojít k přehřátí a tím k porušení 

její struktury. Pojistné ventily v tomto případě nestačí redukovat tlak vzniklý při požáru. 

Rychlé vypařování a expanze objemu má za následek vznik oblaku par hořlavé směsi, 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, což způsobuje vznik „masivního“ fire ball. [7] 
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3.2.2 Příklady havárií 
Havárie s jevem mohou být doprovázené požárem nebo vznikem fire ball. 

Havárie bez požáru 

Répcelak, Maďarsko, leden 1969  

Výbuch zásobníků obsahujících 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 až 400 m. Fragmenty o hmotnosti 

2 800 kg byly odhozeny do vzdálenosti 150 m a ty, které vážily 1 000 kg do vzdálenosti 

250 m. Došlo k uvolnění velké množství CO2 a v blízkém okruhu podniku se vytvořila vrstva 

suchého ledu, která zapříčinila zranění 15 osob. Možnou příčinou havárie bylo přeplnění 

zásobníku z důvodu poruchy zařízení pro sledování hladiny. [7] 

K podobné havárii s účastí stejné látky došlo i v září 1976 v Halternu v Německu. 

 

Havárie doprovázeny vznikem fireballu 

Crescent City, USA, červen 1970 

Došlo k vykolejení 15 železničních cisteren, z nichž 9 jich převáželo LPG. 

To zapříčinilo poškození jedné z cisteren a následně došlo k úniku LPG. Požár byl 

pravděpodobně iniciován jiskrou, která vznikla při vykolejení vlaku a 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 následnému výbuchu. To mělo za následek zničení skladu a části přilehlé 

oblasti. Zhruba 500 osob bylo usmrceno a asi 7000 osob zraněno. Celkové škody byly 

odhadnuty na 31 mil. USD.  

Sklad se používal pro distribuci LPG, které byly do skladu přiváděny potrubím ze tří 

různých rafinérií. Sklad LPG se sestával ze čtyř kulových (sférických) zásobníků o objemu 

1600 m3, dvou kulových zásobníků o objemu 2400 m3 a dále ze 48 válcových zásobníků. Při 

havárii bylo v podniku skladováno cca 11000 – 12000 m3 LPG. [16] 

K podobné havárii s účastí LPG došlo i v lednu 1966 ve Feyzinu ve Francii. 
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3.3 Flash Fire - bleskový požár 

„Bleskový požár“ je definovaný jako proces spalování směsi hořlavého plynu se  

vzduchem, při kterém se plamen šíří hořlavou směsí takovým způsobem, že nezpůsobí 

nebezpečný přetlak, tzn. nedojde k výbuchu. [17] 

3.3.1 Příčiny a následky Flash Fire 

Flash Fire nastává po iniciaci směsi plynů se vzduchem, s malým časovým zpožděním 

od počátku úniku. Požár se rychle šíří na celý oblak, ale nedojde k výbuchu (oblak plynu 

odhořívá po povrchu, rychlost šíření plamene v oblaku plynu je příliš nízká). Hlavním 

zdrojem rizika je tepelná radiace. Jestliže se rychlost šíření plamene bude zvyšovat, může 

dojít k výbuchu [17]. 

Následky Flash Fire lze odhadnout pomocí matematických modelů. Používaným 

modelem je Model Flash Fire radiace navrhnutý Raj a Emmons (1975), který představuje 

Flash Fire jako dvourozměrný jev s turbulentním šířením plamene konstantní rychlostí. Tento 

model je založený na následujících praktických zkušenostech: 

− oblakem hořlavého plynu se šíří turbulentní plamen, jehož rychlost je přibližně 

rovná rychlost okolního proudění vzduchu 

− při hoření oblaku par existuje vždy hlavní čelo plamene šířící se stejnou rychlostí 

i do dosud nespálené části oblaku. Hlavní čelo plamene je následováno hořící oblastí 

− pokud je koncentrace par vysoká, hoření je charakterizováno výškou plamene 

a tvarem (plume). V případech, kdy jsou hořlavé páry se vzduchem dostatečně 

promíchané, je výška viditelné hořící oblasti přibližně stejná jako původní, viditelná 

výška oblaku par [8] 
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Obr. 1 Schéma ohraničeného hoření oblaku hořlavých par 

 
Ve volně hořícím oblaku par je rychlost hoření v základně požáru u0 neznámá, přesto 

lze pomocí praktických pozorování odvodit vztah mezi viditelnou výškou plamene H a šířkou 

plochy požáru W; konkrétně H / W = 2. Na tomto základě lze definovat vztah mezi viditelnou 

výškou plamene a rychlostí hoření S, definováním rovnováhy hmoty v trojúhelníkové oblasti 

ohraničené čelem plamene a základnou požáru (viz obrázek 1) [8]: 
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α - koeficient tenze par pro stechiometrické hoření (typicky 8 pro uhlovodíky) 
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Ф - složení směsi hořlavých par a vzduchu 

Фst - složení stechiometrické směsi 

3.3.2 Příklady havárií 

Savannah, Georgia, USA, 7. březen 2008 

Havárie v podniku na zpracování cukru. Iniciací hořlavého prachu cukru v budově 

určené pro balení došlo k sérii výbuchů, četným Flash Fire a dalším požárům. Vliv na celkové 

škody měl domino efekt, který se projevil především rozvířením dalšího množství prachu 

po prvním výbuchu. Následný mnohonásobný fireball se poté postupně šířil dále budovami 

podniku. Při havárii bylo usmrceno 14 lidí, 38 lidí bylo zraněno a z toho 14 těžce. 

3.4 Jet Fire - požár hořlavé kapaliny nebo plynu unikající 

pod tlakem 

Jet Fire vzniká při úniku hořlavé kapaliny nebo plynu z nádrže nebo potrubí pod tlakem. 

Zároveň dochází buď k rozstřikování látky, nebo k úniku proudem. Nastává nejčastěji 

při únicích z plynovodů a ropovodů. Látky, u kterých nejčastěji dochází k jevu Jet Fire jsou 

uvedeny v následující tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Hořlavé kapaliny a plyny a jejich podíl na haváriích typu Jet Fire [8] 

Látka Počet havárií Procentuální podíl 
Liquefied Petroleum Gas - LPG 51 61 
Vodík 10 12 
Chemikálie 8 10 
Zemní plyn 8 10 
Nafta 7 8 
Ethylen 6 7 
Propylen 6 7 

 

Ačkoliv jsou dopady havárie typu Jet Fire menšího rozsahu než např. Pool Fire a Flash 

Fire, jejich průběh může být v menších uzavřených prostorech velmi intenzivní a je často 

spojen s domino efektem, který následně způsobí VCE nebo BLEVE. Jestliže Jet Fire svým 

dosahem plamene ovlivňuje výrobní nebo skladovací zařízení, může snadno způsobit jeho 

katastrofické selhání. [8] 
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3.4.1 Příčiny a následky Jet Fire 
Jet Fire je příčinou mnoha havárií vyvolávající fatální sekvenci událostí známou jako 

domino efekt. Možné příčinné události, které vedou k Jet Fire, lze získat z databází jako je 

např. MARS pro Evropskou Unii (Major Accident Reporting System), nizozemský FACTS 

(Failure and Accident Technical Information System), francouzská ARIA (The Analyse 

Recherche et Information sur les Accidents) nebo MHIDAS z Velké Británie (Major 

Hazardous Incident Data Service). Tabulka 2 uvádí zastoupení příčin havárií Jet Fire podle 

databáze MHIDAS [14]. 

 

 

Tabulka 2 Specifické zařízení vedoucí k jevu Jet Fire [14] 

Specifikace původce havárie Počet havárií Procentuální podíl 
Výrobní zařízení   
Potrubní systémy 13 15,5 
Výrobní nádoby 6 7,1 
Reaktor 5 5,9 
Neznámý důvod 4 4,8 
Zařízení s plamenem 1 1,2 
Výměníky tepla 1 1,2 
   
Přeprava   
Železniční cisterna 15 17,9 
Silniční cisterna 13 15,5 
Produktovou 9 10,7 
   
Skladování   
Zásobníky pod tlakem 6 7,1 
Zásobníky s okolním tlakem 1 1,2 
Potrubní systémy 1 1,2 
   
Přečerpávaní   
Přečerpávací hadice 5 5,9 
Silniční cisterna 2 2,4 
Železniční cisterna 1 1,2 
Zásobník pod tlakem 1 1,2 
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3.4.2 Příklady havárií 

San Juan Ixhuatepec, Mexico City, 1984 

19. listopadu 1984 došlo k úniku LPG ze zásobníku, iniciací hořlavé směsi nastaly 

sekvence mnoha po sobě jdoucích výbuchů. To mělo za následek zničení velkokapacitního 

skladu a části přilehlé oblasti. Zhruba 500 osob bylo usmrceno a asi 7000 osob zraněno. 

Celkové škody byly odhadnuty na 31 mil. USD. 

Havárii, která vyústila v jev BLEVE, způsobil Jet Fire. Tepelně izolovaný zásobník byl 

konstruován, aby odolal tepelným tokům 100 kW.m-2 více než 2 hodiny. V případě působení 

plamene Jet Fire ovšem tepelný tok vzrostl na 350 kW.m-2. Při takových podmínkách nastal 

jev BLEVE během 69 vteřin po iniciaci.  

4 Studie jevu VCE 

Jev VCE je definovaný jako neřízený výbuch úzce spojený s rychlým uvolněním 

energie, která je produkována velkým množstvím rozpínajícího se plynu. Tento plyn může být 

pod tlakem a jeho únik souviset s náhlou ztrátou integrity zařízení nebo může souviset 

s uvolněním přehřáté kapaliny a následným velmi rychlým procesem hoření. [8] 

Trend nárůstu počtu mimořádných událostí VCE znázorňuje obrázek 2.  
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Obr. 2 Trend nárůstu počtu havárií VCE [13] 

 

4.1 Mechanismus vzniku 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, výbuch oblaku par je výsledný jev úniku 

hořlavé kapaliny nebo zkapalněného plynu ze zařízení nebo zásobníku do volného 

prostranství, po kterém následuje fáze vypařovaní látky, určité zpoždění a poté iniciace 

oblaku par.  

Nutnou podmínkou pro přechod požáru ve výbuch je dostatečná rychlost šíření 

plamene. Obzvláště nachází-li se v okolí 2-D (rovinné) útvary a 3-D prostor s překážkami. 

Obrázek 3 znázorňuje vztah mezi rychlostí šíření plamene a přetlakem pro tři různé 

geometrie. Aby bylo možno dosáhnout těchto rychlostí pro vyvolání přímé iniciace detonace, 

plamen musí buď rychle akcelerovat nebo musí být oblak par iniciován velkou energií. [17] 

Akcelerace rychlosti plamene je možná pouze: 

• nachází-li se ve venkovním prostředí překážky, např. potrubní mosty, přístřešky proti 

vlivům počasí, cisterny, kolony nebo jiné objekty vytvářející přeplněnou zónu 
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• vlivem vysokého mžikového úniku kapaliny způsobeném turbulencí, např. výbuchem 

oblaku par, tryskový požár 

• kombinací mžikového úniku (odpar) a přeplněné zóny 

 
Obr. 3 Závislost výbuchové tlaku na rychlosti šířené plamene [17] 

 
V případě ,,neohraničeného“ hořlavého oblaku par může vzniknout přetlak i přes 

skutečnost, že horké plyny mají tendenci se volně rozpínat. Tento fakt ale nesouvisí 

s rychlostí, při které proces hoření probíhá. Pro hořlavé směsi plynů a vzduchu je rychlost 

hoření definována jako rychlost šíření plamene ještě nespálenou směsí. Je ovšem nutné 

poznamenat, že tyto směsi musí být v mezích hořlavosti (pro n-butan jsou v mezích 1,8 obj.% 

až 8,4 obj.%). Navíc k iniciaci této směsi může dojít pouze tehdy, nachází-li se v oblasti 

oblaku par i samotný zdroj vzplanutí. [17] 

Pokud je směs plynů se vzduchem v naprostém klidu bez vnějších vlivů, rychlost šíření 

plamene je řádově 0,5 m.s-1. Nicméně tuto rychlost významně ovlivňuje jakákoliv turbulence 

vzduchu. Pokud nebereme v úvahu vnější atmosférické vlivy, vznikne turbulence nejčastěji 

v oblaku směsi par, který již prohořívá a zároveň za podmínky, že se v tomto oblaku 

nacházejí překážky, např. potrubní mosty. Protože plyny, které jsou za čelem plamene, se 

budou rozpínat do volného prostoru, nespálená směs bude natlačena skrze možné překážky 

v oblaku a bude vytvářet víry (turbulence), které budou dále akcelerovat rychlost plamene. 
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Tento jev z fyzikálního hlediska souvisí se skutečností, že do procesu hoření bude 

při turbulenci dodáváno větší množství hořlavé směsi plynů a vzduchu. Zároveň bude tato 

směs dodávána rychleji než při hoření v klidném prostředí. Všechny tyto aspekty tedy ovlivní 

rychlost šíření plamene a tím i rychlost hoření. [12] 

 Rychlost šíření plamene může být v některých případech tak vysoká, že proces hoření 

podporující rozpínání nespáleného plynu bude natolik rychlý, že dojde před čelem plamene 

ke kompresi hořlavé směsi. Ta může ve své konečné fázi vytvořit rázovou vlnu, jejíž síla bude 

záviset na rychlosti šíření plamene, při které ji bylo dosaženo. Tento proces opět souvisí 

s podmínkou možných překážek, které rychlost plamene akcelerují. Pokud tedy nebude 

v prostoru dostatečné množství pevných překážek, k rázové vlně nedojde. 

 Při bližším pochopení procesu vzniku výbuchu oblaku par bylo i upuštěno od názvu 

UVCE - neohraničený oblak par a stále častěji nahrazováno termínem OFCE (Open 

Flammable Cloud Explosion) - výbuch otevřeného oblaku hořlavých par. Jelikož vzhledem 

k praktickým zkušenostem z proběhlých havárií tohoto typu, byly vždy přítomné (v menší či 

větší míře) překážky v prostoru ovlivňující proces spalování hořlavé směsi v oblaku par. [12]  

V současnosti se však stále používá ustálený pojem VCE, protože pořád platí fakt, že 

k výbuchu nedojde pokud alespoň část oblaku par není ohraničena, tzn. neohraničený oblak 

nemůže vybuchnout, ale pouze prohořet (jev Flash Fire). [6] 

 

4.2 Tvorba oblaku par 

Pro hodnocení možnosti vzniku oblaku hořlavých par, jejichž iniciace může vést 

k výbuchu, je důležité posoudit klíčový aspekt VCE – mechanismus tvorby oblaku par. 

Neméně důležité je také posouzení způsobu a místa iniciace. K tvorbě oblaku par jevu VCE 

dochází při [12]: 

1. úniku plynu (par) pod tlakem 

2. rychlé fázové přeměně přehřáté hořlavé kapaliny na plyn (např. únik zkapalněných 

uhlovodíků - LPG - z potrubí pod tlakem) 

3. méně obvyklá možnost tvorby oblaku par je únik a následně rozlité hořlavé kapaliny, 

(např. benzínu). Tato tvorba oblaku par je mnohem pomalejší a není obvykle 
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považována za hlavních zdroj tvorby oblaku par. Rychlost vypařování kapaliny 

(tzn. i rychlost tvorby oblaku par) závisí na několika faktorech: 

a. na velikosti plochy volné hladiny rozlité kapaliny (hlavní vliv) 

b. na teplotě kapaliny 

c. na atmosférických podmínkách 

 

Kontinuální a okamžitý únik pod tlakem 

Existují různá kritéria pro definování zda je únik považovaný za okamžitý nebo 

kontinuální. Základní definice předpokládá, že únik je považován za okamžitý pokud je doba 

nutná pro transport oblaku do určité oblasti větší než celková doba jeho úniku. Příkladem 

může být výbuch zásobníku nebo zařízení obsahující zkapalněný plyn. Naopak kontinuální 

únik nastane tehdy, je-li doba úniku plynu větší než čas nutný k tomu, aby oblak par dosáhl 

určité lokace. [8] 

V praxi je rozdíl mezi kontinuálním a okamžitým únikem relativní. Ve skutečnosti 

vykazuje většina úniků znaky obou kategorií: doba úniku (tr) je konečná, stabilního stavu je 

dosaženo během určité časové periody a v konečné fázi dochází k rozptylu oblaku. Čas nutný 

k tomu, aby oblak dosáhl určitou oblast ve vzdálenosti x lze odhadnout ze vztahu [22]: 

tx = x . ux
-1 

 

Tento předpoklad platí pokud uvažujeme, že rychlost transportu oblaku par v atmosféře 

(ux) je roven přibližné rychlosti vzduchu (uw). Naopak čas od skončení úniku nutný k tomu, 

aby koncentrace směsi plynů se vzduchem klesla pod dolní mez hořlavosti (disperze oblaku) 

lze definovat jako [22]: 

 td = x . uw
-1 

 

Potom lze dobu, kdy skončí expozice oblaku par, odhadnout ze vztahu [22]: 

 texp = tr + x . uw
-1 

tr - doba, po kterou hořlavá kapalina nebo plyn unikal ze zařízení 

x - vzdálenost od zdroje únik k uvažované oblasti 

uw - rychlost vzduchu 
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Měřitelná kritéria pro rozlišení kontinuálního nebo okamžitého úniku jsou dány vztahem: 

5,2
.

≥
x

tu r  pro kontinuální únik ve směru proudění vzduchu do vzdálenosti x 

6,0
.

≤
x

tu r  pro okamžitý únik 

 

Kontinuální únik vytvoří protáhlý mrak zvaný( plume), který dosáhne stabilního stavu, 

ve chvíli kdy množství látky přiváděné do oblaku par ze zdroje úniku se bude rovnat množství 

vypařené látky, jež se z oblaku par rozptyluje do atmosféry (viz obrázek 4) [8]. 

 

 
Obr. 4 Tvorba oblaku par [8] 

 

Při okamžitém úniku hořlavého plynu nebo při úniku zkapalněného plynu se vytvoří 

oblak par zvaný puff, který se s větrem přemístí poté co je rozptýlen do atmosféry. 

Koncentrace hořlavého plynu pak klesá se vzdáleností od zdroje úniku.  
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Obr. 5 Vývoj oblaku puff při okamžitém úniku [8] 

 

Na tvorbu oblaku par mají podstatný vliv i atmosférické podmínky. Významný vliv má 

především rychlost vzduchu a směr jeho proudění. Minoritně na oblak par působí i okolní 

vlhkost a teplota. Rozhodujícím aspektem může být i teplotní inverze (atmosférická stabilita), 

která musí být brána v úvahu ve speciálních případech modelování úniku a tvorby oblaku par. 

Jelikož jsou tyto atmosférické parametry proměnné nejen během dne a noci, ale i během 

ročních období, používají se do matematických modelů jejich průměrné hodnoty pro určitou 

oblast. [23] 

Největší vliv na tvorbu a následný rozptyl oblaku par má proudění vzduchu. 

Koncentrace v oblaku plume je nepřímo úměrná rychlosti proudění vzduchu. Pro modelování 

je rozhodující soubor dat o jeho síle a směru. Rychlost proudění závisí i na nerovnostech 

povrchu země a jeho kolísání se mění s výškou nad zemským povrchem [23]: 

α









=

2

1
1 .

z

z
uu s  

u1 - rychlost větru ve výšce z1 

u2 - rychlost větru ve výšce z2 

α - koeficient závislosti na atmosférické stabilitě a nerovnostech povrchu země  

(viz tabulka 3). 
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Tabulka 3 Hodnoty koeficientu α v závislosti na třídě stability atmosféry [8] 

Atmosférická stabilita α - městské oblasti α - oblasti mimo měst 
A 0,15 0,07 
B 0,15 0,07 
C 0,20 0,10 
D 0,25 0,15 
E 0,40 0,35 
F 0,60 0,55 

 

4.3 Iniciace a způsob hoření oblaku par 

Nutnou podmínkou iniciace oblaku par je vhodná koncentrace hořlavé látky v rozsahu 

mezí hořlavosti a dále přítomnost iniciačního zdroje dostatečné síly (energie) v části oblaku 

par, který má koncentraci právě mezi spodní hranici hořlavosti a horní hranicí hořlavosti. Bez 

dalších vnějších vlivů bude tato směs hořlavého plynu se vzduchem hořet difúzním 

plamenem. [12] 

 

Hodnocení extrémních situací pro formování oblaku par [12]: 

1. Stav minimálního promísení hořlavého plynu se vzduchem způsobí, že obsah oblaku této 

směsi nacházejícího se v daných koncentračních mezích hořlavosti bude velmi malý. 

Obrazně bude tento koncentračně ideální objem tvořit tzv. obálka okolo jádra směsi 

nad horní hranicí hořlavosti (bohatá na hořlavou látku a ochuzená o oxidační činidlo - 

vzduch). Tento druh oblaku je vytvářen odpařováním rozlité vysoce hořlavé kapaliny, 

která je stabilní při atmosférickém tlaku a teplotě okolí (např. benzín, aceton, alkoholy). 

Iniciace bude následovat okamžitě a plamen se bude šířit rychlostí odpovídající stupni 

turbulence jen tou části oblaku par, která je v mezích hořlavosti. Následovat bude 

relativně pomalé hoření turbulentním nebo difúzním plamenem částí oblaku par, která je 

více obohacena (koncentrace se blíží nebo překračuje horní mez hořlavosti) o hořlavou 

látku (v okolí zdroje úniku). 

 

2. 100% promísení par hořlavé kapaliny se vzduchem vytvoří oblak par s velkým obsahem 

hořlavé směsi ve vhodných koncentračních mezích. Tento oblak vzniká ve spojitosti s: 

a. únikem hořlavého plynu pod vysokým tlakem 

b. mechanickým poškozením produktovodu 
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c. fyzikálním výbuchem - roztržení nádoby obsahující hořlavou kapalinu, která 

se při úniku vypaří a smísí vzduchem. Iniciace nastane okamžitě a plamen se 

bude šířit částí oblaku par, která splňuje koncentrační meze hořlavosti. Rychlost 

šíření plamene bude záviset na stupni turbulence generované v nespálené směsi 

par se vzduchem před čelem plamene. 

 

 Významných výbuchových tlaků bude dosaženo pokud se rychlost šíření plamene 

překročí hranici 100-150 m.s-1. Turbulentní hoření může akcelerovat k rychlostem šíření 

plamene vyšším než 400 m.s-1, které jsou schopné generovat tlak vyšší než 1 bar (100 kPa) 

v závislosti na množství a struktuře přítomných překážek. 

 

4.4 Tlaková vlna 

Z praktického pohledu je nejdůležitějším znakem výbuchu tlaková vlna. Energie 

výbuchu vysoce výbušné látky nebo spalné teplo hořlavé kapaliny nebo plynu jsou určitým 

podílem převedené na mechanickou energii (vlnu) vlivem expanze plynných produktů hoření, 

která je částečně způsobena stechiometrií probíhající reakce, ale především vlivem teplotní 

roztažnosti plynů. Vlivem atmosférických podmínek je maximální teoretická účinnost této 

energetické konverze při výbuchu uhlovodíkové směsi přibližně 40%, ačkoliv v praxi je tato 

hodnota mnohem nižší. U tradičních výbušnin je tato hodnota naopak mnohem vyšší. [8] 

Mechanická energie výbuchu představuje tlakovou vlnu, která se pohybuje určitou 

rychlostí atmosférou v kulových vlnoplochách. Způsobený přetlak je poté výsledkem dvou 

protikladných jevů: vzrůstajícím tlakem vlivem hoření a snižujícím se tlakem vlivem 

objemové expanze plynů. 

Tvar tlakové vlny závisí na druhu výbuchu (viz obrázek 6 a obrázek 7). Před výbuchem 

je okolní tlak P0, v případě ideální tlakové vlny vzroste tlak téměř okamžitě na hodnotu 

P0+∆P, poté prudce klesne do záporných hodnot (podtlak), kde dosáhne svého minima 

a následně se tlak opět vyrovná s okolím. Tento téměř ideální průběh je nazýván šokovou 

vlnou (okamžitý nárůst tlaku) a nastává při detonaci. Maximální výbuchový tlak (∆P) při 

deflagraci narůstá pomaleji a zároveň také dosahuje nižších maximálních hodnot. [8] 
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Tlaková vlna má tedy dvě fáze, pozitivní s nárůstem tlaku nad okolní hodnotu 

a negativní fázi s poklesem tlaku pod standardní okolní tlak. Pokud vlna při šíření prostředím 

narazí na objekt, přetlak je odražen a vznikne nová lokální tlaková vlna. Takto vzniklé 

přetlaky dosahují hodnot několikanásobně vyšších než byl původní tlak. Tento jev může 

způsobit pouze tlaková vlna, nikoli podtlaková. [8] 

Ačkoliv jsou destruktivní účinky tlakové vlny spojovány pouze s maximálním 

výbuchovým tlakem, existuje ještě jedna významná výbuchová veličina a sice dynamický 

tlak. Dynamický tlak je způsoben pohybem vzduchu v okolí tlakové vlny a je úměrný druhé 

mocnině rychlosti zvuku a hustotě vzduchu za tlakovou vlnou. Ve chvíli, kdy skončí pozitivní 

fáze začne na objekty působit tzv. ,,tažný efekt“, který je způsoben negativní fází, 

tj. pod tlakem. Zatímco destruktivní efekt na širokých objektech je způsoben čelem tlakové 

vlny a ovlivněn maximálním výbuchovým tlakem, destrukci užších objektů zapříčiní ,,tažný 

efekt“ dynamického tlaku. 

Dalšími důležitými veličinami jsou doba trvání tlakové vlny a impuls tlakové vlny. 

Doba trvání tlakové vlny je doba, po kterou přetrvává tlak vyšší než tlak okolí (přetlak). Dle 

obrázku 6 a obrázku 7 je doba trvání pozitivní fáze definována časem t2-t1 a negativní fáze 

časem t3-t2. Impuls tlakové vlny určuje šrafovaná plocha pod křivkou (viz obrázek 6 a obrázek 

7). Pozitivní a negativní fázi lze definovat: 
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p  - přetlak v Pa  

p0  - atmosférický tlak v Pa. 

 
Obr. 6 Perioda, impuls a fáze tlakové vlny [8] 
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Obr. 7 Tvorba tlakové vlny při deflagraci [8] 

 

4.5 Vliv turbulence na průběh výbuchu 

Při deflagraci je rychlost šíření plamene směsí hořlavých plynů a vzduchu uvnitř oblaku 

par určena jak molekulárním, tak i turbulentním přenosem látky v prostoru. Při absenci 

turbulence, tj. při laminárním proudění směsi plynů se vzduchem nebo při šíření blízkému 

laminárním podmínkám, je pro uhlovodíky rychlost šíření plamene od 5 do 30 m.s-1 

(viz obrázek 8). Při tak nízké rychlosti nemůže iniciovaný oblak hořlavých par způsobit silnou 

tlakovou vlnu. Tzn. že při pod laminárním šíření částic v oblaku hořlavé směsi plynů se 

vzduchem nastane buď Flash Fire, nebo klasický požár. Z toho lze vyvodit, že pokud má 

nastat VCE musí docházet k turbulentnímu proudění. Výzkumy jednoznačně potvrdily, že 

turbulence při deflagraci významně zvyšuje rychlost šíření plamene a tím i rychlost spalování 

látky uvnitř oblaku par. [17] 

 

Turbulence se při VCE jevu může vyskytnout v některém z těchto 3 případů [17]:  

1. turbulence způsobená vlastním únikem látky, kinetickou energii do soustavy dodá 

proudění kapaliny nebo plynu unikajícího ze zařízení pod tlakem (např. únik 

z potrubí či trysky; kritické selhání výrobního zařízení - fyzikální výbuch 

2. turbulence vzniklé nespálenými plyny, které se šíří před čelem plamene skrze 

tzv. přeplněnou zónu, tj. zónu s velkým počtem překážek (např. nádoby, potrubí, 

čerpadla), která zvyšuje rychlost čela plamene 

3. turbulence vzniklé mimo soustavu pomocnými zařízeními (např. ventilačními 

systémy, tepelnými výměníky, větráky) 
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Tyto případy vzniku turbulence mohou nastat i kombinovaně, čímž se kinetika celé 

soustavy ještě více zrychlí (např. při úniku zkapalněného plynu z potrubí do prostor 

,,přeplněné zóny“). Popsané mechanismy mají za důsledek velmi rychlé šíření plamene 

(rychlost hoření látky uvnitř oblaku par) a jejich příčinou může proces hoření přerůst 

ve výbuch a generovat tlakovou vlnu. Doba, po kterou probíhá rychlé spalování látky, je 

ovlivněna velikostí přeplněné zóny, popř. prostorem který ovlivňuje turbulentní šíření. 

Jakmile čelo plamene dosáhne zóny bez turbulence poklesne jak rychlost šíření tak i tlak. [17] 

 

 
Obr. 8 Trajektorie částic při laminárním a turbulentním proudění 

 

V extrémních případech, kdy turbulence vytvoří dostatečně energeticky kapacitní směs 

dosáhne deflagrace detonační rychlosti, tj. překračující rychlost zvuku (2x až 5x) a maximální 

výbuchový tlak se bude pohybovat okolo 18 bar (1,8 MPa). Jakmile nastane detonace, není již 

pro udržení šíření výbuchu nutná turbulence, tzn. že i část oblaku par, která nepodléhá 

turbulentnímu proudění nebo není součástí přeplněné zóny, se může iniciovat a zapojit tak 

nové množství hořlavé směsi do výbuchu. [17] 

Nutnou podmínkou pro detonaci je přítomnost homogenně rozptýlené hořlavé směsi 

plynů se vzduchem. Homogenita ve vytvořených směsí nastává jen výjimečně a tedy je 

nepravděpodobné, že by mohl VCE přerůst do detonační rychlosti pouhou iniciací hořlavě 

směsi. 

4.6 Vliv iniciační energie 

Deflagrace i detonace, jsou ovlivněny dostupnou iniciační energií. Pro deflagraci 

běžných uhlovodíkových směsí se vzduchem je potřebná iniciační energie 10-4 J. Naproti 

tomu pro jejich detonaci je potřeba minimální iniciační energie 106 J. Tak velkou energie je 
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schopen vyvolat zase jen jiný výbuch, tzn. přímá iniciace detonace je vysoce 

nepravděpodobná. [17] 

S rostoucí iniciační energií se zvyšuje zejména maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Nízkou iniciační energií se některé směsi nedají iniciovat. Při zkoušení 

vlastností směsí se jako standardní energie používá pro plyny a páry energie 10 J, pro prachy 

pak 10 kJ. U některých látek je však nutno tuto energii zvýšit, aby nebyly omylem 

považovány za nevýbušné. [9] 

4.7 Vliv domino efektu 

Domino efekt lze definovat jako kaskádu na sebe navazujících událostí, kdy následky té 

první iniciují a zároveň zvyšují (prostorově i časově) následky navazujících událostí 

vedoucích k závažným haváriím. [10] 

Domino efekt vedoucí k mimořádné události na prvním zařízení následně indukuje 

havárie na dalších zařízeních. Škody se mohou také šířit prostorově (oblasti, které nebyly 

zasaženy první havárií jsou dalšími haváriemi zahrnuty) nebo časově (opakované zasažení 

stejné oblasti, ale s určitým zpožděním). Domino efekt se může šířit buď ve vzájemně 

propojených, nebo na sobě závislých zařízeních, nebo se může šířit i mimo ně na jiné 

soustavy zařízení (výrobní, skladovací nebo produktovody), popř. na zařízení mimo areál 

jednoho podniku. [8] 

 

 Domino efekty lze klasifikovat dvěmi kritérii. První je dle druhu zařízení, skrze které 

se domino efekt šíří. Druhé kritérium je dle povahy fyzikálního jevu, který domino efekt 

produkuje. 

 Mezi zařízení, která jsou nejčastěji zapojeny do domino efektu patří: skladovací 

zásobníky pod tlakem, skladovací zásobníky s atmosférickým tlakem a zásobníky skladující 

látky za nízké teploty (tzv. kryogenické; s teplotou pod -150°C). Dále do těchto zařízení patří 

výrobní zařízení, potrubní mosty, elektrická zařízení (usměrňovače, přepěťové ochrany apod.) 

a zásobníková pole. Přibližnou četnost s jakou se jednotlivá zařízení podílí na domino efektu 

uvádí tabulka 4. [8] 
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Tabulka 4 Podíl zařízení na primární a sekundární havárii [8] 

Druh zařízení 
Primární zdroj 
domino efektu 

Sekundární zdroj 
domino efektu 

Zásobníky pod tlakem 30 % 33 % 
Atmosférické nebo kryogenické zásobníky 28 % 46 % 
Výrobní zařízení 30 % 12 % 
Potrubní sítě 12 % -- 
Elektrická zařízení -- 9 % 
 

Dopady primárních havárií mohou být tepelného nebo mechanického rázu (např. VCE 

doprovázený únikem hořlavé kapaliny nebo plynu způsobí ztrátu integrity dalších zařízení; 

nebo Jet Fire způsobí výbuch zásobníku - viz obrázek 9). Sekundární dopady mohou být 

tepelné, mechanické nebo s únikem toxické látky. 

 

 
Obr. 9 Příklad dominu efektu: Jet Fire - výbuch skladovacích zásobníků [8] 

 
 

4.8 Opatření ke snížení následků VCE 

Opatření zahrnují jak minimalizaci rizika vzniku VCE, tak i snížení jeho možných 

následků. Tyto opatření musí zahrnovat všechny fáze provozu zařízení, které může být 

potencionálním zdrojem rizika vzniku výbuchu, od návrhu zařízení, přes instalaci, provoz 

až po údržbu na zařízení. Některé konkrétní opatření zaměřené na snížení dopadů VCE 

mohou být ve vztahu k [15]: 
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• Umístění - zařízení, které může být zdrojem vzniku VCE by mělo být umístěno tak, aby 

následky případné exploze co možná nejméně zasáhly okolí zařízení, majetek 

a především lidi. Proces návrhu zařízení by měl zahrnovat analýzu a hodnocení rizik, 

pro definování následků VCE a stanovení konkrétních dopadů na okolí. 

• Látce - množství hořlavé látky, konkrétně plynů a těkavých kapalin pod tlakem, by mělo 

být udržováno na minimu potřebného pro provoz zařízení nebo pro výrobu. K omezení 

množství uniklé látky při havárii z objemově velkých zařízení, zásobníku nebo 

produktovodů slouží především systémy dálkového ovládání procesu a bezpečnostní 

ventily na odpojení té části zařízení, ze které nebezpečná látka uniká. 

• Rozložení areálu - Návrh areálu v okolí zařízení musí zhodnotit možnost vzniku 

turbulencí vlivem přeplněné zóny v důsledku překážek (potrubní mosty, další zařízení 

atd.). Návrh by měl umožnit co největší možnou plochu volného prostoru v okolí 

uvažovaného zařízení. V situacích, kde to není možné, je vhodné sdružovat zařízení 

do ,,ostrovů“ rozptýlených zařízení s volným prostorem mezi jednotlivými ,,ostrovy“. 

Lze se tak vyhnout koncentraci většího množství zařízení na malém prostoru, který by 

poskytl dostatek pevných překážek pro akceleraci rychlosti plamene vlivem turbulencí. 

Dalším doporučením je minimalizovat množství úzkých překážek (např. produktovody, 

potrubní mosty, kabelové rozvody) nebo alespoň redukovat potenciál akcelerovat 

rychlost plamene jejich sdružováním do jednoho bloku. 

• Budově - budovy, ve kterých se nachází zařízení pracující s nebezpečnou látkou, by měli 

být v dostatečné míře odvětrávány. Naopak ostatní potencionálně ohrožené budovy by 

měli mít navrženou vzduchoventilaci tak, aby v maximální možné míře odolávaly vstupu 

nebezpečné látky. Kontrolní a řídící centra musí být umísťována na periferii areálu, aby 

je případná havárie nevyřadila z provozu. Navíc by tyto budovy měly mít určitý stupeň 

ochrany proti tlakové vlně. U jednopatrových budov je možné kompletně zrušit okenní 

otvory pro omezení působení tlakové vlny na zaměstnance a u více patrových budov 

zajistit dostatečně chráněnou nouzovou únikovou cestu pro evakuaci z vyšších pater 

budovy. [15] 
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4.9 Scénář havárie Buncefield - Hertfordshire Oil Storage 

Přečerpávací stanice s meziskladem na pohonné hmoty a další ropné produkty 

v Buncefield ve Velké Británii je pátým největším zásobníkem na tyto látky ve státě 

z celkového počtu 108 stanic. Její výstavba začala již v roce 1968 a v současnosti se díky ní 

zásobuje pohonnými hmotami Londýn a celý jih Velké Británie. Stanice je rozdělena polem 

zásobníků do několika částí dle společností, které využívají jejich služeb (viz obrázek 10): 

1. část, Hertford Oil Storage Ltd. East a Hertford Oil Storage Ltd. West, obsahuje 

celkem 34 000 tun pohonných hmot a 15 00 tun topného oleje. 

2. část, označovaná celky Central a North, tvoří zásobníky se skladovací kapacitou 

70 000 tun pohonných hmot a dalších ropných produktů. 

3. část, tzv. Southern part, slouží ke skladování 75 000 tun pohonných hmot. 

 

K mimořádné události došlo v ranních hodinách (5:20) 11. prosinec 2005, 

při přečerpávání bezolovnatého benzínu s automobilové cisterny do zásobníku č. 912. 

Kritickým momentem, který vedl k následné havárii, bylo selhání čidla pro detekci stavu 

hladiny zásobníku. Tato technická chyba zapříčinila, že byl zásobník více než hodinu plněn 

i přesto, že se údaj o jeho kapacitě již neměnil. Po tuto dobu docházelo k přetečení 

bezolovnatého benzínu do prostoru záchytné i havarijní jímky, kde se látka vypařovala 

a vytvořila oblak par bílé barvy. 

Plnění zásobníku č.912 bylo zahájeno v 19:00 hod. Od 3:00 hod se podle zobrazovací 

jednotky čidla přestala měnit hladina látky v zásobníku a následně bylo zjištěno, že 

od 5:20 hod byl již zásobník přeplňován a benzín přetékal. V 5:38 hod kamery zachytily první 

známky oblaku par, který se šířil od zásobníku. V 5:50 hod se neočekávaně zvýšila rychlost 

proudění látky do zásobníku z 550 m3.hod-1 na 890 m3.hod-1 a v 6:01, tedy 41 minut 

po začátku přeplňování zásobníku, již nastaly první výbuchy. Vlivem domino efektu nastaly 

další menší výbuchy 21 zásobníků nacházejících se v okolí (většinou obsahujících naftu, 

motorová paliva, letecký benzín). 

Celkové množství uniklé látky: 

tunxhodmxhodxhodmxhodm 5,31725,11125,20675,0).890
6

1
(75,0).550

2

1
( 1313 =+=+= −−
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Z uniklých 300 tun benzínu se podle odhadů vztažených na dané atmosférické 

podmínky odpařilo kolem 10% látky. Oblak hořlavých par se poté opět vlivem 

atmosférických podmínek transportoval vzduchem směrem na západ. V 6:01 byly 

zaznamenány první série výbuchů. Jako iniciační zdroj byl nejpravděpodobněji určen spínač 

zapalování startéru automobilové cisterny. Po zpozorování bílého oblaku par byl řidič 

informován, aby vypnul elektroniku automobilu, což mohlo způsobit jiskru a následnou 

iniciaci již vhodně promísené směsi hořlavých plynů benzínu se vzduchem v daných 

koncentračních mezích výbušnosti. Původ bílé barvy oblaku par nebyl přesně dokázáno. 

Předpokládá se, že barvu způsobilo odpaření těkavých frakcí benzinů, jako butan (přibližně 

10% bezolovnatého benzínu tvoří butan, což je obvyklá příměs pro zimní směsi benzínu), 

spolu s atmosférickými vlivy (namrzlá vlhká zem mohla v oblaku par vytvořit bílé krystalky 

vody). [12] 

Při výbuchu a následných likvidačních prací nebyl nikdo usmrcen a zraněno bylo 

43 osob. Nasazeno bylo kolem 1000 hasičů z Hertfordeshire a okolí. Uhašení hlavního požáru 

zásobníků trvalo 32 hodin. Likvidace havárie si kromě lidských a technických zdrojů 

vyžádala přes 55 milionů litrů vody a 75 000 litrů hasící pěny. [12] 
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Obr. 10 Schéma areálu přečerpávající a zásobní stanice Buncefield [12] 

 

5 Modelování havárií VCE 

Před volbou vhodné metody k modelování konkrétní události výbuchu oblaku par je 

nutné si uvědomit, že síla VCE je proporcionálně závislá na celkovém množství hořlavé látky 

přítomné ve vzniklém oblaku par, který může nebo ještě být nutně nemusí v mezích hořlavosti 

(výbušnosti). Tento přístup je základem pro modelování jevu VCE pomocí obecné metody 

TNT-ekvivalence popsané níže. [17] 

Druhý přístup k modelování jevu VCE, tzv. multi-energetická metoda, je založena 

na faktu, který jako první představil Van den Berg (1985), že hlavní příčina výbuchu (ať již 

deflagrace nebo detonace) je především přítomnost turbulence. Van den Berg definoval, že 

hlavní příčinou vzniku turbulence je únik hořlavé látky vysokou rychlostí ze zásobníku (únik 
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z tlakových potrubí) a poté taky přítomnost překážek v prostoru výbuchu, které vyvolají 

zpětný ráz exponenciálně zvyšující jak výbuchový tlak, tak i rychlost šíření plamene. [17] 

Pokud bude hlavním zájmem modelování jevu VCE pouze síla (energie) výbuchu, 

potencionálu pro vznik škod, je vhodná obecná metoda TNT-ekvivalence. 

V případě, kdy je již nutno zohlednit strukturu objektu, ve kterém výbuch nastal je 

vhodnější použít multi-energetickou metodu. Neméně důležitý je také fakt, že nálož TNT 

produkuje šokový ráz vysoké energetické hodnoty ovšem krátké doby trvání. Oproti tomu 

VCE plynných látek produkují tlakovou vlnu jen zřídka šokovou a navíc s nižší amplitudou 

výbuchového tlaku a s delší dobou trvání. A proto právě zohlednění struktury objektu 

specifikuje tvar tlakové vlny a trvání jednotlivých etap výbuchu. 

Pro výpočet parametrů tlakových vln vygenerovaných výbuchem neohraničeného 

oblaku par byla vytvořena řada metod. Nejpřesnější výsledky jsou dosahovány numerickými 

výpočty s využitím výpočetní fluidní dynamiky, které umožňují do výpočtu zadat 

geometrické uspořádání prostoru v oblaku i okolí. Jednodušší metody lze pak dělit podle toho, 

jestli: 

− Parametry tlakové vlny jsou vztahovány k energetickému obsahu oblaku - metoda TNT-

ekvivalentu 

− Metody předpokládají, že parametry tlakové vlny jsou primárně určeny velikostí 

a povahou částečně nebo zcela ohraničených oblastí uvnitř oblaku - multi-energetická 

metoda 

5.1.1 Obecná metoda TNT- ekvivalence 

Obecná metoda TNT-ekvivalence stanovuje proporcionální vztah mezi celkovým 

množstvím hořlavých látek, který unikl (a nachází se v oblaku par) a mezi ekvivalentním 

množstvím (hmotností) TNT, který vyjadřuje výbušnou sílu oblaku par. [17] 

 Hodnota tohoto proporcionálního faktoru, který se nazývá ekvivalent TNT, je přímo 

odvozen z dopadů mnoha skutečných scénářů již proběhlých VCE. 

 Mnoho podniků a organizací během posledních let vyvinulo své vlastní metody 

pro odhad množství hořlavé látky v oblaku par, stejně jako definovalo předepisující hodnoty 

pro faktor ekvivalence TNT. 
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Existuje několik variant TNT-ekvivalentních metod lišících se většinou pouze 

v hodnotě TNT-ekvivalentního faktoru α, který určuje jaké množství uniklé hořlavé látky 

se účastní výbuchu (někdy označovaný jako stupeň konverze [2]). Následuje seznam 

nejpoužívanějších TNT-ekvivalentních metod [17]: 

− metoda doporučená UK Health & Safety Executive (HSE): α = 0,03 

− Exxon: α = 0,03 - 0,1 

− Industrial Risk Insurers: α = 0,02 

− Factory Mutual Research Corporation: α = 0,05; α = 0,1; α = 0,15 

− Brasie & Simpson: α = 0,02 - 0,05 

 

Dále bude podrobněji popsána metoda doporučená UK Health & Safety Executive. 

V metodě je kladen důraz na souvislost ekvivalentního výbuchu určitého množství TNT 

s celkovým množstvím hořlaviny v oblaku par [17]. Skládá se z těchto kroků: 

 

1. Určit F ,,flash fraction“ - množství hořlavé kapaliny nebo plynu, které vytvoří hořlavou 

směs se vzduchem. Tzn. množství výbušné směsi určené na základě aktuálních 

termodynamických dat. Rovnice umožňuje odhadnout podíl prohoření: 

 








 ∆−
−=

L

TC
F pexp1  

F - podíl prohoření        (-) 

Cp - specifické teplo        (kJ.kg-1.K-1) 

∆T - teplotní rozdíl mezi teplotou v zařízení a teplotou varu při normálním tlaku (K) 

L - skupenské teplo vypařování       (kJ.kg-1) 

exp - přirozený logaritmus � 2,7183      (-) 

 

2. Množství hořlavého plynu Wf v oblaku odpovídá ,,flash fraction“ F násobenému 

množstvím hořlavé látky uniklé. Pokud zahrneme do výpočtu rozptyl a tvorbu aerosolu 

při promíchávání látky se vzduchem, obsah oblaku par by měl být vynásoben 2x. 

(Celkové množství vypařeného hořlavé kapaliny v oblaku par je v ideálním případě rovno 
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celkovému množství látky uniklé - 100% konverze, v praxi se tento poměr pohybuje 

v řádu jednotek až desítek procent). 

 

3. Hmotnost ekvivalentního množství TNT při výbuchu může být nyní spočítána ze vzorce: 

 

TNT

ff
eTNT H

HW
W

.
.α=  

 

WTNT - ekvivalentní množství TNT       (kg) 

Wf - hmotnost hořlaviny (paliva) v oblaku par     (kg) 

Hf - spalné teplo látky        (MJ.kg-1) 

HTNT - výbušná energie TNT = 4,68 MJ.kg-1 

αe - TNT ekvivalentní faktor = 0,03      (-) 

 

4. Určení výbuchového efektu odečtením konkrétním hodnot vzdáleností a jim příslušných 

maximálních výbuchových tlaků viz graf 1. Závislost TNT-ekvivalentu na impulsu 

tlakové vlny a výbuchovém tlaku je znázorněna na grafu v příloze 2. 

 



  40 

 
Graf 1 Hopkinsův-kalibrovaný výbuchový efekt TNT [17] 

 

5.1.1.1 Aplikace výpočtu na vybranou havárii VCE v Buncefield - 

Hertfordshire 

Popsaná metoda bude aplikována na konkrétní mimořádnou událost typu VCE. 

Termodynamické údaje potřebné pro výpočet (viz tabulka 5) budou sloužit jako vstupní data 

pro následné výpočty. 
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Tabulka 5 Vybrané termodynamické a technicko-bezpečnostní vlastnosti bezolovnatého benzinu 

Vlastnosti a technicko bezpečnostní parametry 

bezolovnatého benzinu s oktanovým číslem 95 

Spalné teplo H [MJ.kg-1] 43,2 
Měrná tepelná kapacita  
při hustotě 900 kg.m-3 [kJ.kg-1.K-1] 

1,863 (při 20°C) 
1,779 (při 0°C) 

Výparné teplo [kJ.kg-1] 315-335 

Bod varu [°C] 

30-210 
40 (lehké frakce) 
110 (střední frakce) 
210 (nejtěžší frakce) 
-0,5 (n-butan) 
-11,7 (isobutan) 

Okolní teplota [K] 275 
Teplota vznícení [°C] 316 
Teplota vzplanutí [°C] < 20 

 

Vzhledem k atmosférickým podmínkám při havárií, tj. nízká okolní teplota (cca 2°C) 

a mírný západní vítr, se jako první frakce bezolovnatého benzínu (zimní směs) začal 

vypařovat isobutan [19]. Pro výpočet budou tedy použity údaje, které se týkají isobutanu (2-

methylpropan), tzn. frakce, která se za daných počátečních podmínek začala volně odpařovat 

jako první. Po iniciaci se zahřáním okolního vzduchu mohla do procesu vypařování zapojit 

i frakce n-butanu.  

 

Tabulka 6 Vybrané termodynamické a technicko-bezpečnostní vlastnosti isobutanu 

Vlastnosti a technicko bezpečnostní parametry 

isobutanu (2-methylpropan) C4H10; CAS: 75-28-5; UN: 1969 

Spalné teplo Hf [MJ.m-3] 133,85 
Měrná tepelná kapacita  
při p=konst. [kJ.kg-1.K-1] 

1,635 (při 15°C) 

Výparné teplo [kJ.kg-1] 385,6 
Bod varu [°C] -11,72 
Okolní teplota [K] 275,15 
Teplota vznícení [°C] 316 
Teplota vzplanutí [°C] <-20 
Dolní mez výbušnosti LEL [obj.%] 1,8 
Horní mez výbušnosti UEL [obj.%] 8,5 
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Podíl hořlavé kapaliny, která se vypaří a vytvoří tak směs hořlavých par se vzduchem 

se spočítá podle vzorce : 

[ ]%1,10101,0
6,385

)43,26115,275.(6512,1
.718,21exp1 ≈=







 −
−−=







 ∆−
−=

L

TC
F p  

Množství hořlavého plynu v oblaku par lze vypočíst dle vztahu: 

[ ]kgmFW cf 64135317500101,022 =⋅⋅=⋅⋅=  

Ekvivalentní množství TNT pak odpovídá: 

[ ]kg
H

HW
W

TNT

ff
eTNT 65,20347

68,4

493,4964135
03,0 =

⋅
⋅=

⋅
⋅= α  

A výslednou kalibrovanou bezrozměrnou vzdálenost vypočteme ze vtahu: 

27,3

R

65,2034733/1
===

R

W

R
R

TNT

 

 

Tato rozhodující hodnota R  je poté výchozím parametrem pro odečtení ∆Pmax 

(maximální výbuchový tlak) z grafu 1. Na základě vypočteného TNT-ekvivalentu v tunách lze 

dle grafu v příloze 2 určit výbuchový tlak a impuls tlakové vlny na jednotlivé vzdálenosti 

od centra výbuchu. 

Z graficky znázorněné funkční závislosti maximálního výbuchové tlaku na vzdálenosti 

od centra výbuchu (viz graf 2) je zřejmé, že při minimálním odstupu do 100 m jsou dosažené 

výbuchové tlaky značné a s maximálními destruktivními následky. Při odstupu pouhých 10 m 

mohou být dosaženy tlaky v řádu desítek MPa. 
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Závislost maximálního výbuchového tlaku na 
vzdálenosti od centra výbuchu
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Graf 2 Funkční závislost maximálního výbuchového tlaku na vzdálenosti od centra výbuchu 

 

Možné dopady tlakové vlny VCE na život a zdraví člověka lze stanovit srovnáním 

TNT-ekvivalentu s experimentálními daty. V grafu přílohy 2 je zakreslena funkční závislost 

mezi TNT-ekvivalentem, výbuchovým tlakem a impulsem tlakové vlny. Pokud tyto funkční 

křivky zkombinujeme s odpovídajícími experimentálními daty a s rovnicemi četností 

pro následující škody na životě a zdraví člověka: 

− protržení ušního bubínku 

− úmrtí vlivem tlakové vlny způsobené úrazem hlavy 

− úmrtí vlivem tlakové vlny způsobené smrtícím zraněním na ostatních částech lidského těla 

− úmrtí vlivem plicního krvácení 

Zjistíme tak funkční závislost mezi uvedenými výbuchovými parametry a škodami na lidském 

životě a zdraví v kombinaci se vzdáleností od centra VCE (viz obrázek 11; příloha 4 

a příloha 3). 
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Obr. 11 Závislost mortality na vzdálenosti a TNT-ekvivalentu [8] 

 

5.1.2 Metody založené na energii výbušné směsi plyn-vzduch 

Doposud prezentované metody modelování založené na TNT-ekvivalenci dostatečně 

nepopisují významný prvek výbuchu plynů, jmenovitě změny amplitudy v síle detonace. 

Charakteristiky TNT výbuchu nejsou natolik odpovídající výbuchům plynů, čehož je 

důkazem vliv vzdálenosti na TNT-ekvivalent sledovaný při VCE výbuchu. Metodu TNT-

ekvivalentu je nejvhodnější použít pro výbuchy plynů silnějších než 100 kPa 

a pro modelování na větší vzdálenosti [2].  

5.1.2.1 Metoda Baker-Strehlow 

Metoda Baker-Strehlow je poddruh multi-energetické metody pro hodnocení výbušného 

efektu VCE, je přímou aplikací rozsáhlé numerické studie provedené v roce 1979 

Strehlowem. [3] 

Studie zahrnovala studium výbuchové vlny na základě vlivů konstantní rychlosti 

plamene a akcelerace plamene šířícího se ve sférické geometrii (dvourozměrná geometrie 

na povrchu trojrozměrné koule). Výsledkem této metody je definování energie obsažené 
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ve výbuchu, výpočet kalibrované vzdálenosti R  a grafické znázornění jak maxima 

bezrozměrného poměrného tlaku Ps tak i bezrozměrného specifického rázu si . [17] 

 

5.1.2.2 Multi-energetická metoda 

Pokud je možné vyloučit možnost vzniku detonace, je vhodné použít multi-

energetické metody pro modelování dopadů VCE. Používá se v případě, že výbušný potenciál 

VCE je závislý především na prostředí, ve kterém k výbuchu dojde. Majoritní je vliv 

překážek, které mohou generovat tlakové vlny (turbulence v generovaném přetlaku). 

 

Modelování se sestává z několika kroků [17]: 

1. Identifikování potencionálních zdrojů, které ovlivňují tlakovou vlnu 

a. prostor pod skladovacím zásobníkem 

b. parkovací prostory pro automobily 

c. zdroj dodatečné kinetické energie - pokud dochází k úniku ze zařízení pod tlakem 

2. Určení velikosti ekvivalentního náboje (energie) ve výbušné směsi 

3. Určení počáteční síly výbuchu 

4. Dosah (dopad)výbuchu 

 

Výsledkem této metody je stejně jako u metody Baker-Strehlow definování energie 

obsažené ve výbuchu, výpočet kalibrované vzdálenosti R  a grafické znázornění jak maxima 

bezrozměrného poměrného tlaku Ps tak i bezrozměrného specifického rázu si . [17] 

3/1

3/1
0.

E

Pr
R =  

R  - kalibrovaná vzdálenost 

r - vzdálenost cíle od středu oblaku par 

P0 - atmosférický tlak 

E - energie 

PS/P0 - bezrozměrný přetlak 
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3/13/2
0

0

.

.

EP

Ai
iS =  

si  - kalibrovaný ráz  [-] 

i - typický ráz   [Pa.s] 

A0 - rychlost zvuku  [m.s-1] 

P0 - atmosférický tlak  [Pa] 

E - energie   [J] 

 

 
Graf 3 Sachsův-kalibrovaný maximální přetlak v závislosti na spalné energii [17] 

 

Jednotlivé křivky odpovídají průběhu výbuchu a typu nárůstu tlaku viz obrázek 12. 
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Obr. 12 Způsoby nárůstu výbuchového tlaku [17] 

 
Pro výpočty multi-energetickou metodou je důležité definovat tzv. počáteční sílu 

výbuchu, což je počáteční přetlak. Z experimentálních pokusů a matematických odhadů byla 

navržena tabulka odpovídajících počátečních hodnot sil výbuchu (viz tabulka 7). 

 

Tabulka 7 Index počáteční síly zdroje [2] 

 

 

5.1.2.3 Aplikace výpočtu na vybranou havárii VCE Buncefield - 

Hertfordshire 

Vstupní data pro výpočet obsahuje tabulka 6. Hořlavý plyn, který se bude majoritním 

podílem účastnit při tvorbě oblaku par je isobutan (2-methylpropan). Multi-energetická 

metoda předpokládá homogenní směs uhlovodíkového plynu a vzduchu ve stechiometrické 

koncentraci: 

100x
nn

n
C

vzduchuhlovodíku

uhlovodíku
stechio

+
=  
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Pro uhlovodíkové směsi se vzduchem je předpokládána průměrná hustota 0,1 kg.m-3, 

což odpovídá průměrnému spalnému teplu 3,48 MJ.m-3. Z této hodnoty se bude vycházet 

v dalších výpočtech: 

 

Množství směsi, která se může potencionálně nacházet v prostoru pod zásobníkem: 

][1963125 32 m=⋅⋅π  

Energie obsažená v polokulové ploše výbuchu: 

[ ]MJE 24,683148,319631 =⋅=  

Množství směsi, která se může potencionálně nacházet v prostoru pod podvozky automobilů 

na parkovišti (uvažováno pro 100 vozidel): 

][540183,0100 22 mmm =⋅⋅  

a odpovídající energie v tomto prostoru: 

[ ]MJE 2,187948,35402 =⋅=  

 

Na hoření oblaku par vyvolávající výbuch s tlakovou vlnou bude mít vliv pouze energie 

uvnitř oblaku par odpovídající: 

E1+E2=6831,24+1879,2 = 8710,44 MJ 

Zbytek oblaku obsahující většinu objemu isobutanu reprezentuje množství spalné 

energie celkového množství uniklé látky (v kg) násobenému spalným teplem isobutanu (v 

MJ.kg-1): 

[ ]MJ02871415493,49317500 =⋅  

[ ]MJE 3187051544,7108028714153 =−=  

  

Na základě vstupních dat lze předpokládat, že zdroje tlakové vlny budou mít 

maximální hodnotu počáteční síly výbuchu 7 a zbytek oblaku mající minoritní vliv 

na generování tlakové vlny (tedy směs hořlavého plynu se vzduchem) hodnotu 2. Dosah 

výbuchu se poté spočítá ze vztahu: 

( ) 3/1
0/ PE

R
R =  
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Dalšími výpočty pro jednotlivé zdroje turbulence zjistíme maximální výbuchový tlak 

(∆PS) a dobu trvání pozitivní fáze tlakové vlny (t+).Výsledky shrnuje tabulka 8: 

 

Zdroj I: 
( )

35,26
95,18

500

124,6831

500
3/1

==
⋅

=R  

  [ ] [ ]barPaPPP SS 00861,026,8613251010085,00 ==⋅=⋅∆=∆  

  Trvaní pozitivní fáze průběhu tlakové křivky t+: 

  
( ) ( )

][029,0
340

124,6831
52,0

/ 3/1

0

3/1
0 s

c

PE
tt =







 ⋅
⋅=












⋅= ++  

 

Zdroj II: 
( )

65,40
3,12

500

1.2,1879

500
3/1

===R  

[ ] [ ]barPaPPP SS 00507,0625,506325101005,00 ==⋅=⋅∆=∆  

  Trvaní pozitivní fáze tlakové křivky t+: 

  
( ) ( )

][020,0
340

12,1879
55,0

/ 3/1

0

3/1
0 s

c

PE
tt =







 ⋅
⋅=












⋅= ++  

 

Zdroj III: 
( )

2
250

500

31870515

500
3/1

===R  

  [ ] [ ]barPaPPP SS 00709,028,709325101007,00 ==⋅=⋅∆=∆  

  Trvaní pozitivní fáze tlakové křivky t+: 

  
( ) ( )

][21,2
340

1.15705318
00,3

/ 3/1

0

3/1
0 s

c

PE
tt =








⋅=












⋅= ++  

 

∆Ps - maximální výbuchový tlak     (Pa) 

sP∆  - bezrozměrný odečtený maximální výbuchový tlak (-) 

P0 - okolní standardní tlak (101 325 Pa) 

t+ - pozitivní fáze trvání výbuchu    (s) 
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+t  - bezrozměrná odečtená pozitivní fáze trvání výbuchu (-) 

E - velikost energie spalného tepla    (J) 

c0 - standardní rychlost šíření zvuku (340 m.s-1) 

 

Tabulka 8 Souhrn výsledků výpočtů multi-energetickou metodou 

Zdroj R [m] E [MJ] 
Hodnota síly 

výbuchu 
R  sP∆  

+t  

I 500 6831,24 7 26,35 0,00861 0,52 

II 500 1879,2 7 40,65 0,00507 0,55 

III 500 15705318 2 2 0,00709 3,00 

 

Grafické znázornění funkční závislosti maximálního výbuchového tlaku na vzdálenosti 

od místa výbuchu (viz graf 4) modeluje teoretické výpočty pro praktické využití nebo 

srovnání již proběhlých havárií. 

 

 
Graf 4 Funkční závislost maximálního výbuchové tlaku a vzdálenosti od výbuchu pro zdroj I 

 

Závislost maximálního výbuchové tlaku na vzdálenosti od zdroje v distancích 50 m, 

100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m a 1000 m popisuje tabulka 9. 

 



  51 

Tabulka 9 Velikost maximálního výbuchové tlaku c konkrétních vzdálenostech od zdroje 

R [m] R scaled ∆PS scaled ∆PS [kPa] ∆PS [bar] 
10 0,527 0,900 91,1925 0,9119 

50 2,635 0,120 12,1590 0,1216 

100 5,270 0,050 5,0663 0,0507 

200 10,541 0,025 2,5331 0,0253 

300 15,811 0,015 1,5199 0,0152 

400 21,081 0,010 1,0133 0,0101 

500 26,351 0,009 0,8613 0,0086 

1000 52,703 0,004 0,3850 0,0039 

 

 Srovnání vypočtených hodnot s experimentálními a statistickými údaji uvedenými 

v příloze 6, poskytne odhad dopadů výbuchu na pevné struktury výrobních zařízení a okolní 

budovy. Ze srovnání (viz tabulka 10) je patrné, že vážné škody na konstrukcích budov hrozí 

u objektů vzdálených od místa výbuchu do 100 m. Rozbití skleněných ploch okenních 

a vstupních otvorů do objektu hrozí až do vzdálenosti 400 m. 

 

Tabulka 10 Srovnání výsledků výpočtů s odhadem škod na budovách 

R [m] S [ha] ∆PS [kPa] Škody na budovách 

10 0,03 91,1925 
Vysoká pravděpodobnost totální destrukce budov; tlaková vlna 
schopna pohnout těžkými stroji a zničit výrobní zařízení 

50 0,79 12,1590 
Částečné zhroucení obvodových zdí budov, zřízení střech 
domů; lehká deformace kovových konstrukcí budov 

100 3,14 5,0663 
Málo významné poškození konstrukcí budov s menšinovým 
vlivem na jejich statiku, poškození okenní a vstupních otvorů 

200 12,57 2,5331 
50% skleněných výplní oken rozbitých; poškození stropů 
budov 

300 28,27 1,5199 
S 95% pravděpodobností nedojde k žádným významným 
škodám na konstrukcích budov; rozbití skleněných výplní 
okenních otvorů 

400 50,27 1,0133 Hranice rozbití skla v okenních a vstupních otvorech 

500 78,54 0,8613 Rozbití menších okenních otvorů 

1000 314,16 0,3850 
Hlasitý zvuk podobný aerodynamickému třesku; nízká 
pravděpodobnost rozbití skleněných ploch s narušenou 
strukturou 

 

Možné dopady tlakové vlny VCE na život a zdraví člověka lze stanovit srovnáním 

energie výbuchu o počáteční síle výbuchu 10 s experimentálními daty. V grafu 3 je zakreslena 

funkční závislost mezi spalnou energií a bezrozměrným kalibrovaný přetlakem. Tyto funkční 

křivky lze zkombinovat s odpovídajícími experimentálními daty a s rovnicemi četností [11] 

pro následující škody na životě a zdraví člověka [1]:  
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− protržení ušního bubínku 

− úmrtí vlivem tlakové vlny způsobené úrazem hlavy 

− úmrtí vlivem tlakové vlny způsobené smrtícím zraněním na ostatních částech lidského těla 

− úmrtí vlivem plicního krvácení 

 

Zjistíme tak funkční závislost mezi uvedenými výbuchovými parametry a škodami 

na lidském životě a zdraví v kombinaci se vzdáleností od centra VCE, jejíž výsledky jsou 

prezentovány v obrázku 13 a příloze 5. 

 

 
Obr. 13 Závislost úmrtí a poškození ušního bubínku na energii výbuchu a vzdálenosti [1] 
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5.1.3 Srovnání výsledků modelování s dopady při havárii v Buncefield-

Hertfordshire  

Z fotografických snímků pořízených po likvidaci havárie bylo zjištěno, že poloměr 

kružnice výbuchu, jehož tlaková vlna způsobila destrukci pevných objektů (ostatních 

zásobníků a budov), je průměrně 100 m. Z výsledků modelování multi-energetickou metodou, 

na základě maximálního výbuchového tlaku, bylo vypočteno a poté z tabulky 10 odečteno, že 

poloměr kružnice výbuchu, jehož tlaková vlna mohla způsobit narušení statiky a destrukci 

budov, je do 100 m, tedy 90 m je relevantní hodnota. Srovnání obou kružnic s dosahem 

výbuchu je na obrázku 14. Červená kružnice zobrazuje dosah výbuchu dle snímků po havárii 

a modrá kružnice dosah znázorňuje dosah výbuchu dle výpočtu modelování a odečtu 

ze zmíněných tabulek experimentálních dat. 

 

Rozdíl v dosahu výbuchu mezi realitou a modelováním mohl být způsoben: 

� domino efektem - první VCE způsobil destrukci zásobníků v bezprostředním okolí 

zásobníku 912 a tím uvolnil další množství hořlavé kapaliny nebo plynu a iniciovat 

nový výbuch, jež posílil účinky původního: 

• zvýšením celkového obsahu hořlavé směsi 

• vznikem turbulencí při destrukci nových zásobníků (samotný únik skladované 

látky pod tlakem, fyzikální výbuch atd.) 

� limitací modelovací metody, která uvažuje pouze 3 druhy možných zdrojů turbulencí. 

V reálném případě se v prostoru havárie nacházelo takových zdrojů více. 
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Obr. 14 Srovnání dopadu výbuchu VCE s výsledky modelování [12] 

 
 

Rozbití skleněných ploch okenních otvorů bylo při havárii znatelné až do vzdálenost 

5 km. Dle tabulky 10 je vypočtený dosah možné destrukce skleněných ploch 1 km. Rozdíl 

v dosahu mezi realitou a výpočtem lze opět s velkou pravděpodobností přisoudit vlivu 

domino efektu, jelikož se do havárie zapojilo celkem 21 okolních zásobníků. 

 

Závěrečné zpráva z havárie v Buncefield - Hertfordshire byla v plném znění zveřejněna 

až po třech letech v roce 2008. Vyšetřování mimořádné události vedla vyšetřovací komise 

MIIB (Major Incident Investigation Board), která je součástí Health and Safety Executive. 

Tato komise uvažovala, že tak silný VCE muselo způsobit množství vypařeného 

bezolovnatého benzínu odpovídající 10% uniklé látky. Zároveň předpokládala, že vypařující 

se frakce bezolovnatého benzínu byl n-butan, což je jen částečná pravda. Za daných 

atmosférických podmínek, které panovaly v den havárie, se jako první frakce bezolovnatého 

benzínu začal vypařovat isobutan (2-methylpropan), jež má bod varu -11,7 °C. Naopak n-
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butan má bod varu -0,5°C. Rozdíl mezi bodem varu dané plynné látky a okolní teplotou by 

byl v případě n-butanu příliš malý, aby se mohlo vypařit dostatečné množství látky (10%). 

Správná úvaha je, že frakcí mající majoritní vliv na tvorbu výbušné směsi v oblaku plynu 

se vzduchem je isobutan. 
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6 Závěr 

Mezi nejznámější jevy, se kterými se můžeme setkat při závažných haváriích spojených 

s nebezpečnou látkou, patří především jev Vapour Cloud Explosion, BLEVE, Flash Fire a Jet 

Fire. K prevenci a připravenosti na tyto havárie je potřeba znát dostatek relevantních 

informací o vzniku a průběhu těchto dějů. 

Po vysvětlení právní úpravy oblasti prevence závažných havárií včetně termínů jevů 

závažných havárií jsou zpracovány stručné informace o příčinách a následcích nebezpečných 

jevů těchto havárií. Pozornost je věnována i příkladům proběhlých známých havárií, které 

byly převážně způsobeny v chemických podnicích, při skladování, dopravě a manipulaci 

s nebezpečnými látkami. Hlouběji je rozebrána havárie v Buncefield-Hertfordshire ve Velké 

Británii, na které je jev VCE blíže studován. 

 

Hlavní část diplomové práce se zabývá studií jevu VCE. Podrobně rozebírá mechanismy 

jeho vzniku, způsob tvorby oblaku par a iniciaci. Zkoumá následky VCE z pohledu tlakové 

vlny a hodnotí vlivy turbulence a velikosti iniciační energie na průběh výbuchu. Nastíněna 

jsou i možná opatření ke snížení následků VCE. 

 

V diplomové práci je zpracováno modelování VCE havárií rozborem výpočetních metod 

vycházejících z termodynamických vlastností hořlavých plynů. Blíže studována je metoda 

TNT-ekvivalentu, multi-energetická metoda a metoda Baker-Strehlow. Dále jsou jednotlivé 

metody aplikovány na konkrétní havárii v přečerpávající stanici v Buncefield-Hertfordshire 

a jejich výsledky srovnány s reálnými dopady této mimořádné události. Jsou stanoveny 

prognózy následků jak pro budovy a zařízení, tak i pro zdraví a život člověka. Důraz je kladen 

na odlišnosti reality od modelování. 

Informace obsažené v diplomové práci mohou být dále využity jako vstupní data 

pro provedení analýzy a hodnocení rizik technologických procesů s přítomností nebezpečné 

látky, především z hlediska možných dopadů. Návrh odpovídajících opatření v souladu 

s provedenou analýzou a hodnocením rizik povede ke zvýšení bezpečnosti technologií. 
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