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Diplomová práce se zabývá analýzou charakteru a účinkem výbuchového zatížení na stavební 

konstrukce. Jejím cílem je provést analýzu charakteru a účinků výbuchového zatížení na 

stavební konstrukce a způsob šíření tlakové vlny a její interakce s překážkou. V rámci práce 

jsou také zkoumány přístupy vedoucí k určení parametrů tlakových vln a jejich účinků na 

stavební konstrukce. 
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The diploma thesis is focused on the analysis of character and effect of the explosion 

ballast on building constructions. Its goal is to provide the analysis of character and effect of 

the explosion ballast on the building construction and the process of pressure wave spreading 

and its interaction with the barrier. Within this work are explored also the approaches leading 

to the definition of blast waves parameters and their effects on building constructions. 
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1. ÚVOD 

Statistické údaje hasičského záchranného sboru ČR ukazují dlouhodobě nepříznivý 

trend zvyšování počtu výbuchů v objektech. Jedná se zejména o výbuchy zemního plynu. Při 

posuzování objektů průmyslové a městské zástavby nebo veřejně významných budov, 

přichází v úvahu i ohrožení výbuchem výbušných souborů vytvořených hořlavými látkami 

vyskytujícími se v  budovách či technologiích. Za nebezpečné musíme brát také výbušné 

soubory, jež se vyskytují v blízkém okolí těchto objektů.  

I přes veškerou snahu o podchycení řízeného rizika, může dojít ke vzniku havárie. 

Z praxe se čím dál tím více ukazuje, že se musí více dbát na management bezpečnosti a 

ochrany zdraví, jelikož oba tyto aspekty jsou spjaty se značnými finančními náklady v případě 

vzniku vážné nehody či mimořádné události. Za finanční náklady musíme počítat nejen 

přímou škodu na technologii, ale finanční náklady které jsou spojeny se zásahem kvůli 

odvrácení hrozícího nebezpečí a následnou sanací daného místa, ale také škodami 

následnými, kterými je odstávka provozu, náklady na opravu zařízení, náhrady mezd, pokuty 

a penále, ztráta dalších zakázek nebo žádost o finanční odškodné a náhradu ušlého výdělku ze 

strany dalších zúčastněných složek. 

Aby se snížil vliv havárie jež je spojena s výbuchem, je třeba při projektování zařízení, 

systému či jeho okolí brát v úvahu výbuchové parametry tlakových vln a na základě těchto 

informací o výbuchovém zatížení přizpůsobit danou výstavbu. Problematika šíření je velmi 

obsáhlá a komplikovaná s celou řadou nejistot a postupů řešení. Pro podrobné řešení interakce 

je však nutné znát výbuchové parametry a na jejich základě stanovit výbuchové zatížení. 

Z tohoto důvodu se i tato diplomová práce zabývá analýzou možností stanovování 

výbuchového zatížení tlakové vlny, jejím šíření a následně interakce se stavební konstrukcí a 

stanovením základních nebezpečných stavů. 
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2. Základní pojmy 

õ Výbuch, Exploze: Exploze je proces, při němž vzniká rázová vlna s potencionální 

energií, která je schopna konat práci na základě své expanze či stlačování. [6]  

õ Rázová vlna: vzniká zpravidla při vývinu velkého množství horkých plynů. Tento 

proces ovlivňuje rychlost chemické reakce a rychlost úniku vzniklých plynů. [1] 

õ  Explozivní teplo: Tepelná energie v kJ, která se uvolní při explozi z jednoho kg 

výbušného souboru.[17] 

õ Rychlost detonace: Rychlost v metrech za sekundu (m/s), v reakční zóně výbušniny 

õ Vyhoření: je explozivní hoření, při němž nevzniká rázová vlna; rychlost vlny je 

< 0,1 m/s. [3] 

õ Deflagrace: je exploze, při níž rychlost rázové vlny nedosáhne rychlosti zvuku ve 

vzduchu. Uvolněná energie je menší jak při detonaci. Při reakci je odváděná energie 

prostřednictvím vedení uvolněné energie. Reakce je doprovázena charakteristickým 

výskytem plamene a žhavých částic. 

õ Detonace: je reakce probíhající v místě úzké reakční zóny. Čelo plamene se šíří 

nadzvukovou rychlostí řádově 1000-9100 m/s. čelo plamene je spojeno s rázovou 

vlnou. V hlavě rázové vlny se vyskytuje vysoká teplota, stoupá reakční teplota a tím 

i rychlost chemické reakce. Reakce mohou dosahovat hodnot 2500-6000 °C. Při 

takto rychlé chemické reakci nedochází k uvolňování energie prostřednictvím 

proudění vzniklých plynů do okolí. To má za následek stlačování těchto plynů až na 

hustoty, které jsou srovnatelné s hustotami pevných těles. Vlivem podmínek jež 

mají vliv na rychlost chemické reakce, celá výbušná přeměna proběhne v extrémně 

krátkém čase. Následně vyvolá velké množství vzniklých stlačených plynů a tím 

silnou rázovou vlnu.[17] [19] 

õ Brilance: je schopnost daného výbušného souboru drtit při výbuchu blízko ležící 

předměty případně objekty, a to i když daný soubor není zcela uzavřen. Brilance 

závisí na druhu, rychlosti a vzdálenosti reakčního pásma ve výbuchové zóně. Týká 

se zejména detonace. [9] 

õ Prach - malé pevné částice ve vzduchu, které se usazují vlastní vahou, avšak mohou 

zůstat rozprášeny ve vzduchu po nějakou dobu (zahrnuje prach a písek podle 

definice v ISO 4225) (obecně maximální velikost částic nepřekročí 500 μm) [5] 

õ Hořlavý prach - prach. který je schopen se vzduchem po vznícení vytvořit 

exotermickou reakci [5] 
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õ Maximální výbuchový tlak pmax - maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky. [2] 

õ Rychlost hoření – Rychlost číření plamene vzhledem k rychlosti nezapáleného prachu, 

plynu, páry před čelem plamene 

õ Výbušná atmosféra - směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy nebo 

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

do celé nespálené směsi [5] 

õ Zpoždění iniciace tv - doba mezi začátkem rozviřování prachu a aktivací iniciačního 

zdroje [2] 

õ Počáteční tlak pi - tlak ve výbuchové komoře v okamžiku iniciace [2] 

õ Dolní mez výbušnosti LEL - nejnižší koncentrace hořlavého souboru ve směsi se 

vzduchem, pří které dochází k výbuchu [4] 

õ Horní mez výbušnosti UEL - horní mez rozsahu výbušnosti 

õ Mezní koncentrace kyslíku LOC - nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé 

látky, vzduchu a inertního plynu, při které nemůže dojít, za určitých stanovených 

podmínek zkoušky k výbuchu [5] 

õ Počáteční teplota Ti - teplota ve výbuchové komoře v okamžiku iniciace [2] 

õ Koeficient Kmax, Kst - objemově závislý parametr daného prachu, který se počítá 

pomocí kubického zákona [3]  

õ Rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)ex - maximální strmost závislosti křivky 

tlaku na čase během výbuchu rozvířeného prachu v uzavřené nádobě [3] 

õ Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max - maximální hodnota 

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

výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek a 

standardních atmosférických podmínek [3] 

õ Bezpečná vzdálenost – vzdálenost od místa výbuchu v které poklesl přetlak vlny 

natolik, že již nehrozí poškození posuzovaného objektu. [9] 
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3. Nutnost ochrany objektů 

- u chráněných či nebezpečných objektů je třeba provést bezpečnostní analýzu, která 

nám dá odpovědi na otázky týkající se míry rizika. Analýzu je třeba rozdělit na 

dvě základní skupiny: 

§ výbuch v důsledku vzniku mimořádné události nebo havarijního stavu 

provozované technologie. (Je třeba provést důkladnou bezpečnostní analýzu 

s ohledem na druh a povahu dané technologie.) 

§ teroristický útok (Jaké jsou cíle možného napadení? Kde jsou tyto cíle v objektu? 

Jaké jsou možnosti dosažení těchto cílů? Kdo jsou potenciální útočníci? atd.) [9] 

 

- na odolnost proti účinkům tlakových vln výbuchů je třeba  posuzovat i všechny stavby a 

konstrukce, které se nalézají v blízkosti projektovaného či předpokládaného výbuchu. 

- je zapotřebí stanovit úrovně rizika a to s ohledem na: 

§ Individuálně přijatelnou úroveň rizika – vyjádřena počtem smrtelných nehod nebo 

vyjádřena roční pravděpodobností ztráty lidských životů při dané události, nebo 

činnosti. [23] 

§ Společensky přijatelnou úroveň rizika – vyjádřená přijatelností úrovně rizika ztrát 

na lidských životech, která je s časem proměnná. Vyjadřuje se nejčastěji jako F-N 

křivka ukazující s jakou maximální roční pravděpodobností F může nastat nehoda 

s více než N oběťmi.[30] 

§ Problémy při realizaci protivýbuchové ochrany objektů mohou nastat při výstavbě 

a zabezpečení důležitých objektů. Kdy je třeba respektovat i názory urbanistů, 

architektů, projektantů a stavebníků. Proto je nutné v maximální míře využít 

možností, které nám neustále se rozvíjející technické prostředky a technika nabízí. 

§ Při rozhodování o míře ochrany objektů můžeme využít nesčetných metod analýz. 

Mezi nejznámější patří: bezpečnostní audit, analýza pomocí kontrolních záznamů, 

co se stane když, úvodní analýza nebezpečí, studie nebezpečí provozuschopnosti,  

analýza možností poruch a jejich následků, analýza hodnocení možností poruch a 

jejich následků, analýza stromem poruch, analýza příčin následků, analýza 

spolehlivosti člověka a další. 
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4. Typy výbuchu 

Definice: 

výbuch – představuje náhlé uvolnění před tím vázané (koncentrované) energie; 

 

S ohledem na povahu výbuchových systémů můžeme používat tyto dvě základní 

rozdělení: 

  

dle místa: 

Ø vnitřní výbuch, vnější výbuch, podzemní výbuch, výbuchy pod hladinou vody 

 

dle vázané energie: 

Ø výbuch supernovy, elektrický výbuch, atomový výbuch, vulkanický výbuch, 

chemický výbuch, mechanický výbuch;  

 

Výbuch supernovy představuje společně s kvazary doposud největší známý okamžitý 

energetický zdroj ve vesmíru. Při této explozi dochází k zániku hvězdy o velikosti minimálně 

desetinásobku našeho Slunce za vzniku neutronové hvězdy a uvolnění obrovského množství 

energie ve formě elektromagnetického záření a neutrin.[15] 

 

Elektrický výbuch - dochází k přeskoku výboje mezi místy s vysokým rozdílem 

elektrických potenciálů. Jako nejznámější elektrický výbuch známe jistě atmosférický 

bouřkový blesk jež je doprovázen zvukovým efektem, který se nazývá hrom. Jako další 

příklady bych mohl uvést bezpočet přeskoků el. proudu a jisker spojených s rozvodem 

vysokého napětí. [9] 

 

Atomový výbuch - je způsoben v důsledku  prudkého uvolnění jaderné energie při 

jaderné reakci. Při této reakci se vázaná energie přeměňuje na několik dílčích složek. Energie 

rázové vlny 40-50 %, tepelné záření 30-50 %, ionizující záření 5-10 %, zbytkové záření 5-

10 %. Nejčastěji je atomový výbuch spojován při atmosférickém výbuchu se vznikem 

„atomového hřibu“. Tento hřib však nemusí bezpodmínečně vzniknout jen u atomového 

výbuchu, ale může rovněž vzniknout při velmi silném chemickém výbuchu. Nukleární výbuch 

produkuje značnou radiaci a množství radioaktivního odpadu. [24],[12] 
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Vulkanický výbuch neboli sopečná erupce je způsoben náhlým uvolněním tlaku 

magmatu v zemské kůře a projevuje se nejčastěji jako erupce sopek spojená s uvolněním 

velkého množství prachových, kamenitých a plynných částí. Stejně tak dochází k vytečení 

magma na povrch a tím k vytvoření lávových toků. [15] 

 

Chemický výbuch - vzniká prudkým rozkladem určitých chemických sloučenin, 

spojeným s uvolněním velkého množství plynů a tepla. Ve většině případů je tento jev spojen 

s oxidací explodujících látek, ale může se jednat i o pouhý samovolný rozpad molekuly 

explodující sloučeniny. Příkladem chemické exploze je použití klasických chemických 

výbušnin jako je dynamit nebo střelný prach ať již pro stavební práce nebo pro vojenské 

účely. Vybuchnout mohou také směsi hořlavých plynů (vodík, metan a jiné) s kyslíkem, 

popřípadě čistý kyslík při styku s organickými látkami. [15] 

 

Mechanický výbuch – při tomto druhu výbuchu dochází k destrukci materiálu při 

překročení tlaku plynu nebo kapaliny v uzavřené nádobě, které má za následek narušení 

pevnosti stěn tlakové nádoby viz. výbuch parních zařízení jako jsou parní kotle, parovody a 

výměníkové stanice. Zvláštním případem mechanického výbuchu je tzv. imploze. Tento jev 

nastává pokud dojde k porušení celistvosti zařízení v němž je v porovnání s okolím zařízení 

menší tlak. To vede ke ztrátě integrity a destrukci zařízení směrem dovnitř. [14],[9] 

 
Obrázek 1 Reakční trojúhelník 

 

Ø Pokud jsou jednotlivé strany trojúhelníku uzavřeny a složky jsou 

v dostatečném množství a stavu dojde k hoření, případně výbuchu. 

Ø Pokud je však trojúhelník porušen k hoření nedojde. 
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5. Druhy výbuchu 

5.1. Plyny a hořlavé plyny 

Jsou ve směsi se vzduchem explozivní. Meze výbušnosti jakož i ostatní 

technicko bezpečnostní parametry jsou závislé na celé řádě faktorů. Z tohoto 

důvodu bylo vytvořeno mnoho normovaných zkušebních metod na základě jejíž 

výsledků se dané TBP stanovují a dále začleňují. Je však možné pro prvotní nástřel 

použít i  metod přibližných, jež vznikly na základě experimentálních poznatků. 

Jednou z těchto metod je i stanovení závislosti teplotní meze výbušnosti: 
 

( )EX, T EX, 298 KU /  U  1  0,000784 . T  298K= − −
 (1) 

( )EX, T EX, 298 KO /  O  1  0,000721 . T  298K= + −  (2) 

 

kde:  

UEX,T   – spodní teplotní mez výbušnosti při teplotě T [K]; 

UEX,273K – spodní teplotní mez výbušnosti při teplotě T = 273 K; 

OEX,T  – horní teplotní mez výbušnosti při teplotě T  [K]; 

OEX,273K  – horní teplotní mez výbušnosti při teplotě T = 273 K; 

T   – termodynamická teplota v kelvinech; 

 

 

Hranice výbušnosti směsi hořlavých plynů: 

 

∑
=

i
i

i
G

E
A

E 100
 Le Chatelierův zákon (3) 

kde: 

EG – hranice výbušnosti směsi hořlavých plynů 

Ei  – hranice výbušnosti jednotlivých hořlavých plynů 

Ai  – část hořlavých plynů z dané plynné směsi bez oxidačního prostředku 

 

Tento zákon je dobře aplikovatelný pro spodní limity výbušnosti jednotlivých složek 

plynů. Pro výpočty s koncentracemi v oblasti horních hranic výbušnosti vykazuje nižší 

spolehlivost. To je způsobeno velkým množstvím reakcí, které v daném souboru probíhají. 
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Páry a páry hořlavých kapalin jsou rovněž ve směsi se vzduchem nebezpečné 

z hlediska vytvoření výbušné koncentrace a v případě iniciace následného výbuchu. 

Tlak par (Clausius-Capeyron) – rovnice tlaku páry se používá pro určení tlaku páry 

těkavých složek kapaliny při daných podmínkách prostředí. Tento vztah slouží pro stanovení 

zda bezpečnosti při skladování hořlavé kapaliny, zda se nad jejím povrchem vytváří výbušná 

koncentrace jejich par, nebo nikoliv. [22]  

2

21
12 loglog

Tn
TTpp

⋅
−

−=   (4) 

 

kde: 

p2  - tlak par při nízké teplotě T2 [K] 

p1  - tlak par při vysoké teplotě T1 [K] 

n  - látková skupinová konstanta 
Tabulka 1 Látková skupinová konstanta 

Skupina látek n 

alifatické sloučeniny, alkeny, alkylhalogenidy, sulfidové sloučeniny 0,200 

aromatické halogeny, halony, aromatické sloučeniny 0,195 

ketony, ethery, nitridy, heterocyklické sloučeniny 0,190 

aldehydy, ethery, nitrosloučeniny 0,185 

Aminy 0,170 

 

5.2. BLEVE 

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion = Exploze expandujících par vroucí 

kapaliny. Při tomto ději dochází ke vzplanutí par hořlavých kapalin se zpožděnou iniciací ve 

srovnání s dobou úniku a vytvoření hořlavého prostředí. K BLEVE může dojít u tlakové 

nádoby, v níž je tlakem zkapalněný hořlavý plyn. Vlivem externího tepelného namáhání 

dochází k oslabování pevností stěn tlakové nádoby a většímu zahřívání hořlavé kapaliny nad 

jejích hladinou se tvoří stále více a více jejich par a tím dochází ke zvyšování tlaku v nádobě. 

Odpuštěním tlaku přes pojišťovací ventil dochází ke snížení tlaku za současného snižování 

množství kapalné fáze a tím i snížení tepelné kapacity dané soustavy. Nárůst tlaku se zvyšuje 

až do doby porušení celistvosti nádoby a následnému hoření par expandující hořlavé kapaliny. 
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Účinek jevu BLEVE vypočítáme dle vzorců (empirické dle Hasegawa a Sato). 

[ ]mmD 314,0
max 25,5 ⋅= ; (5) 

[ ]smT 181,0
2/1 07,1 ⋅= ;  (6) 

[ ]2
2

771,0

max /828 mkW
R
mq ⋅

=  (7) 

a dle Fay a Lewis 

[ ]mVZ R
3/173,12 ⋅=  

 (8) 

kde: 

m - množství hořlavé kapaliny v nádobě-zásobníku 

Dmax - maximální průměr ohnivého mraku  

T1/2 - doba trvání radiace 

qmax  - nejvyšší hodnota tepelné radiace ve vzdálenosti R[m] od ohnivého 

oblaku 

ZR - výška ohnivého mraku 

V - objem par celého množství hořlavé kapaliny při atmosférické teplotě a 

atmosférického tlaku 

  

Poznámka: Přepočet mezi zářením a množstvím hořlavé látky je vhodné pro teploty 

hoření od 850 K 

 

5.3. UVCE 

Unconfined Vapour Cloud Explosion - Výbušný vzdušný oblak. Plynné výbušné 

atmosféry jsou tvořeny směsí hořlavého plynu, par hořlavé kapaliny nebo aerosolů a mlh 

tvořené kapičkami hořlavé kapaliny. Základní vlastností těchto směsí je jejich relativní 

homogenita (v menších uzavřených objemech bez proudění vzduchu), resp. předvídatelná a 

vypočitatelná koncentrace v různé vzdálenosti od zdroje hořlavé látky. [26] [21] 

Nebezpečnou vlastností plynných směsí je fakt, že bývají snadno vznětlivé již při 

nízkých koncentracích a malé iniciační energii v porovnání s prachovzdušnými směsmi. 

Účinek vzdušné rázové vlny je dán množstvím látky schopné exploze v daném 

rozsahu výbušnosti. 
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5.4. Prachy 

Prachovzdušné směsi jsou výbušné atmosféry, kdy je ve vzduchu (resp. obecně v 

atmosféře s podílem kyslíku) rozptýlen jeden nebo více druhů výbušných prachů. 

Prachovzdušnou výbušnou směsí tedy nejsou atmosféry, ve kterých se vyskytuje pouze 

nehořlavý a nevýbušný prach - např. cement. Naproti tomu se ovšem vyskytují i 

prachovzdušné výbušné směsi, které tvoří prach, který je v usazeném stavu nehořlavý (nebo 

jen velice obtížně zažehnutelný), nicméně v rozvířeném stavu ve formě prachu je výbušný. 

Typickým příkladem jsou kovové prachy (hliník, zinek, hořčík, ale za určitých okolností i 

ocel, zejména uhlíkatá, popř. jiné kovy).[26]  

Prachovzdušné směsi jsou typické tím, že nejsou v čase ani místě stálé, homogenní. V 

praxi bývá koncentrace prachu ve vzduchu proměnlivá a záleží zejména na čase od rozvíření 

(postupem času prach sedimentuje, není-li trvale rozviřován) a od místa rozvíření 

(koncentrace klesá s rostoucí vzdáleností od zdroje prachu). Tyto závislosti ovšem zpravidla 

nejsou úměrné nebo lineární, proto je nebezpečí prachovzdušné směsi zejména v její 

nehomogenitě a nestálosti. [7] 

Specifikem prachovzdušných směsí bývá též závislost na střední velikosti zrna 

(jemnosti prachu) na výbuchových charakteristikách. Stejná látka při stejné koncentraci 

dosahují horších výbuchových charakteristik, pokud má menší zrnitost. Důvodem je to, že se 

výbuchu v jednom okamžiku účastní více částic s celkově větším povrchem - hoření tedy 

probíhá "na více místech" a směs celkově vyhoří rychleji. [7] 

Za prachovzdušné se považují i směsi prachu, vzduchu a výbušného (hořlavého) 

plynu, pokud prach zjevně převládá. Zde je ovšem nutné vzít v úvahu, že na výbuchu se bude 

podílet i výbušný plyn a to i tehdy, pokud by jej ve směsi nebylo dost k vytvoření samostatné 

plynné směsi. Zejména bude mít vliv na minimální iniciační energii (iniciační zdroj o velmi 

nízké energii může stačit k zažehnutí malého množství plynu, který následně iniciuje 

prachovzdušnou směs). [16] 

 

Jako prach považujeme z hlediska nebezpečí výbuchu částice o průměru menším než 

0,5 mm. Je ovšem třeba si uvědomit, že tato velikost částic není v čase stálou veličinou. 

Vlivem transportu dochází k obrušování částic. Tímto procesem dochází ke zvětšování 

volného reakčního povrchu dané směsi a tím i k nárůstu výbuchových parametrů. Za prach se 

rovněž z pohledu výbuchu považují i vlákna a chomáče, pokud jsou dostatečně jemná pro 

vznícení. 
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5.5. Výbušniny 

Výbušniny jsou látky, které jsou schopné výbušné přeměny. Na základě řízené 

iniciace jsou schopny náhle a ve velmi krátké době uvolnit značné množství energie. Základní 

vlastností výbušnin jsou: velká rychlost výbušné přeměny,  exotermičnost reakce, samovolné 

šíření reakce v dané výbušnině a množnost přeměny energie chemické v energii tepelnou a 

mechanickou z důvodu vzniku velkého množství plynných zplodin. Chemická výbuchová 

přeměna může probíhat buďto jako výbuchové hoření, nebo jako detonace. Praktická hodnota 

užitečné práce výbušniny je v řádech 5-35 % chemického potenciálu výbušniny. V případě 

trhacích prací se tato účinnost ještě snižuje a rozkládá se na jednotlivé složky: roztržení obalu 

3 %, rozdrcení zeminy 0,5 %, přemístění zeminy 3 % - čímž se výsledná účinnost sníží až na 

hodnotu 6,5 %.[9] 
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6. Protivýbuchová ochrana 

6.1. Primární protivýbuchová ochrana 

 
Obrázek 2 Meze výbušnosti kapalin (jmenovitě n-dekan) 

6.1.1. Přítomnost nebezpečné látky 

Vzniku hořlavého souboru můžeme zabránit odstraněním hořlavé látky. Názorným 

příkladem může být nahrazení hořlavé látky, např. rozpouštědla čistícím prostředkem na 

vodní bázi. Vytvoření výbušné atmosféry v důsledku produkce hořlavého prachu můžeme 

omezit tím, že zajistíme, aby se prach vzniklý při výrobě dále nerozmělňoval a nevytvářel tím 

tak jemnou frakci, která je náchylnější na iniciaci. Další možností je skrápění prachu vodou a 

tím zvýšením jeho vlhkosti. To bude mít za následek zvýšení odolnosti (rezistence) prachu 

vůči iniciaci. 

6.1.2. Vliv koncentrace 

Plyny a prachy jsou výbušné v určitých mezích koncentrace. Za určitých provozních 

podmínek a podmínek prostředí je však možné se pohybovat mimo tuto nebezpečnou 

výbušnou oblast.V uzavřených nádobách a zařízeních zamezíme například tvorbě výbušné 

atmosféry tím, že hořlavou kapalinu v nádrži skladovanou budeme skladovat při teplotě o 

15°C menší než je její teplota vzplanutí. Pro hořlavé kapaliny s nízkým bodem vzplanutí je 
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horní mez obvykle překročena – viz benzín v nádrži automobilu – a je tedy nutno použít jiné 

metody. 

 

6.1.3. Inertizace 

Inertizaci plyny provádíme jen v uzavřených prostorech kde můžeme zabezpečit 

patřičný přísun inertizačního plynu v požadovaném čase. 

 
Obrázek 3 Stanovení inertizačního poměru 

 

Základní druhy provedení inertizace: 

a) tlakováním - v systému se zvýší tlak pomocí inertního plynu a pak se uvolní zpět na 

hodnotu tlaku atmosférického. Tyto cykly se opakují dokud není dosaženo snížení 

koncentrace na požadovanou úroveň. Této metody se užívá pouze u technologií ve 

kterých může být zvýšen tlak. [10]  

b) vytlačováním - tato metoda je založena na principu vytlačování lehčího hořlavého 

plynu inertním plynem jež má daleko vyšší hustotu. Této metody se používá jen za 

předpokladu, kdy nedochází k většímu promíchávání daných plynů. [10] 

c) vakuování - tato metoda je velmi podobná metodě tlakování. V systému se snižuje tlak 

a následně vyrovnává pomocí připouštění inertního plynu. Této metody je nejčastěji 
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používáno u systémů, jež jsou nejsou schopny odolat tlaku, ale dobře snáší podtlak 

(vakuum). [18] 

d) proplachováním - při této metodě se na jednom místě systému přivádí inertní plyn a na 

jiném místě se tento plyn vypouští. Této metody je vhodné použít u zařízení jež špatně 

snáší tlaková zatížení a to jak tlaková tak podtlaková. Této metody je dále využíváno 

při proplachování potrubí či dlouhých nádob. [10] 

6.1.4. Zařízení pro detekci plynů a par 

Sledování koncentrace v okolí daného zařízení, je možno provádět za pomocí 

plynových detektorů. Podmínky pro stanovení vlivu zařízení pro detekci plynů a par jsou 

následující: 

- dostatečné znalosti o skladovaných látkách a jejich množstvích, hodnoty 

disperze skladovaných látek 

- rychlosti vlastní detekce a její setrvačnost 

- umístění detekčního zařízení 

 

6.1.  Sekundární protivýbuchová ochrana 

6.1.1. Zóny závislosti výbušné atmosféry 

Rozdělení oblasti s výskytem hořlavé atmosféry na jednotlivé zóny nebezpečnosti 

s ohledem na četnost výskytu této výbušné atmosféry v dané oblasti.  

 

Rozeznáváme tři základní druhy:   

 
Tabulka 2 Zóny výbušnosti [27] 

Hořlavé plyny, páry, mlhy Zóna 0 Zóna 1 Zóna 2 

Hořlavé prachy Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 

 

6.1.2. Iniciace - jiskrová ochrana 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracovní zařízení a všechen instalační materiál 

byl určen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto pracovní zařízení a instalace 

v něm namontované a používané musí být v provedení s patřičným krytím, tak aby 
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nezapříčinilo iniciaci. Jedná se zejména o elektrické zařízení, jiskrově bezpečné nářadí, 

statická elektřina, horké povrchy a další… 

 

Přestože možných příčin vzniku iniciačního zdroje je prakticky neomezeně (a jejich 

zjištění bývá po proběhlém výbuchu nejsložitější částí vyšetřování), samotných iniciačních 

zdrojů je relativně málo, a to ještě velká část z nich nemívá dostatečnou energii k iniciaci 

běžně se vyskytujících látek. Přehled všech zdokumentovaných iniciačních zdrojů naleznete 

v příloze Tabulka 17 i s uvedením, zda mají v běžné praxi schopnost iniciovat prachovzdušné 

resp. plynné směsi. 

6.2. Terciární protivýbuchová ochrana – konstrukční 

Pokud nejde zabránit či v dostatečné míře omezit vznik exploze je zapotřebí 

s ohledem na provozované zařízení využít některé možnosti: 

- Zařízení odolné vůči výbuchu 

- Zařízení odolné vůči odlehčenému výbuchu 

- Zařízení je vybaveno technologií na potlačení výbuchu 

- Zařízení je vybaveno prvky bránícími další šíření plamene a výbuchu 

7. Šíření tlakových vln 
Rychlost šíření podélných vln prostředím není závislí na velikosti nálože (množství 

plynu) a je určena v podstatě moduly pružnosti a měrnou hmotností prostředí. Rychlost šíření 

podélných vln lze vypočítat dle vzorce: 

 
1
2

1

4
3 ;[ . ]p

K G
c m s

ρ
−

 + 
=  

 
 

 [11] (9) 

kde: 

cp -rychlost šíření podélných vln [m.s-1]; 

K -objemový modul pružnosti prostředí [Pa]; 

G -modul pružnosti prostředí ve smyku [Pa]; 

ρ -měrná hmotnost prostředí [kg.m-3]; 
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Dochází k přenesení původního impulzu v rámci hmotného prostředí, jako např. u 

Newtonova kyvadla. Z důvodu nízké koncentrace částic ve vzdušném prostředí dochází při 

šíření těchto podélných vln k útlumu. Za vzniklý útlum mohou samozřejmě i pružno-plastické 

přeměny k nimž dochází při šíření vln. 

 

7.1. Ve volném prostoru 

V důsledku uvolnění chemické energie v krátkém čase vznikne velké množství 

výbuchových plynů, které mají vysokou teplotu a jsou pod vysokým tlakem. Tyto plyny se 

prudce rozpínají a vytlačují okolní vzduch z jeho původního prostoru. Tímto vytlačením 

okolního vzduchu (plynu) se z něj stává tlaková vlna. (Účinnost chemické reakce přeměny 

chemické energie na vznik výbuchových plynů je závislá na spoustě dílčích parametrů a celé 

dynamice počátku výbuchu.) Tlak výbuchových plynů postupně klesá, až je roven tlaku 

atmosférickému; od tohoto okamžiku přestává být výbuchová vlna podpírána výbuchovými 

plyny, odtrhne se a šíří se dále samostatně. Částice výbuchových plynů se setrvačností 

pohybují dále, čímž jejich tlak klesne pod atmosférickou hodnotu ( vznikne podtlak) a za 

výbuchovou tlakovou vlnou se šíří výbuchová vlna zředění. Vlivem vyššího okolního tlaku 

vzduchu se výbuchové plyny postupně zastaví a začne jejich zpětný pohyb, tlak v nich 

postupně roste až setrvačností mírně přestoupí tlak atmosférický a vytvoří se pět podmínky 

pro rozpínání výbuchových plynů atd. Je zřejmé, že jde o vlastní kmitání (pulsaci) soustavy 

výbuchových plynů a vzduchu.[12] 

 

7.1.1. Hodnota přetlaku v čele vzdušné rázové vlny– TNT ekvivalent 

2 3
p

R R R
α β χ

= + +   [MPa] (10) 

R  vypočítáme z rovnice: 1/32
RR
Q

= ; [11] (11) 

a Q vypočteme z rovnice: vs
s

vt

QQ Q
Q

= ⋅ ;  [kg] [11] (12) 

případně jako    
ps TNT E GQ Q k k k

−
= ⋅ ⋅ ⋅   [kg] [10] (13) 

0, 2 0,8 / (1 )E Bk k= + +  (14) 

v0,3 Q 0, 2
pTNTk

−
= ⋅ −  (15) 
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pokud vQ 2;5∈ /MJ kg  

kde: 

p -tlak v čele rázové vlny 

α, β, χ -empirické koeficienty 

R  -redukovaná vzdálenost [m.kg-1/3] 

R -vzdálenost uvažovaného místa od středu nálože [m] 

Q -nálož [kg] 

Qs -nálož skutečné trhaviny [kg] 

Qvs -skutečné výbuchové teplo [kJ.kg-1] 

Qvt -výbuchové teplo tritolu [kJ.kg-1] 

kTNT-p -tlakový tritolový ekvivalent 

kE -koeficient těsnění nálože 

kG -koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru 

 pro detonaci ve volném vzdušném prostoru je kG=1 

 pro detonaci na povrchu terénu je kG=2; 

 

 

Jako výbuchové teplo  tritolu  uvažujeme hodnotu 4 200 kJ.kg-1. 

 

Pro pozemní výbuch ve výšce maximálně 20 m nad terénem mají empirické vzorce 

tlakového zatížení podobu [25]: 

2 3

0,1 0, 43 1, 4p
R R R

+ = + +  [MPa] (16) 

3 31,7 10 Q Rτ −
+ = ⋅ ⋅ ⋅  [s] (17) 

0,03p
R− =   [MPa] (18) 

30,016 Qτ − = ⋅  [s] (19) 

2/3

m
6,3I Q

R
⋅

=
 [MPa/m2] (20) 

 

Pro pozemní výbuch těsně nad úrovní terénu mají empirické vzorce tlakového zatížení 

podobu [10][25]: 
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1,07 0,1p
R+ = −  [MPa] pro 1R ≤  (21) 

2 3

0,0932 0,383 1, 275p
R R R

+ = + +
 [MPa] pro 1 15R< ≤  (22) 

3 31,6 10 Q Rτ −
+ = ⋅ ⋅ ⋅  [s]  (23) 

0,035p
R− =  [MPa] (24) 

2 31,6 10 Qτ −
− = ⋅ ⋅  [s] (25) 

2/3

m
6,3I Q

R
⋅

=  [MPa/m2] (26) 

 

Vzhledem k tomu, že při šíření vlnění dochází k značné kompresi prostředí (vzduchu) 

musíme provést korelaci pro rychlost šíření tlakové vlny N a rychlostní nápor p+n   [10]. 

340 1 8,3N p+= ⋅ + ⋅  [m/s] nebo (27) 

1340 1
2

s

a

pN
p

χ
χ

∆+
= ⋅ + ⋅

⋅
 [m/s] (28) 

22,5
0,72n
pp

p
+

+
+

⋅
=

+
 [MPa] pro p+ < 5 MPa (29) 

 

kde: 

R  -redukovaná vzdálenost [m.kg-1/3] 

R -vzdálenost uvažovaného místa od středu nálože [m] 

Q -nálož [kg] 

p+ -přetlak na čele vlny [MPa] 

p- -podtlak podtlakové fáze vlny [MPa] 

τ+ -je doba trvání přetlakové fáze [s] 

τ- -je doba trvání podtlakové fáze [s] 

Im -je celkový impuls vlny s povrchem vlny 1 m2 [Mpa/m2] 

∆ps -přetlak v čele rázové vlny [Pa] 

pa -absolutní tlak vzduchu před rázovou vlnou [Pa] 

κ -Poissonova konstanta 

 

 



 19 

 

Pro stanovení bezpečnostní vzdálenosti od místa výbuchu a přetlaku v tomto místě 

můžeme použít následující vztah: 

 

2 3

93,2 383 1275 ; [ ]p MPa
k k k

∆ = + +  [11] (30) 

kde: 

∆p -přetlak na čele rázové vlny [MPa] 

k -koeficient (redukovaná vzdálenost) 

 

Účinky výbuchu, koeficienty k a hodnoty přetlaku na čele rázové vlny jsou uvedeny 

v příloze – viz.Tabulka 14. 

 

7.1.2. Velikost bezpečného poloměru  

s ohledem na působení tlakové vzdušné vlny (výbuch na povrchu země) lze stanovit 

početně podle rovnice: 

 

; [ ]br K Q m= ⋅  [11] (31) 

kde: 

rb -poloměr bezpečnostního okruhu [m] 

Q -hmotnost nálože [kg] 

K -koeficient přípustného stupně bezpečnosti působení vzdušné tlakové 

vlny viz. Tabulka 16 

 

7.1.3. Bezpečná vzdálenost pro člověka 

Pro stanovení bezpečné vzdálenosti, v níž již není působení vzdušné tlakové vlny pro 

člověka nebezpečné, lze dle vztahu: 
1/25 ; [ ]bcr Q m=  [11] (32) 

 

kde: 

rbc -poloměr bezpečné vzdálenosti [m] 

Q -hmotnost nálože [kg] 
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Hodnota přetlaku v čele vzdušné rázové vlny – Multi-Energy metoda 

Výbuch je unikátní událost, jež je v čase a prostoru různá. Z tohoto předpokladu 

můžeme dále vycházet při jednoduché úvaze, zda se veškeré množství výbušného souboru 

bude účastnit výbuchové přeměny v témže čase. Z pozorování a analýzy již proběhlých 

výbuchů byl vyvozen závěr, že při výbuchu dochází k většímu či menšímu množství 

podvýbuchů, které neprobíhají ve stejném čase ani místě. Je to způsobeno změnou složitých 

mechanizmů reakcí především změn počátečních podmínek lokálních výbuchů. Jak je již 

všeobecně známo při výbuchu dochází ke kompresi výbušného souboru a turbulenci, jež 

významnou měrou ovlivňuje rychlost a způsob a směr dané přeměny. 

 

 
Obrázek 4  Princip Multi-Energy metody s nastíněním výbuchových tlaků  

 

Jak je na předchozím obrázku patrné, dochází v rámci jednoho výbušného souboru 

k více lokálních výbuchů, jež generují více než jednu tlakovou vlnu. Tyto vlny jsou co do 

velikosti i časového průběhu rozdílné. 

 

Model výbuchu plynů založený na Multi-Energy metodě můžeme vidět v následujícím 

obrázku [31]. Parametry zde byly stanoveny pro hodnoty plynovzdušné směsi s hodnotou 

spalného tepla 3,5 MJ/m3. Graf ukazuje velikost výbuchového přetlaku v čele dopadající vlny, 

redukovanou dobu trvání kladné fáze tlakové vlny. [10] 

Strmost jednotlivých křivek je indexována koeficientem 1 až 10. Tento koeficient 

závisí na výše zmiňovaných faktorech především turbulenci a uzavřenosti prostoru. 
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Obrázek 5 Multi-Energy metoda  

7.2. V uzavřeném prostoru 

Pro stanovení zatížení všech částí pozemních a inženýrských staveb, ve kterých se 

používá plyn, nebo se plyn reguluje, nebo kde se skladují výbušné látky jako výbušné plyny 

nebo kapaliny tvořící výbušné páry, nebo kde se plyn skladuje přepravuje (viz např. chemická 

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

energovody, tunely pozemních a drážních komunikací), můžeme postupovat dle 

EUROKÓDU ČSN EN 1991-1-7. Nemůžeme však podle této metody postupovat při 

vyjadřování zatížení s kaskádovitým-domino účinkem několika spojených prostor naplněných 

výbušným prachem, plynem nebo párami hořlavé kapaliny. Pro užití ČSN EN 1991-1-7 

musíme uvažovat pouze, malé lokální výbuchy, jež nezpůsobí výrazné poškození statiky 

daného objektu, které bude mít za následek jeho destrukci (viz ČSN EN 1990). Při tom 

budeme muset uvažovat přenášení výbuchových parametrů (vysoké přetlaky a teploty) 

tlakové vlny z nenosných prvků stavební konstrukce na prvky nosné a následně jejich reakce. 

Tlak vyvolaný vnitřním výbuchem závisí především na druhu a stejnorodosti výbušného 

souboru, na jeho koncentraci, zdroji vznícení, na turbulenci způsobené vnitřními předměty a 

na velikosti a množství výbušného souboru, jež se bude podílet na účinek exploze. Pokud se 

má budova dostatečně odlehčit od účinků výbuchu, musí být vybavena dostatečným 

množstvím výfukových ploch. Za výfukové prvky můžeme brát výfukové lehké střechy, stěny 

případně i dílčí plochy v obvodových konstrukcích jako jsou okna a dveře. U oken a dveří se 
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však musí přihlédnout k nebezpečí zranění osob úlomky skla a rámy daných výplní otvorů jež 

jsou při výbuchu rozbity.  

 

7.2.1. Ventilovaný výbuchy plynů a par: 

 

Pro stanovení přetlaků  v důsledku vnitřního ventilovaného výbuchu plynů a par, 

můžeme použít výpočtový postup dle zdroje [10] vypočtené hodnoty viz. Obrázek 6: 

1 0 1/3

(4,3 28)K Wp S
V

⋅ ⋅ +
∆ = ⋅   [mbar] (33) 

2 058p S K∆ = ⋅ ⋅  [mbar] (34) 

S

V

AK
A

=  [-] (35) 

 

∆p1 -reakční tlak výfukových ploch [mbar] 

∆p1 -maximální výbuchový tlak v daném prostrou [mbar] 

S0 -laminární rychlost hoření [m.s-1] 

V -objem ventilovaného prostoru [m3] 

W -hmotnost 1 m2 plochy ventilu [kg.m-2] 

K -ventilační koeficient [-] 

As -plocha stěny s ventilačním otvorem [m2] 

Av -plocha otvoru ventilu [m2] 

 

Rovnice platí za předpokladů: 

- Maximální a minimální rozměr obalu mají poměr menší než 3:1. 

- Koeficient K je menší jak 5. 

- Hmota ventilu na jednotku plochy nepřesahuje 24 kg.m-2. 

- K udržení ventilu v pozici není použito žádné opory. 
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Obrázek 6  Idealizovaný p-t průběh ventilovaného výbuchu [10]  

 

Průběh výbuchu je však silně závislý na hodnotě turbulence. Tento fakt je  důsledkem 

zavedení tzv. „Turbulent burning velocity – ST [m.s-1]“ 

 

 0TS f S= ⋅    [m.s-1] 

Touto hodnotou nahradíme stávající hodnotu laminární rychlosti hoření. 

Pro stanovení hodnoty ST musíme tedy znát velikost faktoru f, který vyjadřuje vliv 

turbulence při výbuchu s ohledem na ventilované prostory. 
 

Tabulka 3 Hodnota koeficientu turbulence f [10] 

Konstanta f Typ a vybavení ventilovaného prostoru 

1,5 
Místnosti laboratoří, obytné prostory – turbulence způsobená obtékáním 

kolem nábytku a jiných překážek 

5 
Ventilace velkými otvory, turbulence vzniklé vlivem překážek jež jsou 

rozmístěny v celém prostoru 

8 a vyšší Iniciace již značně turbulentního výbušného souboru 
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Pro snížení namáhání konstrukcí při vnitřním výbuchu se užívá uvolnění tlaku pomocí 

ventilačních ploch. Generovaný vnitřní přetlak je určován velikosti produkce zplodin hoření a 

snížením tohoto namáhání výtokem plynů přes ventilační otvory. Ventilační fáze musí nastat 

ještě před dosažením kritického poměru tlaků před a za otvorem. V případě, že je tato 

podmínka splněna můžeme objemový výtok (dq/dt) otvorem vyjádřen rovnicí pro výtok 

plynů.  

Kritický poměr vypočítáme dle následné rovnice: 

11
2kritr

γ
γγ −+ =  

 
 (36) 

Pro stechiometrickou methan vzdušnou směs je kritický poměr roven 1,88 (γ = 1,387). 

Pro methan je rovnice výraz platný jen pokud hodnota uvnitř zařízení nepřesáhne tlak 

1,88 bar.  

Otevřením ventilačních otvorů dojde k poklesu nárůstu tlaku, přesto však rychlost 

produkce zplodin hoření neustále stoupá. V průběhu ventilace dochází opět ke zvyšování 

tlaku. Tlak dosáhne hodnoty P1 v momentě kdy dojde k vyrovnání hodnot produkce a odvodu 

zplodin hoření. Od tohoto okamžiku je ventilace nedostatečná a dochází k nárůstu tlaku 

v zařízení na hodnotu P2. Od této doby pak tlak v zařízení jenom klesá. 

 

Pro stanovení velikosti odlehčovacích ploch u výbuchů prachů postupujeme dle 

výpočtu uvedeném v normě ČSN EN 1991-1-7. Výpočet je uveden v kapitole Ochrana před 

účinky výbuchu. 
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7.3. Seismické vlny 

Seismické vlny se přenášejí podložím do značných vzdáleností od místa výbuchu. 

V pevném materiálu vznikají jak nárazové vlny (P-vlny), tak i vlny smykové (S-vlny). 

Tyto smykové vlny můžeme také nazvat vlnami příčnými. Pohyb částic prostředí je u 

příčných vln kolmý na směr šíření vlny. P- a S-vlny se skládají do tzv. objemových vln, které 

se šíří v celém trojrozměrném prostoru. 

 Při kontaktu s jinými prostředími (podloží-vzduch, podloží-voda atd.) vznikají 

další různé typy povrchových vln. Rychlost šíření vlny závisí na typu vlny a materiálu 

prostředí v němž se vlna šíří. Délka periodické vlny je vzdálenost amplitudy kde se vlna šíří 

se stejnou výchylkou-se stejnou fází. 

Délka vlny je charakteristickým parametrem kmitání pro různá prostředí. 

V praktických případech dosahuje vlnová délka hodnoty 10 až 30 metrů. Tato skutečnost je 

nepříznivá zejména pro stavby, které mají půdorysné rozměry porovnatelné s vlnovou délkou 

seismické vlny. 

 

Celý jev si můžeme demonstrovat na vlnách ve vodě. Z vlastní zkušenosti víme, že se 

vlny ve vodě od místa vzniku symetricky po povrchu hladiny a amplituda se s vzdáleností 

zmenšuje. To znamená, že je pohyb tlumený. Při výbuších vznikají obdobné vlny. Reakce 

stavebních konstrukcí závisí na povaze vln generovaných výbuchem, vzdálenosti od místa 

vzniku a způsobu šíření. V tekutinách (v plynech a kapalinách) je možné šíření jen jednoho 

druhu vln a to tlakové vlny. Tlakové vlny jsou často označovány jako nárazové vlny (P-vlny). 

Pohyb vlny je rovnoběžný se směrem šíření vlny. 

 

Při šíření vln dochází k tlumení intenzity vlnění se vzdáleností od zdroje. Tento jev je 

způsoben třemi mechanizmy: 

- Geometrií prostředí 

- Materiálovým tlumením 

- Rozptylem vln 

 

Tlumení vzniklé z důvodu geometrie prostředí je svázáno se skutečností, že se daná 

vlnění šíří v čím dál tím větším prostředí, které se zvětšuje s mocninou vzdálenosti od zdroje 
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tlumení. Amplituda tělesa vlny se zmenšuje proporcionálně číslu L/r mimo povrchu 

poloprostoru kde se amplituda zmenšuje již s l/r2. 

 

Materiálové tlumení vzniká z důvodu tření zrn na jejich povrchu při pohybu vlny. 

 

Rychlosti šíření vlny: 

 

Podélné P-vlny: 
(1 )

(1 2 ) (1 )p
E vc

v vρ
⋅ −

=
⋅ − ⋅ +

 (37) 

 

Příčné S-vlny: 
2 (1 )s

G Ec
vρ ρ

= =
⋅ ⋅ +

 (38) 

kde 

cp -rychlost podélného vlnění [m.s-1] 

cs -rychlost příčného vlnění [m.s-1] 

ρ -hustota prostředí [kg.m-3] 

G -modul pružnosti ve smyku [Pa] 

E -Youngův modul pružnosti [Pa] 

ν -Poissonova konstanta [-] 

 

 

Při šíření tlakových vln vznikají v daném prostředí šíření v materiálech tahové a 

tlakové napětí. Zpravidla přípustné tahové což je rozhodující příčinou vzniku poruch 

konstrukce. 
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8. Účinky tlakového namáhání od výbuchu 

S ohledem na jedinečnost jevu jako je výbuch a šíření jeho tlakové vlny do okolí 

nemůžeme zcela přesně určit zatěžovací parametry a tím i zatěžovací stavy objektu či dané 

konstrukce. Při popisu šíření tlakové vlny bylo použito celé řady zjednodušení a předpokladů 

a to jak při stanovení intenzity působení rázové vlny tak i jejího časového průběhu. Rovněž 

nebylo uvažováno s obtékáním a deformací konstrukcí, které mohou být velmi významné. 

Stejně tak i klimatické podmínky sehrají jistě při šíření tlakové vlny svou roli. Tím tyto a 

mnohé jiné okolnosti zatíží výpočet zatížení konstrukce nepřesností, kterou musíme mít na 

paměti.  

 

 

8.1. Statické namáhání 

Při kolmém dopadu tlakové vlny na pevnou překážku, dochází ke ztlumení a 

následnému  odražení této vlny. Tímto mechanismem vzniká v konstrukci zatížení jež je co do 

velikosti rovno dvoj až osminásobku přetlaku v dopadající vlně pro danou vzdálenost R [10]. 
262

0,72ref
pp p

p
+

+
+

⋅
= ⋅ +

+
 [MPa]  pro p+ < 4 MPa  (39) 

kde: 

pref -přetlak v odražené vlně [MPa] 

p+ -přetlak na čele vzdušné rázové vlny [MPa] 

 

 

Při výbuchu v uzavřeném prostoru místnosti, při uzavřených odlehčovacích otvorech, 

dojde vlivem odrazů od povrchu stěn, stropu a podlahy místnosti k navýšení zatížení přibližně 

o 50% a doba trvání přetlaku je pak přibližně dvojnásobná [10]: 

1,5odp p+ += ⋅  [MPa] (40) 

2odτ τ+ += ⋅  [s] (41) 

Stejných vzorců můžeme použít i pro vyjádření podtlakové fáze. 
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8.2. Dynamické namáhání 

Vlivem působení dynamického zatížení na konstrukci, kdy za počáteční fází výbuchu 

s přetlakem následuje druhá fáze – podtlaková a dále k odrazům vln, dochází tedy i 

k dynamickému namáhání dané konstrukce. 

Pro běžné rozměry deskostěnových i nosníkových konstrukcí můžeme předpokládat, 

že výbuchové zatížení od odražené vlny zatěžuje tyto konstrukce rovnoměrně spojitě. Odezvy 

konstrukce pak lze zjednodušeně stanovit z jejího zatížení pomocí ekvivalentního statického 

zatížení pekv, které je pro dominantní vlastní frekvenci součinem dynamického součinitele δ a 

staticky uvažovaného zatížení, které odpovídá přetlaku v odražené vlně pref  [10] [13]. 

ekvp refpδ= ⋅   [MPa] (42) 

Jestliže dojde k překročení meze únosnosti Rtfd, objeví se v materiálu konstrukce 

trhlina. V případě, že se má jednat o bezpečnou konstrukci nesmí ke vzniku této trhliny dojít a 

tak musí být splněna následující podmínka [10]: 

exp l g tfdRσ σ− ≤  (43) 

kde  

σexpl napětí od účinků tlakové vlny výbuchu 

σg normálové napětí v daném místě od vlastní tíhy nadloží 

 

nebo podmínka přípustného mezního pootočení ψ. Jeho hodnota na mezi porušení je 

přibližně v rozmezí 2,3° až 5,7° pro zdivo, minimálně 6,5° pro železobeton a minimálně 10,5° 

pro ocel [10]. 

( )2 2 /arctg y lψ = ⋅ ⋅  (44) 

kde 

y maximální dosažený průhyb desky /ve středu rozpětí) 

l rozpětí konstrukce v kratším směru 

Při navrhování konstrukcí podle teorie mezních stavů bývá vhodnější uvažovat 

zejména pro železobetonové konstrukce místo meze únosnosti Rtfd moment na mezi 

únosnosti, případně i v kombinaci s normálovou silou [10]. 
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9. Ochrana před účinky výbuchu 

9.1.  Seismická (otřesná) vlna  

Šíří se půdou a může způsobit porušení inženýrských sítí jež jsou v dané zemi 

uloženy, včetně základů budov. Velikost seismické vlny závisí na míře ztlumení výbuchu 

půdou, hloubce, nadkrytí, druhu a vlastnostem okolní půdy. Nejvyšší hodnoty dosahuje 

seismická-otřesová vlna pří úplném utlumení tlakové vlny, nejmenších při ničení na povrchu. 

 

9.1.1. Bezpečná vzdálenost  

Vzdálenost, od které již není seismická vlna nebezpečná pro objekty: 
 rs = ks.Q1/3  (45) 

kde:  

rs  -poloměr otřesů v metrech 

ks -součinitel závisející na složení půdy a druhu objektu  

  Obytné a průmyslové objekty ks = 8 

  Lehké stavby a potrubí  ks = 20 

Q -váha nálože v kg. 

 

V případě výbuchů ve vodním prostředí či vodonosných vrstvách je nutno tuto 

vzdálenost zvýšit dvakrát. V případě výbuchů, kde není možné docílit požadované bezpečné 

vzdálenosti, je nutné zpevnit základové konstrukce daných objektů čí vybudovat tzv. 

ochranný příkop – zemní rýha, jež přeruší seismickou vlnu. Tento příkop se nesmí nacházet 

v zóně zasažené výbuchovým kuželem a jeho umístění se musí provést tak, aby nedošlo 

k narušení stability budov či konstrukcí. [9]  

 

9.2. Tlaková vlna  

Vlivem prudké chemické reakce výbušného souboru se v jeho okolí vytvoří velké 

stlačení vzduchu (tlaková vlna), která má dále parametry deflagrace, nebo detonace. Rychlost 

šíření této tlakové vlny se vzdáleností rychle klesá a snižuje se její destrukční účinek na 

konstrukce. Vzdálenost, na kterou je tlaková vlna neškodná je dána vzorcem. 
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rb = kb. ku . Q1/3 (46) 

kde: 

rb  -bezpečná vzdálenost v metrech 

Q -váha nálože v kg. 

kb  –součinitel závisející na druhu objektu - viz tabulka [6] 

ku –součinitel závisející na množství vybuchující látky a hloubce 

v závislosti na okolním terénu. (1 - povrchová exploze; 0,5 – 

slabě zakrytá exp.; 0,1 – silně zakrytá exploze) 
Tabulka 4 Součinitel druhu objektu 

kb Druh rozrušení objektu 

1,5 Prolomení silných zdí z cihel. Úplné zničení průmyslových 

staveb. Poškození mostů a železničních těles. 

1,5 – 2 Rozboření dřevěných budov, převrácení železničních vozů. 

Poškození elektrické sítě. 

2 – 5 Poškození vnitřních dřevěných příček, dveří, domů 

5 - 10 Úplné rozbití skel, částečné poškození dveří, omítky, krytiny. 

10 – 50 Částečné poškození skel oken 

 

 

V řadě případů se dá jako ochrana k utlumení tlakové vlny použít vyšší hloubka 

zásypu. Této metody zvýšení zásypové vrstvy je možno použít zejména při zvýšení 

bezpečnosti různých produktovodů (zejména ropovody a plynovody) kdy nastává velký 

problém, pokud se zpřísní velikost ochranného pásma. V nezastavěné oblasti je možno tyto 

pásma bez ohledu rozšířit, pokud se však jedná o zastavěné území je to velký problém a 

musíme tedy přistoupit k přeložení těchto sítí do větších hloubek s ohledem na zachování 

stávajících bezpečnostních vzdáleností na povrchu. 

 Ochrana budov a ostatních objektů ohrožených především tlakovou vlnou se 

chrání proti jejímu účinku – otevřením případně demontáží okenních případně dveřních křídel 

a následným vyplněním okenních otvorů pytli s pískem nebo obložení stěn pytli-bednami 

s pískem. [9] 
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9.3. Odlehčovací plochy 

 

Jak již bylo popsáno výše je důležité daný výbuch odlehčit v pokud možno nejkratším 

čase po iniciaci. Výfukové prvky musí být schopny odlehčit daný výbuch při co nejmenších 

přetlacích.  

 

Kde pro rychlost nárůstu tlaku platí: 

][][ 113/1
max

−− ⋅⋅⋅⋅⋅





= smbarnebosmPaV

dt
dpK   [28] (47) 

Tabulka 5 Prachové třídy a hodnoty Kst 

Třída Kst [MPa.m.s-1] 

St 1 0 – 20 

St 2 20 – 30 

St 3 > 30 

 

Pro výbuchy prachů se výfuková plocha pro prostory tvaru krychle nebo hranolu, 

kontejnerů a zásobníků počítají dle následujícího vztahu: 
8 0,569 0,5 0,753

max ,max ,max[4, 485 10 0,027 ( 10) ]st red stat redA p K p p p V− − −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅  [1] 

 (48) 

kde: 

A  -výfuková plocha v m2 

pmax -maximální tlak prachu v kN.m-2 

KSt -deflagrační index oblaku prachu v kN.m-2.m.s-1 

pred,max -odhadnutý maxim. redut. tlak v nádobě s možností výfuku v kN.m-2 

pstat -statický aktivační tlak s ohledem na velikosti výfuk. ploch v kN.m-2 

V -objem prostoru, kontejneru, zásobníku v m2 

 

Tento vztah platí s těmito omezeními: 

- 0,1 ≤ V ≥ 10 000 m3 

- H/D ≤ 2, kde H je výška a D průměr protáhlého prostoru, kontejneru nebo 

zásobníku; 
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- 10 kN/m2 ≤ pstat ≤ 100 kN/m2 pro průtržné membrány a výfukové prvky 

s malou hmotností reagující téměř bez setrvačných účinků); 

- 10 kN/m2 ≤ pred,max ≤ 200 kN/m2 

- 500 kN/m2 ≤ pmax ≤ 1 000 kN/m2   

pro 1000 kN/m2.m.s-1 ≤ KSt ≤ 30 000 kN/m2.m.s-1 

- 500 kN/m2 ≤ pmax ≤ 1200 kN/m2  

pro 30 000 kN/m2.m.s-1 ≤ KSt ≤ 80 000 kN/m2.m.s-1 

 

Pro výbuchy prachů se výfuková plocha pro uzavřené prostory počítá 
následovně: 

8 0,569 0,5 0,753
max , ,[4, 485 10 0,027 ( 10) ]st red Bem stat red BemA p K p p p V− − −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅  

 [1]  (49) 

kde: 

A  -výfuková plocha v m2 

pmax -maximální tlak prachu v kN.m-2 

KSt -deflagrační index oblaku prachu v kN.m-2.m.s-1 

pred,Bem -návrhová hodnota pevnosti konstrukce v kN.m-2 

pstat -statický aktivační tlak s ohledem na velikosti výfuk. ploch v kN.m-2 

V -objem prostoru, kontejneru, zásobníku v m2 

 

Tento vztah platí s těmito omezeními: 

- 0,1 ≤ V ≥ 10 000 m3 

- L3/DE ≤ 2, kde L3 je největší rozměr daného prostoru a DE = 2.(L1.L2/π)0,5, 

kde L1,L2 jsou další dva rozměry prostoru; 

- 10 kN.m-2 ≤ pstat ≤ 100 kN.m-2 pro průtržné membrány a výfukové prvky 

s malou hmotností (reagující téměř bez setrvačných účinků); 

- 10 kN.m-2 ≤ pred,max ≤ 200 kN.m-2 

- 500 kN.m-2 ≤ pmax ≤ 1 000 kN.m-2   

pro 1 000 kN.m-2.m.s-1 ≤ KSt ≤ 30 000 kN.m-2.m.s-1 

- 500 kN.m-2 ≤ pmax ≤ 1 200 kN.m-2  

pro 30 000 kN/m2.m.s-1 ≤ KSt ≤ 80 000 kN/m2.m.s-1 
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Pro protáhlé prostory charakterizované vztahem L3/DE ≥ 2 se má uvažovat přírůstek 

výfukové plochy takto: 

 

3( 4,305 log 9,368) log /H Bem EA A p L D∆ = − ⋅ +  (50) 

 

kde ∆AH je přírůstek výfukové plochy v m2. [1] 

 

Budovy, v nichž je instalovaný zemní plyn, musí být konstrukce navržena tak, aby 

odolaly účinkům vnitřního výbuchu plynu. Pro návrh se použijí nominální hodnoty 

ekvivalentního statického tlaku vypočtené dle následujících dvou rovnic: 
 

3d statp p= +              nebo (51) 

23 / 2 0,04 / ( / )d stat Vp p A V= + +  dle toho, která hodnota je větší. 

 

kde: 

pd -ekvivalentní statický tlak kN/m2; 

pstat -rovnoměrně rozdělený statický tlak, při kterém dojde k porušení 

konstrukce v kN/m2; 

AV -plocha výfukových prvků v m2; 

V -objem pravoúhlého prostoru v m3; 

 

Tyto vztahy pro výpočet odlehčovacích ploch platí pro prostory s celkovým objemem 

do 1 000 m3. 

9.4. Střepiny a troskový spad  

Při výbuchu bývá zpravidla do blízkého okolí vymrštěno relativně velké množství 

nejrůznějších fragmentů-střepin. Tyto fragmenty jsou schopny letět s ohledem na jejich 

velikosti, tvaru a síly výbuchu do vzdálenosti 200 až 2000 metrů. V případně nemožnosti 

dosáhnout bezpečného okruhu je třeba tento výbušný soubor zakrýt a tím omezit rozlet 

střepin. Při nadkrytí se používá často sypkého, pokud možno hutného materiálu (vlhký písek 

případně zemina atd.). [9] 

Míra a závažnost poškození konstrukcí stejně tak i lidského těla bude vždy záviset na 

hmotnosti, tvaru (zejména ostrosti hran), materiálového složení fragment a také úhlu a 
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rychlosti dopadu. Počáteční rychlost střepin dosahuje hodnoty cca 1 500 m/s. S ohledem na 

rychlost šíření zvukové vlny v ovzduší (331,7 m/s) dopadají přímo letící střepiny 

v ohroženém prostoru dříve, než je slyšet zvukovou vlnu výbuchu. Střepiny letící větším 

obloukem ztrácejí vlivem nepravidelného tvaru na rychlosti a dopadají až po zvukovém 

účinku výbuchu. [9] 

Zvukový projev výbuchu proto nemůže být signálem pro krytí osob, nebo přesunu do 

úkrytu. 

10. Reakce konstrukce na tlakovou vlnu 

10.1. Nosné stavební konstrukce 

Nosné stavební konstrukce tvoří hlavní a tím i nejdůležitější část objektu. Přenášejí jak 

stálé tak i užitné zatížení. Je důležité objekty jež se nalézají v nebezpečném prostoru či jsou 

zdrojem nebezpečí konstruovat, tak aby splňovaly bezpečnostní požadavky jež jsou na ně 

kladeny. V důsledku velké variability konstrukčních materiálů na trhu není mnohdy 

projektant dané konstrukce tak omezen jako projektant dané technologie.  

10.2. Nenosné stavební konstrukce 

Se vyznačují zpravidla menší mohutností daných prvků a tím i větší náchylností 

k poškození vlivem nepředpokládaného zatížení jakým může být výbuch. 

10.3. Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou nejzranitelnější částí celé stavební konstrukce. Je to způsobeno 

především provedením jejich konstrukce. Výjimku tvoří bezpečnostní dveře všech druhů a 

stejně tak bezpečnostní okna stejně tak jako skla vybavená dalšími podpůrnými strukturami. 

Při návrzích s těmito prvky se musí počítat s vyššími odolnostmi na účinky tlakového 

namáhání a tím i menší či žádné účinností samotného odlehčení výbuchu. V případě 

odůvodněných případech mohou být v objektech navrženy výbuchové stropy případně stěny. 

Tyto konstrukce však vyžadují individuální přístup co se týká požadované odolnosti a 

případné její certifikace. 

10.4. Základové konstrukce  

Vlivem výbuchu může dojít k poškození vedení nebo zásobníků – vody, páry, plynu, 

topného oleje, benzínu, nafty atd. Tyto konstrukce mohou být poškozeny ne jen když se 
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budou nacházet v blízkosti místa výbuchu, ale mohou být poškozeny i ve větších 

vzdálenostech a jejich bezpečnost je nedostatečně zhodnocena na vliv seismické vlny a 

následné jejich narušení. Z tohoto důvodů by měla být po výbuchu provedena u všech 

zásobníků a vedení, která byla i nebyla zasažena výbuchem, kontrola těchto systémů. 

Kontrola by měla být provedena s ohledem na hrozící riziko vzniku závažné havárie 

způsobené v důsledku již staré havárie.  
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11. Ventilovaný vnitřní výbuch 

Kvůli snížení tlakového namáhání konstrukce od výbuchu je třeba danou konstrukci 

vybavit instalací ventilačních prvků. Z teorie šíření hoření jasně vyplývá, aby daná ventilace 

byla úspěšná, musí být ventilační otvory vytvořeny v co nejkratší fázi od iniciace výbuchu. 

Tím vyvstává podmínka nastavení ventilačního zařízení na co nejnižší možný reakční tlak. 

Ideální je mít danou ventilační plochu neustále otevřenou, to však z mnoha různých důvodů 

nelze. Reakční tlak musí být stanoven s ohledem na rychlost rozvoje plochy plamene výbuchu 

a vzniku jeho zplodin. V případě, že tlak bude nastaven na vysokou hodnotu, nemusí již dané 

odlehčení účinné. [20]  

11.1. Srovnávací vzorek 

Jako srovnávací vzorek byl vybrán objekt nové budovy fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TU Ostrava a to laboratoř PTCH prachů (místnost LC 114). Na této 

místnosti bude dále nasimulován vnitřní výbuch plynné výbušné směsi. 

Jednotlivé simulace budou následně porovnány a stanoven závěr. 

Základní vstupní informace. 

a) výbušná směs: methan se vzduchem 

b) množství hořlavého plynu - dlouhodobý únik plynu 

c) koncentrace dolní hranice výbušnosti je 5 obj. % 

 
Tabulka 6 Vstupní informace o místnosti 

Dispozice místnosti Únik 

Místnost 
Účel 

místnosti 
Plocha 

Objem 

místnosti 

Odlehčovací 

plocha 
Objem Hmotnost DHV 

  [m2] [m3] [m2] [m3] [kg] [Obj %] 

LC 114 
Lab. PTCH 

prachů 
44.5 133.5 8.2 6.675 4,407 5 
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Obrázek 7 Půdorysný pohled dispozice laboratoře  

Na základě typologie rozvodu plynu jsem stanovil orientační přetlak v potrubním 

rozvodu plynu na hodnotu do 5 kPa. Z praktických zkušeností však vyplývá, že standardní 

přetlak, jež bývá v tomto zařízení v městské zástavbě má hodnotu 2,5 kPa. 

Jelikož jsme neměli revizní zprávy od tohoto zařízení nemohli jsme s jistotou potvrdit 

tento přetlak, rozhodli jsme se jej změřit přímo na místě za pomocí otevřeného barometru na 

němž jsem pak odečetl rozdíl hladin a následně stanovil skutečný přetlak v rozvodu. 

 

0, 23 998 9,81 2251, 4p h g Paρ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  (52) 

 

Za pomocí odměrného válce o objemu 1500 ml byl naměřen průtok plynu: 

3 10,0015 0,0003
5skut

VQ m s
t

−= = = ⋅  (53) 

Aby nedošlo ke vzniku nebezpečné výbušné koncentrace, byla jednotlivá měření 

prováděna s delšími časovými rozestupy za současného spuštění odsávání, jež je svým 

výkonem samo o sobě schopno zajistit dostatečnou ventilaci. Výkon ventilace na jedno 

stanoviště je 800 l/min. 

Průměr kruhového výtokového hrdla je 5 mm. 
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11.1.1. Ruční výpočet 

Stanovení zóny vníž se vyskytuje koncentrace hořlavé látky nad spodní hranicí 

výbušnosti. Pro plyny a hořlavé kapaliny je důležitý i způsob jakým daná látka unikla: 

- Turbulentní výtok z tlakových zařízení definovaným otvorem 

- Difúzní výtok definovaným otvorem 

- Mžikový odpar, velký únik v krátkém čase 

 

Turbulentní výtok  

Vzdálenost spodní hranice výbušné koncentrace od místa úniku; 

0,5

0,5

11,1674

11,1674 16,043 0,005 0,67
0,035

DHV
DHV

DHV

x M d
c

x m

= ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ =
[8] (54) 

 

kde: 

xDHV vzdálenost od místa úniku, kde koncentrace dosáhne dolní hranice 

výbušnosti  [m] 

cDHV dolní hranice výbušnosti [kg.m-3] 

d průměr otvoru, ze kterého látka uniká [m] 

M molekulová hmotnost  [-] 

 

Hodnota přetlaku při ventilovaném výbuchu 

( ) 25 2 2
01,804 10 1red fl vp D S E A− − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅              [10] (55) 

kde: 

pred redukovaný přetlak  [MPa] 

D průměr [m] 

Sfl rychlost plamene - 7 m.s-1 dle [10] 

E0 expanzní poměr- 7,4  [-] 

Av velikost ventilační plochy [m2] 
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Tabulka 7 Hodnoty ručního výpočtu 

Ruční výpočet  

N
am

ěř
en

ý 

ún
ik

 p
ly

nu
 

Id
eá

ln
í p

ly
n 

H
yd

ro
st

at
ic

ky
 

Qv [lit.s-1] 0,3 7,66 0,99 

Qm[kg.s-1] .104 1,98 51,67 6,7 

t [s] 22257 852,5 6577 

t+[ms] 500-800 

pred [kPa] 7 až 11,6 

 

kde: 

Qv -objemový průtok [lit.s-1] 

Qm -hmotnostní průtok [kg.s-1] 

t -čas úniku zemního plynu [s] 

t+ -čas působení přetlakové fáze výbuchu [ms] 

pred  -redukoaný tlak při výbuchu[kPa] 

 

Podrobný postup výpočtů viz příloha. 
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11.1.2. ALOHA verze 5.3.1 

ALOHA (Areal Location of Hazarderous Atmosphere) je programový nástroj pro 

zjišťování následků úniku nebezpečné látky a zjednodušeného stanovení koncentračních linií. 

Lze zde modelovat úniky typu: 

Přímý zdroj  -okamžitý či kontinuální únik plynné látky ve velkém množství. 

Louže  -jednorázový únik kapalné látky, která po jejím úniku vytvoří louži a 

následně dochází k jejímu odpařování. 

Zásobník  -únik z poškozeného zásobníku různého typu. 

Potrubí  -rozptyl plynu unikajícího z potrubí. Tento model nepočítá s vlivem  

vypařování, tudíž se nehodí pro simulaci úniku kapaliny. 

 Ze simulace vyplynulo, že program ALOHA je naprosto nevhodná pro modelování 

úniku hořlavého plynu uvnitř budovy. Program deklaroval, že v daném prostoru laboratoří 

nevznikne výbušná atmosféra pro simulované velikosti úniku do 2,5 kg/minutu. Simulace 

byla provedena pro celou škálu časů úniků, které program nabízí (max. 60 minut). Z těchto 

důvodů nebude dále program hodnocen. Konkrétní data viz příloha. 

11.1.3. Cmr Gexcon 

Únik plynu byl stanoven z nízkotlakého potrubí rozvodu zemního plynu na hodnotu 

6,62.10-4 kg.s-1.  Což odpovídá po přepočtu hodnotě 0,943 l/s. 

 

TNT ekvivalent 
Tabulka 8 Hodnoty přetlaků metodou TNT ekvivalentu 

Vzdálenost od místa výbuchu [m] 3 4 5 

Přetlak [kPa] 145,3 82,9 55,7 

 

Multi-Energy metoda 
Tabulka 9 Hodnoty přetlaků metodou Multi-Energy 

Vzdálenost od místa výbuchu [m] 3 4 5 

Přetlak [kPa] 1,06 0,80 0,64 
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11.1.4. RMP Comp 

Programová aplikace, jež slouží pro modelování zón nebezpečí při hoření par, 

výbuchu par nebo jevu BLEVE. Na základě technických parametrů nízkotlakého rozvodu 

zemního plynu bylo stanoveno množství úniku plynu na hodnotu 2,80.10-4 kg/s. Doba úniku 

plynu byla stanovena na 262 minut. 

 

Vstupní hodnoty: Methane; single chemical; Scenario to analyze-Alternative; 

Unliquefied; Vapor Cloud Explosion; 

 

Následně program stanovil hranici přetlaku 1psi (1 libra na čtvereční palec = 

6 897,1 Pa) ve vzdálenosti 20 metrů.  

 

11.1.5. ROZEX verze 2.1 

Tento program je určen především pro stanovování dopadů havarijních událostí, o 

kterých je známo málo platných a ověřených údajů. Tento stav informativní nouze je v praxi 

při zásazích velmi častý. Je třeba získávat informace o stavu a vývoji dané situace v cca 

reálných časech a to s ohledem na maximální možnou míru následků dané havárie. 

 

Účinek vzdušné rázové vlny závisí na množství látky schopné výbuchu, která se 

nachází v rozsahu výbušnosti. Hodnocení jednotlivých zón účinku této vlny je založeno na 

trinitrotoluenovém ekvivalentu. 

 Zóna těžkého poškození – přetlak rázové vlny větší jak 0,1 MPa, dochází 

k destrukci budov a 100% ztrátě na lidských životech 

 Zóna poškození – přetlak vzdušné rázové vlny 0,1 – 0,03 MPa, dochází k vážnému 

poškození budov a velkým ztrátám na životech lidí. 

 Zóna lehkého poškození – přetlak vzdušné rázové vlny 0,03-0,01MPa, dochází 

k lehčímu poškození budov, rozbití oken, zranění lidí. 

 

Pomyslné epicentrum výbuchu ekvivalentního množství TNT se nalézá v oblasti 

výskytu stechiometrické koncentrace dané výbušné látky. Oblast mezi dolní hranicí 

výbušnosti a místa iniciace se bere jako vzdálenost vníž je možná iniciace výbuchu. 

Program rovněž zohledňuje vlastnosti uniklých látek jejich vliv měrné a molekulové 

hmotnosti na šíření plynů a par, atmosférickou stabilitu – dělení podle Pasquilla, rychlosti 
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větru dle Beaufortova a v neposlední řadě přihlíží rovněž na povahu terénu v němž došlo 

k úniku.[8] 

 

Pro předběžné vyhodnocení následků úniku a následného výbuchu (4,4069 kg metanu) 

byly stanoveny tyto hodnoty: 

 
Tabulka 10 Účinky výbuchu předběžné hodnocení 

Maximální vzdálenost epicentra od místa úniku 59 m 

Dosah zóny mortality osob efektem FLASH FIRE od místa úniku 79 m 

Maximální vzdálenost pro dosah vlny 10 kPa od úniku 78 m 

 

Pro havarijní scénář kontinuálního úniku hořlavé látky otvorem (neutrální plyn) byly 

stanoveny následující bezpečnostní odstupové zóny: 

 
Tabulka 11 Tlakové zóny výpočtu - Rozex Alarm 

Dosah zóny mortality osob efektem FLASH FIRE od místa úniku 1 m 

Zóna ohrožení od epicentra výbuchu > 100 kPa - 

Zóna ohrožení od epicentra výbuchu > 30 kPa 1 m 

Zóna ohrožení od epicentra výbuchu > 10 kPa 3 m 

Maximální vzdálenost pro dosah vlny 10 kPa od úniku 4 m 
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11.1.6. TerEx  

TerEx je nástroj sloužící pro rychlé zhodnocení hrozících následků při hrozícím 

nebezpečí výbuchu. Je schopen poskytnout výsledky hrozícího nebezpečí, i když nemá 

dostatek vstupních informací. Je schopen řešit dané situace na základě níže uvedených 

situačních modelů: 

ATP-45 ROTA-NBC události ROTA/CHEM dle ATP-45(C) 
BLEVE   -Ohrožení nádrže plošným požárem 
DIOXIN   -Jednorázový únik – tabelární model  
EXPLOSIVE -Nástražný výbušný systém 
JET FIRE   -Déletrvající masivní únik plynu se zahořením  
PLUME    -Déletrvající únik plynu do oblaku 
PLUME  -Déletrvající únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do 

oblaku 
PLUME   -Pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku 
POISON  -Otravná látka – tabelární model 
POOL FIRE   -Hoření louže kapaliny nebo vroucí kapaliny 
PUFF   -Jednorázový únik plynu do oblaku 
PUFF -Jednorázový únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do 

oblaku 
ROPA  -Zplodiny hoření ropy 
ROPA HEIGHT FIRE – Hoření ropy ve výšce 20 m nad terénem 
SPREAD  -Šíření prachových částic 

 

Tyto modely je možno vybrat na základě prvotního rozdělení události podle na šest 

základnách typologií: 

automobilová cisterna 
nálož 
potrubní trasa 
skladovací nádrž 
technologické zařízení 
železniční cisterna 

Vlastní simulace - vzdálenosti odstupů: 

Tabulka 12 Tlakové zóny výpočtu - TerEx 

Ohrožení osob přímým prošlehnutím oblaku - nezbytná evakuace osob 5 m 

Ohrožení osob mimo budovy závažným poraněním - nutný odsun osob 8 m 

Závažné poškození budov - nezbytná evakuace osob 7 m 

Ohrožení osob uvnitř budov okenním sklem - doporučená evakuace osob 12 m 

Podrobnější a grafické výsledky výpočtu viz příloha. 
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11.1.7. FLACS 

Program FLACS patří do kategorie aplikací, jež dokážou simulovat výbuch na základě 

numerických metod jež dokáží pracovat s dynamikou plynů při výbuchu bez jakéhokoliv 

omezení. Tento program je schopen vytvářet 3D modely výbuchu na základě pokročilé fluidní 

dynamiky a rozvoje výpočetní techniky. Program FLACS dosahuje dobré schody 

s experimentálními hodnotami. [10] Tento program je široce využíván v olejářském průmyslu. 

 

VŠB-TU Ostrava bohužel nemá v tuto chvíli licenci tohoto programu, která by mohla 

být využita pro modelování výbuchu v prostorách budovy laboratoří. Pro ukázku však 

přikládám modelování výbuchu v suterénu kancelářské budovy a následné číření výbuchové 

vlny do prostoru spojovací chodby a okolních místností. Snímky jsou časově krokovány  

 
Obrázek 8  Ukázka modelování výbuchu pomocí FLACS v suterénu budovy 
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12. Srovnání výsledků 

 
Tabulka 13 Výsledky jednotlivých výpočtů - srovnání 

Výpočet dle: Ruční výpočet Cmr Gexcon 

Hodnoty 

výpočtu 

N
am

ěř
en
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ún
ik

 p
ly

nu
 

Id
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ln
í p
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yd
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ky
 

TN
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Te
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Qv [lit.s-1] 0,3 7,66 0,99 0,94 0,41  

Qm[kg.s-1] .104 1,98 51,67 6,7 6,6 2,8  

t [s] 22257 852,5 6577 6677 15720  

t+[ms] 500-800 1,8   

pred [kPa]  7-11,6    >30 

pred [kPa] - 3 m    145,3 1,06  >10 

pred [kPa] - 4 m    82,9 0,80  10 

pred [kPa] - 5 m    55,7 0,64   

N
ES

R
O

V
N

A
TE

LN
É 

H
O

D
N

O
TY

 

 

Nepřesnosti (různorodost hodnot) výsledků jsou způsobeny především rozdílným 

zadáváním vstupních údajů do jednotlivých programových aplikací. Ne všechny programy 

jsou určeny pro modelování úniků ve vnitřních prostorách. Rovněž každý program pracuje 

s jiným množstvím zadaných vstupních parametrů. Programy poskytují informace pro různé 

scénáře. Je však třeba tyto výstupní údaje podrobit odborné úvaze na kolik jsou tyto 

informace pravdivé a časově vyhodnotitelné vstupy. 

 

Z předložených výsledků modelování úniku ventilované exploze v prostoru laboratoře 

byly získány redukované výbuchové tlaky v rozmezí 7 až 11,6 kPa. Z porovnání výbuchových 

přetlaků vzducho-metanové směsi vyplývá, že použití TNT ekvivalentu ani Multi-Energy 

metody nejsou vhodné pro tento druh výbuchu. Tento závěr porovnání je stanoven s ohledem 

na velikosti přetlaků jež vznikly na základě výše uvedených simulací a výsledků odborných 

posudků již proběhlých vnitřních výbuchů v budovách jejichž velikost přetlaku byly 

stanoveny v  rozmezí 5-15 kPa. 
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Je nutné podotknout, že ventilovaný výbuch nepatří do kategorie běžných provozních 

stavů staveb. Zejména u budov je tento jev nanejvýš nebezpečný, protože se zde běžně 

vyskytují lidé, které by daný výbuch mohl vážně zranit či usmrtit. Ventilovaný výbuch 

nepůsobí příznivě ani na stavební konstrukce. Ty může natolik poškodit, aniž by došlo 

k destrukci konstrukce, že nebude mít požadované mechanické vlastnosti a tím se sníží 

celková únosnost budovy. Konstrukce může být i natolik narušena, že musí být přistoupeno 

k jejímu stržení. Zvláštní nebezpečí hrozí při vzniku rezonančního dynamického namáhaní 

konstrukce, kdy dochází k trvalému poškození konstrukcí a jejich požadovaných 

mechanických vlastností. K tomuto poškození dojde i při působení menších sil, než na jaké 

může být daná konstrukce dimenzována v rámci posouzení na statické zatížení. Ale působila 

s rezonanční frekvencí. Je tedy třeba ke každému objektu či zařízení přistupovat individuálně 

s ohledem na použité konstrukční prvky. 

13. Návrh provedení některých inovací  

V případě, že by posuzovaná stavba nesplnila požadavky na odolnost proti účinkům 

výbuchu, je možno upravit typologii stavby a provést nové posouzení. Zejména ke zvýšení 

počtu a plochy odlehčovacích zařízení (ploch), snížení vlivu turbulence a snížení velikosti 

výbušného souboru V opačném případě je nutné přistoupit k zesílení zejména nosných částí 

stavby. Toto zesílení se může provést následovně: [13] 

• Zesílením betonových a železobetonových konstrukcí - zvětšením průřezu, předpětím 

výztuže, přidáním další výztuže ať už tuhé kladené do drážky nebo výztuže lepené 

na povrch, stříkaným betonem s výztuží či bez výztuže, nebo změnou nosného 

systému dané konstrukce; 

• Zesilování železobetonových desek za použití nadbetonování, přidáním výztuže, 

zmenšením rozpětí;  

• Dalšími možnostmi mohou být: 

- použití aramidových vláken (kevlar…) – nevýhoda jsou náchylné na prostředí, 

světlo… 

- pro případy můžeme použít houževnatého pěnového materiálu, který odolává 

teplotám vznikajícím při výbuchu. Velká část energie je spotřebována na drcení 

stěn a současně přebytečný plyn postupně proniká stěnami.  
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14. Závěr 

První část diplomové práce se zabývá analýzou úniku samotného metanu a dobou, za 

kterou se v daném prostoru vytvoří výbušná koncentrace tohoto plynu. Velikosti zkušebního 

úniku se odlišovaly zejména použitými výpočetními postupy. Výsledky z těchto metod byly 

podrobeny srovnání s hodnotou získanou laboratorním měřením průtoku. V rámci použitých 

programů byl ve stanovení daného úniku nejpřesnější RMP Comp, který stanovil únik o 

37 % vyšší oproti skutečně naměřené hodnotě. Dále se umístil Cmr Gexcon a hydrostatický 

výpočet. Velikost úniku v těchto dalších případech však byla překročena o více jak 200 %. 

 

Hlavním cílem zadání diplomové práce je stanovení výbuchových parametrů, zejména 

velikosti přetlaku v čele rázové vlny a doby působení tohoto přetlaku. Z důvodu složitosti 

výbuchové reakce a ovlivnitelnosti těchto parametrů působením nejrůznějších vlivů existuje 

velké množství empirických či polo-empirických výpočtů a hodnocení. Tyto výpočty lze pak 

uplatnit pouze pro dané intervaly různých podmínek. Problematičnost zkoumané oblasti 

dokazuje i obsáhlost teoretické části předkládané diplomové práce. Nejlepší schody ve 

stanovení výbuchových parametrů dosáhly z programy TerEx a ROZEX, který ale deklaroval 

některé hodnoty značně navýšené. To je způsobeno primárním určením programu pro 

simulování velkých úniků a havárií. Program TerEx se jeví jako nejvhodnější pro hodnocení 

výbuchových jevů, jež by mohly nastat při zásahu HZS. 

  

Zjištěné výše uvedené výsledky práce mohou být použity při stanovování 

bezpečnostních odstupů při haváriích, navrhování technologických celků případně pro 

vyhotovení odborného posudku pro již uskutečněný výbuch. Tyto výsledky lze užít i při 

sestavování dokumentace zdolávání požáru, případně při plánování cvičení se simulací 

reálných výbuchových dějů jednotkami hasičského záchranného sboru. Tato problematika je 

natolik komplikovanou disciplínou, že její hlubší pochopení vyžaduje další řešení této oblasti 

s doplněných mnohými zkušebními, ověřovacími simulacemi a zkouškami. 

 

Pro stanovení výbuchových účinků bylo použito několika výpočetních postupů znichž 

byly čerpány hodnoty, které byly porovnatelné s hodnotami znaleckých posudků již 

proběhlých obdobných výbuchů zemního plynu. Při stávající situaci by ventilovaný výbuch 

v posuzované laboratoři měl za následek při realizovaném přetlaku 7 až11 kPa : rozbití 
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skleněných výplní oken, vyražení dveřního křídla dveří a porušení dělících příček a opláštění 

budovy. Větší škody na stavební konstrukci by zřejmě nenastaly. V případě výskytu osob 

v místě výbuchu a těsné blízkosti by došlo k jejich  těžkému poranění zejména popáleninám 

různých stupňů a částí těla. V širším okolí cca do 12 metrů by došlo ke zranění osob 

v důsledku troskového spadu, či povalení. Nebezpečí by hrozilo i osobám, jež by se 

vyskytovaly v budově v místech vzdálených až 8 metrů. 
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18.1. Textové odkazy 

Tabulka 14 Účinky výbuchu, koeficient k, přetlak na čele rázové vlny [11] 

k ∆p [kPa] Účinek 

200 do 0,5 Žádná poškození. 

100 - 200 0,5 - 1 Malá poškození okenních výplní. 

50 - 100 1 - 2 Větší poškození okenních výplní. 

25 - 50 2 - 5 Částečné poškození rámů dveří a oken, porušení omítky a vnitřních 

dřevěných příček. 

8 -25 5 – 20 Zničení oken, poškození lehkých staveb, poranění osob odletujícím 

sklem. 

6 – 14 10 – 30 Částečné rozrušení staveb, lehčí poranění organismu. 

10 15 Povalení stojící osoby. 

6 – 8 20 – 30 Značné rozrušení městských staveb. 

6 34 Prasknutí ušních bubínků. 

2,7 – 8,3 20 – 150 Rozrušení vnitřních příček, větší poškození organismu. 

2,0 – 4,7 50 – 250 Poboření kamenných, cihlových a dřevěných budov, převrácení 

železničních vozů, poškození elektrické sítě. 

3,2 100 Úplné rozbití staveb s výjimkou železobetonových staveb 

bezpečných proti zemětřesení.  

2,2 – 2,7 150 – 200 Smrt organismu, rozrušení železobetonových staveb bezpečných 

proti zemětřesení. 

1,7 200 - 300 Rozrušení ocelových mostů. 
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Tabulka 15 Účinky rázových vln na člověka [11] 

Fyziologický efekt Míra poškození Přetlak v rázové vlně [kPa] 

Povalení stojících osob  7 

Prahové nebezpečí 34 
Prasknutí ušních bubínků 

50 % nebezpečí 100 

Prahové nebezpečí 210 - 280 
Poškození plic 

50 % nebezpečí 550 a více 

Prahové nebezpečí 690 – 830 

50 % nebezpečí 900 – 1240 Úmrtí 

100 % nebezpečí 1390 - 1720 

 

 
Tabulka 16 Přípustný stupeň bezpečnosti působení vzduš. tlak. vlny, koef. K 

Stupeň 

bezpečnosti 
Přípustná porušení 

Hodnota 

koeficientu K 

1 Bez účinků. 50 – 150 

2 Případné porušení zasklených ploch. 10 – 30 

3 
Úplné porušení zasklených ploch, částečné porušení 

rámů oken a dveří, porušení lehkých příček. 
5 – 8 

4 Porušení vnitřních příček, rámů oken a dveří atd. 2 – 4 

5 
Porušení na velmi pevných zděných a dřevěných 

budovách, částečné porušení železničních drah. 
1,5 – 2 

6 
Porušení příčných zdí, úplné porušení budov, destrukce 

železničních mostů a železničního tělesa. 
1,4 

Zdroj: [11]   viz 7.1.2 Velikost bezpečného poloměru 
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Tabulka 17 Iniciační zdroje (základní přehled) 

Relevantní pro 
Iniciační zdroj Obvyklá příčina 

prachy plyny,páry 

horké povrchy 

tření rotujících součástí, poruchy 

zařízení pracující za vysokých teplot, 

poruchy tepelné izolace atd. 

ANO ANO 

plameny, horké plyny, 

žhavé částice 

zařízení na spalování, sušení, práce s 

plamenem,... 
ANO ANO 

mechanicky vznikající 

jiskry 

tření, nárazy, abrazivní procesy 

(broušení, leštění), cizí předměty v 

zařízeních, řezání, poruchy brzd, 

ložisek a rotujících mechanismů,... 

ANO ANO 

statická elektřina 
poruchy uzemnění, rychle probíhající 

oddělovací a třecí postupy 
ojediněle 

většinou 

ano 

úder blesk 
blesk, ohřátí bleskosvodu, indukce 

statické elektřiny 
ANO ANO 

vysokofrekvenční 

elektromagnetické vlny 

poruchy měřících a lékařských 

přístrojů, vysokofrekvenční generátory 

(sušení, svařování, řezání),... 

výjimečně některé 

adiabatická komprese a 

rázové vlny 

teplo při výrazných a rychlých 

adiabatických kompresích, zahřívání 

při průchodu rázové vlny potrubím 

v praxi 

nereálné 
pro většinu 

exotermické chemické 

reakce (např. 

samovznícení) 

chemické reakce, pyroformní a 

zápalné látky, biochemické procesy, 

polymerační reakce,... 

dle teploty 

(často ano) 

většinou 

ano 

 

Důležité upozornění: 

Tuto tabulku samozřejmě nelze brát jako definitivní pro všechny druhy prachů, plynů 

a par, vzhledem k tomu, že mají různé minimální iniciační energie a iniciační zdroje velmi 

odlišné úrovně energie. Teoreticky jakýkoliv výše uvedený zdroj může za velmi extrémních 

podmínek iniciovat jakoukoliv výbušnou atmosféru a nelze jej tedy zcela ignorovat. [26] 

 



 

18.2. Příloha 1 - ruční výpočet 

Teoretické množství úniku: 
3

3

133,5

133,5 0,05 6,675
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V m
V V C m

=

= ⋅ = ⋅ =
 (56) 

38,314 295,15 0,0243
100900m
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⋅ ⋅
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= = =  (58) 

2

2

potrubí

potrubí

V V
p p

=
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Hydrostatický výpočet: 

3
2

2

4, 4069 0,6749
6,529

m kg m
V

ρ −= = = ⋅  (65) 

 

0

2

1

2

2251,80,62 2 9,81 0
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 −
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5 4 3 1 11,96 10 50,6 9,927 10 0,99vQ S v m s l s− − − −= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅  (67) 

 
5 4 11,96 10 50,6 0,6749 6,7 10mQ S v kg sρ − − −= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  (68) 

4, 4069 6577 2
0,00067m

mt s hod
Q

= = =   

 

Naměřené množství úniku: 

3 1 10,0015 0,0003 0,3
5v

VQ m s l s
t

− −= = = ⋅ = ⋅  

3 4 10,3 10 0,6602 1,9806 10v vQ Q kg sρ − − −= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  

4, 4069 22257 6
0,000198m

mt s hodin
Q

= = =   

 

Výpočet odhadu přetlaku ventilovaného výbuchu [10]. 

( ) 25 2 2
01,804 10 1red fl vp D S E A− − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅   (69) 

( ) 25 2 2

5 4
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Výpočet odhadu přetlaku ventilovaného výbuchu [1] 

2
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2
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Ventilovaný výbuch plynů a par 
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18.3. Příloha 2 - Cmr Gexcon  

18.3.1. Únik plynu 

 

 

  
Obrázek přílohy 1 Stanovení úniku plynu 
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18.3.2. TNT ekvivalent 

 
Obrázek přílohy 2 Stanovení přetlaku ve vzdálenosti 3 metry 

 

 
Obrázek přílohy 3 Stanovení přetlaku ve vzdálenosti 4 metry 

 

 
Obrázek přílohy 4 Stanovení přetlaku ve vzdálenosti 5 metrů 
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18.3.3. Multi-Energy 

 

 
Obrázek přílohy 5 Stanovení velikosti přetlaku, času působení pozitivní fáze a impulzu ve vzdálenosti 

3 metry od místa exploze 

 

 
Obrázek přílohy 6 Stanovení velikosti přetlaku, času působení pozitivní fáze a impulzu ve vzdálenosti 

4 metry od místa exploze 
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Obrázek přílohy 7 Stanovení velikosti přetlaku, času působení pozitivní fáze a impulzu ve vzdálenosti 

5 metrů od místa exploze 
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18.4. Příloha 3 - Rmp Comp 

 
 Obrázek přílohy 8 Základní vstupní parametry úniku  

 

 
   Obrázek přílohy 9 Vzdálenost hranice tlakové zóny o hodnotě 6,9 kPa 
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18.5. Příloha 4 -Rozex  

 
Obrázek přílohy 10- Rozex - základní vlastnosti metanu 

 
Obrázek přílohy 11 - Rozex - účinky výbuchu metanu 
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Obrázek přílohy 12- Zóny ohrožení - program ROZEX 

 


