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Anotace 

PLCH, Libor. Účinky fyzikálních výbuchů. Ostrava, 2013. 54 s. Bakalářská práce. VŠB - TU 

Ostrava. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou fyzikálního výbuchu. V úvodní části se stručně 

věnuje obecné teorii výbuchu a jeho základním druhům. V další části seznamuje čtenáře 

s tlakovými nádobami, u kterých se s fyzikálním výbuchem můţeme setkat. Hlavní část práce 

se zabývá popisem nejpouţívanějších výpočtových metod pro určení účinku tlakové vlny 

generované po roztrţení pláště tlakové nádoby. Závěr práce je zaměřen na rozbor softwaru 

pro výpočet účinků tlakové vlny při fyzikální explozi, který byl zpracován jako příloha této 

bakalářské práce. V této části práce popisuje, jak program pracuje, analyzuje jeho vyuţitelnost 

a podrobně se věnuje jeho specifickým částem. 

Klíčová slova: výbuch, tlaková nádoba, tlaková vlna 

 

 

 

PLCH, Libor. Effects of physical explosions. Ostrava, 2013. 54 p. Bachelor thesis. VŠB - TU 

Ostrava. 

 

This bachelor thesis deals with a physical explosion. In the introductory part it devotes to 

general theory of explosion and its main categories. The next part of the thesis informs the 

reader about pressure vessels, which are connected with physical explosion. The main part of 

this thesis deals with description of the most used computational methods for determination 

effects of the pressure wave, which is generated after a rupture of pressure vessel. The end of 

this thesis is focused on analysis of software for calculating effects of pressure wave 

generated during physical explosion, which was created as a supplement to this bachelor 

thesis. This part tries to explain simply how the software works, analyzes its serviceability 

and dedicates to its specific parts. 
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Seznam použitých symbolů 

p0 - atmosférický tlak     [Pa] 

p1 - vnitřní tlak v nádobě při roztrţení   [Pa] 

V1 - objem tlakové nádoby    [m
3
] 

Cp - specifické teplo při konstantním tlaku  [J·K
-1

·mol
-1

] 

Cv - specifické teplo při konstantním objemu  [J·K
-1

·mol
-1

] 

γ1 - poměr specifických tepel plynu   [-] 

R - vzdálenost od středu nádoby k cíli   [m] 

a0 - rychlost zvuku v okolním vzduchu   [m/s] 

Eex -  energie stlačeného plynu    [J] 

Rb - bezrozměrná vzdálenost    [m] 

γ0 - poměr specifických tepel vzduchu   [-] 

T0 - absolutní teplota vzduchu    [K] 

T1 - absolutní teplota plynu    [K] 

M1 - molární hmotnost plynu v nádobě   [kg/kmol] 

M0 - molární hmotnost okolního vzduchu   [kg/kmol] 

r0 - poloměr polokulové nádoby    [m] 

R0 - bezrozměrná počáteční vzdálenost   [-] 

Ps0 - bezrozměrný počáteční přetlak tlakové vlny  [-] 

Ps - bezrozměrný přetlak tlakové vlny   [-] 

kk - koeficient pro úpravu Ps a I u kulovité nádoby [-] 

kv - koeficient pro úpravu Ps a I u válcovité nádoby [-] 

I - bezrozměrný impuls tlakové vlny   [-] 

is - impuls dopadající tlakové vlny   [Pa·s] 

ps - dopadající tlak     [Pa] 

pp - dopadající přetlak     [Pa] 

WTNT -  ekvivalentní mnoţství TNT    [kg] 

hTNT  -   výbuchové teplo TNT     [J·kg
-1

] 
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Úvod 

Ţijeme v době, ve které jsme svědky rychlého rozvoje techniky a nových technologií. 

Tento rozvoj je úzce spjat i s častějším pouţíváním tlakových nádob. S jejich vyuţitím se 

můţeme setkat v mnoha odvětvích těţkého i lehkého průmyslu, ve zdravotnictví, 

v potravinářství a podobně. Pouţívání tlakových nádob je relativně bezpečné při zachování 

určitých pravidel a provozních podmínek. Můţe však nastat situace, kdy dojde k mimořádné 

události, která negativně ovlivní jejich působení na okolí. I přes mnohá bezpečnostní opatření 

a pojistné prvky, můţe u tlakových nádob dojít k roztrţení jejich pláště a prudké expanzi 

stlačeného obsahu do okolního prostředí. Při tomto procesu je generována tlaková vlna, která 

má negativní účinky na okolí. Tlaková vlna s sebou nese vysoké riziko, je schopná způsobit 

aţ smrtelná zranění, případně poškodit okolní technologie nebo dokonce způsobit další 

havárii – tzv. domino efekt. Počet mimořádných událostí, při kterých se vyskytují tlakové 

nádoby, je v celkovém statistickém sledování relativně nízký. To ovšem neznamená, ţe rizika 

vznikající při těchto mimořádných událostech jsou zanedbatelná. Tato práce je zpracována za 

účelem přiblíţení problematiky účinku fyzikálního výbuchu na okolí. Pokusí se shrnout 

metody pro výpočet parametrů tlakové vlny a tím usnadnit vymezení prostoru negativního 

působení po případném roztrţení tlakové nádoby obsahující plyn. Cílem této bakalářské práce 

je tedy seznámení odborné veřejnosti, studentů a osob zabývajících se problematikou 

roztrţení tlakových nádob s metodami pro odhad účinků tlakové vlny na okolí. Výstupem této 

práce je i přehledný software, který umoţní rychlou analýzu účinku generované tlakové vlny. 

Musíme si však uvědomit, ţe exploze, ať uţ chemická nebo fyzikální, je velice komplikovaný 

proces, který je závislý na mnoha parametrech a vlivu okolního prostředí. Všechny tyto 

okolnosti nelze do výpočtu zahrnout, a proto nelze povaţovat výpočtové metody za zcela 

přesné a výsledky musíme brát s určitým nadhledem. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných a vědeckých publikací, které jsou 

zaměřeny na účinky fyzikálních výbuchů. Prioritně jsou uvedeny ty publikace, které se věnují 

kalkulaci účinků působení tlakové vlny na okolí: 

BAKER, W.E., J.J. KULESZ, R.E. RICHTER, R.E. BESSEY, P.S. WESTINE, V.B. 

PARR a G.A. OLDHAM. Workbook for Predicting Pressure Wave and Fragment Effects 

of Exploding Propellant Tanks and Gas Storage Vessels. USA: NASA Scientific and 

Technical Information Office, 1975 - 1977. 

Tato velice rozsáhlá publikace se převáţně věnuje výpočetním metodám pro odhad účinků 

tlakové vlny a vznikajících fragmentů při explozi tlakové nádoby obsahující plyn. Nabízí i 

několik vzorově řešených příkladů. Informace jsou zde prezentovány především ve formě 

výpočetních vztahů, tabulek a grafů. Publikace byla zpracována americkým národním úřadem 

pro letectví a kosmonautiku (NASA). 

KRATOCHVÍL, Václav. Tlakové láhve z hlediska požární bezpečnosti. 1. vyd. V Ostravě: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 155 s. Spektrum (Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-070-8. 

Publikace je věnována především studentům fakulty bezpečnostního inţenýrství. Je zaměřena 

na popis tlakových lahví, jejich rozdělení a seznámení s postupy a výzkumy v oblasti 

prevence jejich negativního působení. Tvoří ji teoretická a experimentální část. 

V experimentální části popisuje výsledky experimentů tepelného namáhání kovových 

tlakových láhví s hořlavými plyny v podmínkách poţáru. Publikace také uvádí stručný 

přehled stávajících právních a technických předpisů týkajících se tlakových láhví. 

Parametry tlakových vln, zatížení konstrukcí a jejich ochrana: sborník přednášek : 

[vzdělávací seminář - pilotní kurs projektu Protivýbuchová ochrana staveb : Praha, 

20.6.2007]. Editor Břetislav Janovský. V Praze: České vysoké učení technické, 

Kloknerův ústav, 2007, [202] s. ISBN 978-80-01-03685-3. 

Tento sborník přednášek obsahuje různá témata od různých autorů, týkající se problematiky 

účinků tlakových vln na konstrukce a okolní prostředí. Sborník byl vydán při pilotním kursu 

projektu „Protivýbuchová ochrana staveb“. Jedna z přednášek se přímo věnuje fyzikálnímu 

výbuchu a jeho účinkům. 
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Methods for the calculation of physical effects [online]. The Hague, 1996 [cit. 2013-03-10]. 

3rd ed. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/24603230/Methods-for-the-Calculation-

of-Physical-Effects 

Tato elektronická kniha obsahuje metody pro výpočty fyzikálních jevů. V jedné ze svých 

kapitol se věnuje právě fenoménu roztrţení tlakových nádob, kalkulacím parametrů tlakových 

vln a efektem fragmentů na okolí. Publikace byla připravena pod dozorem výboru pro 

prevenci havárií. Jedná se o 3. edici spolehlivého zahraničního zdroje, který prošel několika 

revizemi. 

Guidelines for vapor cloud explosion, pressure vessel burst, BLEVE, and flash fire hazards. 

2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010, xxvii, 428 p. ISBN 04-702-5147-6. 

Tato rozsáhlá publikace je jednou z mnoha knih publikovaných Centrem pro bezpečnost 

chemických procesů (CCPS), které spadá pod Americký institut chemických inţenýrů. 

Podrobně se věnuje kalkulacím různých fyzikálních a chemických dějů, včetně fyzikálního 

výbuchu tlakových nádob. Obsahuje velké mnoţství grafů vytvořených na základě 

experimentů, metody pro výpočet různých parametrů spojených s výbuchem a vzorově řešené 

příklady v závěru kaţdé kapitoly. 
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1. Výbuch 

Výbuch lze nejsnadněji definovat jako rychlé uvolnění energie. Jedná se tedy o velmi 

rychlý děj, spojený s nárůstem tlaku, tepla, zvuku, případně světla, při kterém dochází k náhlé 

změně stavu látky.  Tento jev je obvykle doprovázený tvorbou a šířením určitého druhu vlnění 

v prostředí a rázovou a výbuchovou vlnou. Řadíme sem exploze chemických a atomových 

výbušnin, tepelný výbuch, roztrţení tlakové nádoby, vznícení plynů a podobně. Při výbuchu 

nezáleţí ani tolik na mnoţství energie, ale především na rychlosti, kterou se tato energie 

uvolňuje [7],[8],[9]. Výbuch lze podle druhu a původu uvolněné energie rozdělit na tři 

základní typy [10]. 

 Chemický výbuch 

 Fyzikální výbuch 

 Jaderný výbuch – k uvolnění energie dochází štěpením atomových jader. 

1.1 Chemický výbuch 

Při chemickém výbuchu je energie získána z extrémně rychlé chemické reakce. To 

znamená, ţe dochází ke změnám vazeb mezi atomy a přeměně výchozích látek vstupujících 

do chemické reakce na produkty. Mechanismus výbušných přeměn je moţné rozdělit 

v závislosti na rychlosti děje a jeho tlakovém projevu na následující tři druhy [10]: 

1.1.1 Explosivní hoření (deflagrace) 

Tento druh výbušné přeměny je charakteristický nízkou hodnotou lineární rychlosti, 

řádově 0,1 aţ 10 m/s. Uvolněné plynné produkty mají dostatek času k úniku z reakčního 

pásma. Dá se konstatovat, ţe probíhá v podstatě za konstantního tlaku, tudíţ tlak se 

v čase téměř nemění [8]. 

1.1.2 Přechodná fáze mezi deflagrací a detonací 

Tento druh výbušné přeměny tvoří přechodovou část mezi deflagrací a detonací. 

Lineární rychlost se s nárůstem tlaku zvyšuje. Nastane-li situace, kdy produkované 

zplodiny nestačí z reakční zóny unikat, dochází k nárůstu tlaku, který se projevuje 

formou tlakových impulsů. S rostoucím tlakem dochází k dalšímu zvýšení lineární 

rychlosti. Při tomto ději se dosahuje tlaků aţ stovek MPa [10]. Za určitých podmínek, 

kdy se jednotlivé tlakové impulsy působící na dosud nezreagovanou část výbušniny 
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sčítají, můţe tato přechodná fáze přejít v detonaci. Rychlost výbuchu je mnohem vyšší 

neţ při deflagraci, přibliţně 10
5
 m/s [8]. 

1.1.3 Detonace 

Jedná se o nejrychlejší druh výbušné přeměny. V tomto druhu výbušné přeměny 

dochází k iniciaci reakce prudkým stlačením reakční směsi nebo látky rázovou vlnou 

(nasčítané tlakové impulsy). Probíhá rychlostí vyšší neţ 1 km/s – rychlostí vyšší neţ je 

rychlost zvuku. Detonační rychlost je nejvíce závislá na druhu pouţité výbušniny - 

podmínky výbuchu nemají příliš velký vliv na její hodnotu. Při detonaci vzniká během 

krátkého okamţiku velké mnoţství plynných produktů, které nestačí unikat z reakční 

zóny, hromadí se a dochází tak k nárůstu tlaku, který působí na dosud nezreagovanou 

část výbušniny. S rostoucím tlakem roste i lineární rychlost reakce a tvorba dalších 

plynných produktů. Vzniklý tlakový skok se nazývá detonační vlna. Gradient tlaků 

v čele detonační vlny a v pásmu, které následuje za touto vlnou, vytváří tzv. skok 

zhuštění, někdy nazývaný ráz. Z důvodu těchto vysokých tlakových rozdílů má 

detonace výrazné destrukční účinky. Po ukončení detonace se za rázovou vlnou 

pohybuje pásmo stlačeného vzduchu, plamen a výbuchové zplodiny. Vedle tlakových a 

tepelných účinků je detonace často doprovázena výraznými zvukovými a světelnými 

efekty [8],[10]. 

1.2 Fyzikální výbuch 

Při fyzikálním výbuchu se na rozdíl od chemického výbuchu podstata látky nemění. 

Uvolněná energie je obvykle získána ze změny hybnosti nebo změny skupenství dané látky. 

Někdy je fyzikální výbuch označován jako výbuch mechanický. Při fyzikálním výbuchu 

v podstatě dochází k překročení určitého parametru nad povolenou mez, při kterém dojde 

k destrukci zařízení a uvolnění obsahu do okolí. Dochází tak k prudké expanzi stlačeného 

obsahu do okolí, při které můţe být generována tlaková vlna. Ve většině případů se jedná o 

expanzi plynu z prostředí o vyšším tlaku do prostředí o tlaku niţším. Médium expanduje 

v kulovité ploše a nedochází k jeho okamţitému mísení s okolním vzduchem. Z tohoto 

důvodů se vytváří určitý druh bublin expandovaného média, které mají rozhraní s okolním 

vzduchem. Uvolněné médium má určitou hybnost, která způsobuje další expanzi a z toho 

důvodu klesá tlak uvnitř bubliny, aţ se dostane pod hodnotu atmosférického tlaku. Jakmile 

bublina dosáhne svého maximálního průměru, tak znovu zkolabuje a produkuje negativní 

tlakovou fázi, která má za následek otočení směru proudění větru v okolním vzduchu. 
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Po dosaţení svého minimálního průměru se bublina opět odrazí a vyprodukuje tak další ráz. 

Bublina takto osciluje a produkuje čím dál menší tlakové vlny aţ do doby, kdy se zcela 

uklidní. Tvar a síla tlakové vlny záleţí na mnoha faktorech (např. typ uniklého média, 

rychlost uvolněné energie, tvar nádoby, charakter okolí, typ tlakové nádoby,…). Fyzikálním 

výbuchem můţe být například výbuch pneumatiky, roztrţení tlakové nádoby a podobně 

[10],[16]. 

2. Tlakové nádoby 

Tlakové nádoby tvoří zvláštní skupinu strojního zařízení. Jedná se o uzavíratelné zařízení 

vyráběné většinou z kovového nebo kompozitního materiálu. Za tlakovou nádobu lze 

povaţovat zařízení, jehoţ stěna je namáhána vnitřním nebo vnějším přetlakem. Obecně lze 

říci, ţe tlaková nádoba obsahuje plyn s tlakem vyšším neţ je tlak atmosférický nebo kapalinu 

s tlakem vyšším neţ je tlak hydrostatický. Z pevnostního hlediska musí mít jednoduchý tvar -

válec nebo koule [18]. Tlakové nádoby můţeme rozdělit na: 

 Stabilní tlakové nádoby (viz obrázek 1a.) – jsou pevně připojeny ke zdroji tlaku. 

 Tlakové nádoby k dopravě plynů (viz obrázek 1b.) – nejsou pevně připojeny ke zdroji 

tlaku. 

 

  

 

 

 

a)                                                         b) 

Obrázek 1 – Druhy tlakových nádob [18]. 

Stabilní tlakové nádoby zpravidla neslouţí k dopravě kapalin a plynů. Obvykle nemění své 

stanoviště a bývají trvale spojeny se zdrojem tlaku. Vyskytují se v provozních místnostech, na 

volném prostranství, uloţeny v zemině nebo jsou zasypány. Při navrhování stabilních 

tlakových nádob se vychází s nejvyššího povoleného přetlaku [18]. 

Pro tlakové nádoby k dopravě plynů je charakteristické, ţe mění mezi procesem naplnění 

a procesem vyprázdnění svoje stanoviště. Měly by mít jednoduchý válcový tvar, s klenutým 
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nebo půlkulovým dnem. Při navrhování přenosných tlakových nádob se vychází 

ze zkušebního tlaku. Nejrozsáhlejší skupinu tlakových nádob pro dopravu plynů tvoří tlakové 

láhve (viz obrázek 2). Za tlakové láhve povaţujeme nádoby do vnějšího průměru (D) 420 mm 

a délky (L) 2000 mm s vnitřním objemem větším neţ 0,5 l a nepřesahujícím hodnotu 150 l. 

Dále do skupiny tlakových nádob pro přepravu plynů spadají například cisterny, bateriové 

vozy, tlakové sudy, kryogenní nádoby atd. [9],[18]. 

 

Obrázek 2 – Tlaková láhev [18]. 

3. Výbuchy tlakových nádob 

Tlakové nádoby jsou dnes často pouţívány v mnoha odvětvích průmyslu. Přináší s sebou 

tak nebezpečí výbuchu, který můţe za určitých okolností nastat. Technické závady 

na tlakových nádobách, nedostatky v jejich konstrukci, nedostatky na ventilech a podobně, se 

v současnosti téměř nevyskytují. Uvaţujeme-li, jaké mnoţství tlakových nádob se dnes 

pouţívá, můţeme konstatovat, ţe výroba nádob, jejich uţívání a manipulace s nimi je 

na dostatečné úrovni [9]. 

Největší nebezpečí pro tlakové nádoby představuje poţár, který můţe být iniciátorem 

případného fyzikálního výbuchu. Negativní působení výbuchu na okolí závisí na druhu 

uskladněného plynu, jeho toxikologických vlastnostech, jeho poţárně technických 

charakteristikách a samozřejmě na počátečních parametrech a vzdálenosti od místa výbuchu. 

Hovorově pouţívaný termín „výbuch tlakové nádoby“ není z hlediska skutečně 

probíhajícího děje korektní. Kovová tlaková nádoba, na kterou působí poţár, je 

prostřednictvím sdílení tepla zahřívána. Působením sálavého tepla dochází ke zvyšování 
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povrchové teploty pláště nádoby. Dodané teplo se dále sdílí a ohřívá plyn obsaţený uvnitř. 

Vlivem tepelného namáhání se do určité míry mění mechanické vlastnosti kovového pláště, 

jelikoţ jsou silně závislé na teplotě a to především v oblasti vyšších teplot [9]. Tato skutečnost 

je důsledkem změny vazebných sil ve struktuře kovů při rostoucí teplotě, konkrétně většími 

rozkmity atomů v uzlových bodech krystalické mříţky. Obecně lze říci, ţe zpočátku zahřívání 

dochází ke zlepšení mechanických vlastností oceli, při vyšších teplotách však pevnost prudce 

klesá [14]. Uvnitř tlakové nádoby se v důsledku vyšší teploty zvyšuje tlak plynu. Pokud 

rostoucí tlak dosáhne hodnoty destrukčního tlaku nádoby, dojde k roztrţení kovového pláště 

a následnému výronu plynu. Další vývoj závisí na vlastnosti uvolněného plynu. Jedná-li se 

o hořlavý plyn nebo hořlavý plyn ve směsi s plynem, který podporuje hoření, pak při 

přítomnosti dostatečně velkého iniciačního zdroje (např. poţáru) můţe dojít ke shoření 

(výbuchu) tohoto plynu. Tento případný sekundární výbuch má jiţ chemický charakter. 

V případě, ţe je v nádobě skladován nehořlavý plyn, dojde po roztrţení nádoby pouze k jeho 

expanzi pod tlakem [9],[16]. 

3.1 Příčiny roztržení tlakových nádob 

U tlakových nádob vyskytujících se v podmínkách poţáru tedy můţe dojít k roztrţení 

pláště v důsledku dosaţení destrukčního tlaku. K destrukci pláště tlakové nádoby můţe dojít 

působením jednoho ze dvou níţe uvedených vlivů nebo také jejich kombinací: 

 Zvyšováním vnitřního tlaku v nádobě v důsledku stoupající vnitřní teploty. 

Po dosaţení destrukčního tlaku nádoby (nastává při dosaţení meze pevnosti v tahu) 

dojde k roztrţení pláště nádoby včetně následných doprovodných jevů. Destrukce je 

v tomto případě způsobena přetlakem uvnitř tlakové nádoby [9],[10]. 

 

 Při tepelném namáhání pláště tlakové nádoby dochází ke změně fyzikálních vlastností 

materiálu a jeho destrukce je způsobena jeho tepelným namáháním po dosaţení 

mezních hodnot. Destrukce pláště je v tomto případě způsobena sníţením 

mechanických vlastností materiálu pláště, které je způsobeno vysokým tepelným 

namáháním [9],[10]. Sníţení mechanických vlastností materiálu pláště můţe být 

samozřejmě způsobeno také korozí, erozí, únavou materiálu, případně vnějším 

mechanickým poškozením (například při dopravní nehodě) [10],[11]. 
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 Kombinací obou vlivů uvedených výše. To znamená, ţe působením tepelného 

namáhání dochází ke zvyšování teploty plynu v nádobě, ten se pak rozpíná a zvyšuje 

se vnitřní tlak a tím namáhání pláště tlakové nádoby. Zároveň se také především 

v důsledku tepelného namáhání sniţují mechanické vlastnosti pláště tlakové nádoby. 

Destrukce je tedy způsobena jednak vnitřním přetlakem a jednak sníţením 

mechanických vlastností materiálu pláště [9],[11]. 

 

3.2 Přetlak a vnitřní energie v nádobě 

Podstatou účinků vyplývajících z roztrţení tlakové nádoby a tvorby fragmentů je 

přeměna vnitřní energie uskladněného plynu na energii mechanickou. Z tohoto důvodu 

závisí destrukce tlakové nádoby a případná tvorba fragmentů přímo na dostupné vnitřní 

energii plynu v nádobě. Vnitřní energie je funkcí termodynamických veličin a hmotnosti 

plynu a závisí na: 

 Stavu nádoby v okamţiku roztrţení. 

 Stavu obsahu nádoby. 

Stav nádoby a stav stlačeného plynu souvisí s příčinou poškození tlakové nádoby. Tlak, 

při kterém tlaková nádoba selhává, bývá obvykle stejný jako pracovní (provozní) tlak 

pojistného ventilu. Teplota stlačeného plynu mívá obvykle vyšší hodnotu neţ teplota okolí. 

Jestliţe se tlaková nádoba roztrhne z důvodu nadměrného vnitřního tlaku, pak přetlak 

při roztrţení můţe být aţ několikrát vyšší neţ pracovní (provozní) tlak. Dojde-li však 

k roztrţení následkem eroze, koroze nebo následkem vnějšího mechanického poškození, 

pak je tlak při roztrţení tlakové nádoby přibliţně stejný jako tlak pracovní (provozní). 

Teplota stlačeného plynu v tomto případě je závislá na podmínkách, při kterých proces 

probíhal před okamţikem roztrţení tlakové nádoby a uvolnění jejího obsahu do okolí [12]. 

3.3 Typy roztržení tlakových nádob 

V závislosti na mechanismu přeměny vnitřní energie obsahu nádoby na energii 

mechanickou rozlišujeme jednotlivé typy roztrţení tlakových nádob. Takto můţeme 

rozlišovat dva základní typy roztrţení: 

 Roztrţení tlakové nádoby s ideálním plynem. 

 Roztrţení tlakové nádoby s neideálním plynem. 
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Při roztrţení tlakové nádoby, která je naplněná plynem, je zdrojem energie pro generaci 

tlakové vlny a tvorbu fragmentů expanze plynu do okolí. Většina z pouţívaných 

výpočtových metod předpokládá, ţe stlačený plyn v nádobě se chová jako plyn ideální. Dá 

se konstatovat, ţe rozdíly v chování ideálního a reálného plynu nejsou nijak výrazné 

a předpokládáme-li, ţe obsahem nádoby je ideální plyn, výrazně se zjednoduší výpočet 

souvisejících projevů [12]. 

3.4 Fyzikální projevy při roztržení nádoby 

Dojde-li k roztrţení pláště tlakové nádoby, nastávají určité fyzikální projevy. Tyto 

projevy jsou velmi podobné pro všechny typy roztrţení a nemají přímou souvislost 

s obsahem tlakové nádoby (reaktivní či nereaktivní). Souvisejí především s celkovou vnitřní 

energií stlačeného plynu obsaţeného v nádobě. Celková vnitřní energie obsahu tlakové 

nádoby se v okamţiku roztrţení pláště nádoby dělí na následující části: 

 Energii potřebnou k roztrţení tlakové nádoby. 

 Expanzi stlačeného plynu se vznikem tlakové vlny. 

 Fragmentaci tlakové nádoby spojenou s efekty distribuce fragmentů. 

Energie potřebná k roztrţení tlakové nádoby je velmi nízká a proto ji lze zanedbat. 

Pohybuje se přibliţně v intervalu 1 – 10 kJ. Přičemţ výbuch s obsahem energie 100x vyšším 

neţ je tato hodnota, je stále povaţován za malý, a proto se energie potřebná k roztrţení 

nádoby zanedbává a do výpočtu se tedy nezahrnuje [6],[12]. 

Největší část vnitřní energie se transformuje na expanzi stlačeného plynu do okolního 

prostředí. Tato forma mechanické energie se transformuje do okolí ve formě tlakové vlny. 

Dojde-li k expanzi stlačeného obsahu, můţe dojít v závislosti na hořlavosti a toxicitě obsahu 

nádoby k tzv. sekundárním projevům jako je například ohnivá koule, výbuch oblaku 

hořlavého plynu, atd. [6],[12]. 

Další část vnitřní energie se spotřebuje na fragmentaci. Vzniklé fragmenty působí 

negativně na okolí získanou kinetickou energií. 
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3.5 Vnitřní energie plynu obsažená v tlakové nádobě 

Celková vnitřní energie tlakové nádoby, která obsahuje pouze stlačený plyn, je dána 

pouze energií tohoto plynu. Stlačený plyn je tedy zdrojem celkové vnitřní energie 

před roztrţením nádoby. Tato energie pak slouţí k výpočtům parametrů vznikající tlakové 

vlny. Výbuch, který je následován roztrţením pláště tlakové nádoby, závisí na způsobu, 

jakým je vnitřní energie rozdělena. Zanedbáme-li energii potřebnou k roztrţení nádoby, 

která je zpravidla velmi nízká a tvoří méně neţ 1% celkové vnitřní energie při malém 

výbuchu [6],[12], můţeme konstatovat, ţe celková vnitřní energie se rozdělí na dvě sloţky. 

Přibliţné rozdělení energie je uvedeno v tabulce 1. Energie pro generaci tlakové vlny 

po roztrţení nádoby se pohybuje přibliţně mezi 40 % aţ 80 %. Často se vyuţívá hodnota 

50% [12]. Zbývající část energie se transformuje na kinetickou energii fragmentů, přibliţně 

20% aţ 60%. Výpočtová metoda podle Bakera, která bude podrobně rozebrána v další části 

této práce, však pracuje s předpokladem, ţe veškerá vnitřní energie se přemění v energii 

tlakové vlny. 

Tabulka 1 – Rozdělení energie při roztrţení tlakové nádoby [11],[12]. 

  Energie tlakové vlny Kinetická energie fragmentů 

Kompletní roztříštění nádoby v důsledku 

křehkého lomu 
0,8 E 0,2 E 

Vyhození hlavní části nádoby, např. uzávěru, 

velký otvor v nádobě,… 
0,4 E 0,6 E 

 

3.6 Tlakové vlny vygenerované při roztržení nádoby 

Dojde-li k roztrţení pláště nádoby, dochází k uvolnění jejího obsahu do okolí. Budeme-li 

předpokládat, ţe veškerá vnitřní energie se transformuje na energii tlakové vlny, mohou 

nastat dva základní situace: 

I. K uvolnění energie dochází postupně během poměrně dlouhé časové periody 

(viz obrázek 3a). 

II. K uvolnění energie dochází rázově během velmi krátkého časového intervalu 

(viz obrázek 3b). 
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Obrázek 3 – Běžné tvary tlakových vln [10]. 

Je logické, ţe síla a tvar generované tlakové vlny se mění s rostoucí vzdáleností 

od explodující tlakové nádoby. Během šíření tlakové vlny dochází k výraznému poklesu 

maxima dopadajícího přetlaku. Pro tlakové vlny, které jsou vyvolány roztrţením pláště 

tlakové nádoby, je charakteristická poměrně rozsáhlá negativní fáze, která je obvykle 

následována sekundární pozitivní fází (viz obrázek 4). Tato sekundární pozitivní fáze však 

jiţ nedosahuje obdobných hodnot přetlaku jako fáze primární (viz obrázek 4). Průběh rázové 

vlny je obvykle charakterizován dvěma nejdůleţitějšími parametry. Prvním z nich je 

maximální dopadající přetlak Ps, druhým je impuls positivní fáze is. Oba parametry jsou 

znázorněny na grafu na obrázku 4 [6],[11]. 

 

 

Obrázek 4 – Závislost průběhu tlaku na čase tlakové vlny při výbuchu tlakové nádoby [6]. 
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3.7 Nebezpečí spojená s výbuchem tlakových nádob 

Tlaková nádoba jako celek je bezpečná, je-li vystavena běţnému tepelného namáhání 

způsobenému například slunečním zářením, umístěním nádoby k předpokládaným zdrojům 

tepla (prostředí dílny,…) a podobně. Dojde-li k roztrţení tlakové nádoby, působí tento jev 

negativně na své okolí. Mezi základní rizika hrozící při tepelném namáhání kovových 

tlakových nádob patří: 

 Tlaková vlna 

Tlaková vlna představuje značné nebezpečí. Rizika spojená s jejími účinky 

odpovídají parametrům probíhajícího výbuchového děje a v některých případech jsou 

destrukční účinky generované tlakové vlny rozhodujícím faktorem negativních 

důsledků celé události. Důsledky pro osoby se mohou pohybovat od poškození ušních 

bubínků přes závaţné poškození plic aţ po zranění neslučitelná se ţivotem. Velikost 

tlakové vlny závisí především na vzdálenosti od místa výbuchu a počátečním tlaku 

[16,9,3]. V tabulce 2 jsou uvedeny účinky rázových vln na člověka a v tabulce 3 jsou 

uvedeny účinky rázových vln na stavební konstrukce. 

Tabulka 2 – Účinky rázových vln na člověka [9]. 

Fyziologický efekt Míra poškození 
Přetlak v rázové vlně 

[kPa] 

Povalení stojících osob   7 

Prasknutí ušních bubínků 
Prahové nebezpečí 34 

50% nebezpečí 100 

Poškození plic 
Prahové nebezpečí 210 - 280 

50% nebezpečí 550 a více 

Úmrtí 

Prahové nebezpečí 690 - 830 

50% nebezpečí 900 - 1240 

100% nebezpečí 1390 - 1720 

 

Tabulka 3 – Účinky přetlaku rázových vln na stavební konstrukce [15]. 

Konstrukce Popis porušení Přetlak [kPa] 

Zasklení 
část rozbita 1,5 aţ 2,0 

všechna rozbita 3,5 aţ 7,0 

Ocelové okenní panely se skly 4,5 mm sklo rozbit do 3,5 

Rámy oken a dveří zkroucení, lomy 12 

Závěsy běţných dveří zkroucení, lomy 1,1 aţ 1,8 
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Závěsy vrat do hal a objektů zkroucení, lomy 0,9 aţ 3,5 

Cihelné zdi tloušťky 1 aţ 1,5 formátu cihly, 

výška do 2,5 m 
váţné škody aţ destrukce  30 aţ 40 

Ţelezobetonové stropní desky 1,5 x 6 m váţné škody aţ destrukce  7 aţ 8 

Lehké příčky z porézních materiálů  váţné škody aţ destrukce  do 1,2 

Běţné průmyslové haly a větší budovy jako 

celek 

váţné poruchy zdí a 

zastřešení 
17 

Objekty ze ţelezobetonu nebo ocelového 

skeletu 

váţné poruchy zdí a 

zastřešení 
53 

Objekty s masivními stěnami z cihel váţné trhliny ve zdivu 70 

Objekty s masivními stěnami z cihel a 

ţelezobetonu 
destrukce 100 

Objekty ze ţelezobetonu nebo ocelového 

skeletu 

váţné poruchy zdí a 

zastřešení 
53 

Stěnové dílce délky 6 m, výšky 1,2 aţ 1,8 m 

z lehkých betonů  
váţné škody aţ destrukce  5 aţ 7 

 

 Hoření 

Hořením hořlavého plynu nebo explozí výbušného plynu, který se uvolnil 

po roztrţení tlakové nádoby, můţe dojít k velmi rychlému rozšíření poţáru do okolí. 

Tento jev se můţe projevovat na značné vzdálenosti, řádově aţ desítky metrů. 

 

 Tepelná radiace 

Nedílnou součástí procesu hoření plynu nebo jeho výbuchu je tepelné působení 

děje na okolní prostředí. Teplo se šíří všemi směry. Důsledkem tohoto tepelného 

působení je rozšíření poţáru a riziko pro zasahující hasiče, případně osoby a zvířata 

vyskytující se v prostoru výbuchu. 

 

 Rozptyl fragmentů 

Fragmentace je proces rozdělení původně kompaktního materiálu na několik 

menších částí působením vysokého tlaku a rázové vlny šířící se materiálem. V tomto 

případě hovoříme o tzv. primárních fragmentech. Vzniklé fragmenty různých tvarů 

a velikostí působí na okolí získanou kinetickou energií a mohou být případně zdrojem 

další destrukce a fragmentace – domino efekt [3],[12]. 

 

 Rozptyl pevných materiálů z prostoru výbuchového děje 

Celý děj odehrávající se v okolí explodující tlakové nádoby má obvykle silné 

dynamické účinky. Všechny neupevněné předměty v prostoru výbuchu, na které 

působí účinky tlakové vlny, získávají kinetickou a tepelnou energii. Účinky jejich 
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rozptylu se mohou projevovat na velké vzdálenosti, někdy aţ na stovky metrů [9]. 

Rozptýlené okolní materiály nazýváme sekundárními fragmenty [3]. 

4. Metody pro výpočet účinků fyzikálního výbuchu 

Problematice explozí tlakových nádob nebylo doposud věnováno příliš mnoho pozornosti. 

Z tohoto důvodu je i omezené mnoţství výpočtových metod. Většinou se výzkumy 

orientovaly na tlakové nádoby s ideálním plynem. Pouze malé mnoţství studií bylo věnováno 

explozím tlakových nádob s reálnými plyny, případně s kapalinami. 

Nejpouţívanější metody pro výpočet tlakových účinku při výbuchu tlakové nádoby jsou 

metody TNT ekvivalence a Bakerova metoda. Jedná se o všeobecné metody, kterou jsou 

zaloţeny na termodynamických podmínkách a mnoţství energie dostupné k tvorbě tlakové 

vlny [13]. 

4.1 Metoda TNT ekvivalence 

Tato metoda je v současnosti často pouţívána pro určování tlakových účinků generované 

tlakové vlny a to z toho důvodu, ţe exploze TNT byly důkladně prostudovány a je o nich 

dostupná široká škála informací. Je však důleţité si uvědomit, ţe srovnání exploze tlakové 

nádoby s explozí TNT není zcela korektní. Při explozi tlakové nádoby má generovaná 

tlaková vlna niţší hodnoty počátečního přetlaku, pomalejší pokles hodnoty přetlaku 

s rostoucí vzdáleností od tlakové nádoby, delší pozitivní část průběhu tlakové vlny, mnohem 

rozsáhlejší negativní fázi (viz obrázek 5) a silné sekundární rázy. Z tohoto důvodu je metoda 

TNT ekvivalentu vyuţitelná pouze pro výpočet tlakových účinků ve větší vzdálenosti 

od explodující tlakové nádoby. Obvykle se uvádí, ţe vzdálenosti, ve kterých je moţné získat 

smysluplné výsledky, jsou přibliţně desetkrát aţ dvacetkrát větší neţ je průměr tlakové 

nádoby, nebo dokonce i větší [13]. Z tohoto důvodu je přesnost této metody omezena a je 

zcela nevhodná pro výpočet tlakových účinků v blízkém okolí tlakové nádoby. TNT 

ekvivalenci většinou pouţívají ti, kteří pracují s výbuchovými parametry jen zřídka. Pouţití 

této metody při odhadu působení generované tlakové vlny je velmi jednoduché. Dostupné 

mnoţství výbuchové energie je převáděno na ekvivalentní hmotu náloţe TNT pomocí 

rovnice [2]: 

WTNT =
Eex

2 ∙ hTNT
          [kg] 
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WTNT - ekvivalentní mnoţství TNT  [kg]  

hTNT -  výbuchové teplo TNT   [4,52 MJ·kg
-1

] 

EEx - výbuchová energie roztrţení   [MJ] 

 

 

Obrázek 5 – Srovnání negativní fáze při detonaci trhaviny a roztržení tlakové nádoby[6],[16]. 

 

V literatuře je pro TNT-ekvivalent moţné nalézt i výrazy jako jsou stupeň konverze, 

účinnost nebo účinnostní faktor. Jestliţe je známa ekvivalentní náloţ TNT, pak je moţné 

určit výbuchové charakteristiky, zastoupené především přetlakem v čele dopadající tlakové 

vlny pro různé vzdálenosti od místa výbuchu. To je moţné s pouţitím příslušných grafů 

nebo rovnic vyjadřujících redukované grafické znázornění experimentálních dat. TNT-

ekvivalent lze povaţovat za konverzní faktor, který vyjadřuje jaký díl dostupného spalného 

tepla je převeden do energie generované tlakové vlny. TNT-ekvivalent tedy vyjadřuje 

účinnost procesu konverze chemické energie (spalného tepla) na mechanickou energii 

(působení tlakové vlny) [16]. 

4.2 Metoda podle Bakera 

Tuto výpočtovou metodu vyvinul W. E. Baker v roce 1977. Metoda byla původně 

vyvinuta pro exploze tlakových nádob s ideálním plynem. Liší se od metody TNT 

ekvivalence v tom, ţe rozdílně pohlíţí na blízké okolí explodující tlakové nádoby. 

Pro vzdálenější oblasti výbuchu vyuţívá podobnosti s explozí trhaviny, konkrétně pentritu. 

Pro blízké okolí je výpočtová metoda zaloţena na numerických výpočtech. Tyto numerické 

výpočty byly ověřeny pomocí experimentů. Metoda pro blízké okolí je pouţitelná pouze 

pro ideální plyny [13],[16]. 
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Pomocí této výpočtové metody jsme schopni odhadnout tlakový účinek v určité 

vzdálenosti po roztrţení tlakové nádoby, která obsahuje plyn. Umoţňuje výpočet přetlaku 

a impulsu tlakové vlny při roztrţení kulovitých nebo válcových nádob na zemském povrchu. 

Vztah mezi přetlakem a vzdáleností pro explodující tlakovou nádobu je silně závislý 

na tlaku, teplotě a poměru specifických tepel obsaţeného plynu. Výpočet podle Bakera 

zahrnuje dvě metody: 

 

 Základní metoda 

 Zjemněná metoda – metoda pro blízké okolí 

 

Jestliţe jsou hodnoty tlaku a teploty vysoké, pak je tlaková vlna ve vzdálenějších 

oblastech podobná tlakové vlně vygenerované detonací trhaviny. Tato podobnost se stala 

základem pro základní metodu, kde se nejdříve vypočte energie stlačeného skladovaného 

plynu, a pak se přetlak a impuls odečítá z grafů, které vztahují tlakové parametry k detonaci 

náloţe trhaviny o stejné energii. Této podobnosti je však moţné vyuţít aţ v určité 

vzdálenosti od výbuchu, protoţe v blízkém okolí je přetlak a impuls z roztrţení tlakové 

nádoby velmi odlišný od detonace trhaviny, kromě případu tlakových nádob, které jsou 

naplněny velmi horkým plynem pod vysokým tlakem. Základní metoda poskytuje příliš 

vysoké hodnoty přetlaku pro blízké okolí explodující tlakové nádoby. Základní metoda je 

obecně vhodná pro výpočty výbuchů kulovitých a válcových tlakových nádob naplněných 

ideálním plynem, umístěných na rovném povrchu a vzdálených od překáţek, které by mohly 

s vlnou reagovat [13],[16]. 

Z důvodu vysokých hodnot dopadajícího přetlaku v blízkém okolí obsahuje Bakerův 

výpočet zjemněnou metodu, která je určena pro výpočet tlakových účinků v blízkém okolí 

explodující tlakové nádoby. Zjemněná metoda je zaloţena na numerické simulaci. 

 

 POSTUP VÝPOČTU 

 

V této kapitole bude přehledně uveden postup výpočtu podle Bakera zahrnující základní 

i zjemněnou metodu pro blízké okolí [13],[16]. 

 Krok 1: Sběr vstupních dat. 

 

 Vnitřní (absolutní) tlak plynu v tlakové nádobě v okamţiku roztrţení: p1 [Pa] 
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 Tlak okolního vzduchu: p0 [Pa] 

 Objem prostoru vyplněného plynem: V1 [m
3
] 

 Poměr specifických tepel plynu (Cp/Cv): γ1 [-] 

 Vzdálenost od středu tlakové nádoby k cíli: R [m] 

 Tvar tlakové nádoby: válcová nebo kulovitá 

 Rychlost zvuku v okolním vzduchu: a0 [m/s] 

 

 Krok 2: Výpočet energie stlačeného plynu. 

 

Energie stlačeného plynu se vypočítá následovně: 

Eex =
 p1 − p0 ∙ 2 ∙ V1

γ
1
− 1

        [J] 

Konstanta o hodnotě 2 ve výše uvedené rovnici je vyjádřením výbuchu na zemském 

povrchu. V případě výbuchu ve volném prostoru vysoko nad zemským povrchem se 

konstanta zanedbává, a to z toho důvodu, ţe energie se šíří do dvojnásobného objemu 

vzduchu [2],[7]. Výpočet předpokládá, ţe veškerá energie uvolněná při výbuchu bude 

transformována na tvorbu tlakové vlny a proto poskytuje maximální tlakové parametry 

rázové vlny [5],[13],[16]. 

 Krok 3: Výpočet bezrozměrné vzdálenosti k cíli 

 

Bezrozměrná vzdálenost k cíli je definována takto: 

Rb = R ∙  
p0

Eex
 

1
3

        [−] 

R – vzdálenost od středu tlakové nádoby k místu, kde je určován tlakový účinek [m] 

 

 Krok 4: Kontrola hodnoty Rb . 

 

Pro hodnoty Rb  ≥ 2 poskytuje základní metoda relativně dobré výsledky. Pro hodnoty 

Rb < 2 je výsledný přetlak řešený základní metodou příliš vysoký [16]. Proto je nutno 

pouţít zjemněnou metodu pro blízké okolí. 
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 Rb ≥ 2 – pokračujeme krokem 5 

 Rb < 2, ideální plyn – pokračujeme krokem 6 

 Rb < 2, reálný plyn – lze pokračovat krokem 5, ale výsledky budou konzervativní 

(nedoporučuje se) [13] 

 

 Krok 5: Určení bezrozměrného dopadajícího přetlaku Ps pro všechny typy explozí 

tlakových lahví s plynem, kromě exploze tlakových lahví s ideálním plynem, kde 

Rb < 2. 

 

Ps je hodnota bezrozměrného dopadajícího přetlaku tlakové vlny. Tato hodnota se získá 

odečtením z grafu na obrázku číslo 6 nebo 7. Na osu „x“ nanášíme hodnotu 

bezrozměrné vzdálenosti Rb, kterou jsme spočítali v kroku 3. Pouţíváme-li 

pro odečtení hodnoty Ps obrázek číslo 6, pracujeme s křivkou, která je označená jako 

„high explosive“. Platí zde vztah [1],[5],[6]: 

 

Ps =
ps

p0
− 1       [−] 

 

ps – dopadající tlak v poţadované vzdálenosti [Pa] 

 

Pro pokračování ve výpočtu základní metodou se přesuneme ke kroku 7. 
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Obrázek 6 – Závislost bezrozměrného dopadajícího přetlaku na bezrozměrné vzdálenosti[13]. 
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Obrázek 7 – Závislost bezrozměrného dopadajícího přetlaku na bezrozměrné vzdálenosti[13]. 
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 Krok 6: Určení bezrozměrného dopadajícího přetlaku Ps pro exploze tlakových 

nádob s ideálním plynem, kde Rb < 2 (zjemněná metoda pro blízké okolí). 

 

Tlaková vlna v blízkém okolí jiţ není podobná tlakové vlně vygenerované detonací 

trhaviny, proto musí být pouţita zjemněná metoda pro blízké okolí, která zahrnuje 

sloţitější způsob určení bezrozměrného počátečního přetlaku neţ v případě základní 

metody [1],[5],[16]. 

 

 Krok 6a: Sběr doplňujících dat. 

 

Ke vstupním datům zadaným v kroku 1 je nutné doplnit následující parametry: 

 

 Absolutní teplota okolního vzduchu: T0 [K] 

 Absolutní teplota stlačeného plynu: T1 [K] 

 Molární hmotnost okolního vzduchu: M0 [kg/kmol] 

 Molární hmotnost stlačeného plynu: M1 [kg/kmol] 

 Poměr specifických tepel vzduchu (Cp/Cv): γ0 [-] 

Hodnotu molární hmotnosti vzduchu uvaţujeme M0 = 28,96 kg/kmol [13]. 

Poměr specifických tepel vzduchu uvaţujeme γ0 = 1,4 [13]. 

 

 Krok 6b: Určení rychlosti zvuku ve stlačeném plynu a poměru rychlosti zvuku ve 

stlačeném plynu a rychlosti zvuku v okolním vzduchu (a1/a0)
2
. 

 

Poměr lze určit z následujícího vztahu: 

 

 
𝑎1

𝑎0
 

2

=
𝛾1 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑀0

𝛾0 ∙ 𝑇0 ∙ 𝑀1
         [−] 

 

Pomocí tohoto poměru lze odečíst hodnotu bezrozměrného přetlaku okamţitě 

po roztrţení tlakové nádoby (Ps0) z grafu na obrázku 8 (pro γ1 = 1,4) nebo z grafu 

na obrázku 9 (pro γ1 = 1,667), za předpokladu, ţe známe poměr tlaku uvnitř nádoby 

k okolnímu tlaku p1/p0 [12],[13]. U vzduchu a dvouatomových plynů jako jsou N2, O2, 
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H2, atd., uvaţujeme hodnotu γ1 = 1,4. Pro jednoatomové plyny, jako je například He, 

uvaţujeme γ1 = 1,667. U víceatomových plynů se hodnota klade obvykle γ1 = 1,33 [1].   

Toto řešení nám umoţní vyhnout se sloţité rovnici, která musí být řešena iteračně 

pomocí počítače [13]. 

Z této rovnice rovněţ odvodíme vztah pro výpočet rychlosti zvuku ve stlačeném plynu 

a1. Tuto hodnotu vyuţijeme při řešení rovnice v kroku 6d. 

 

𝑎1 = 𝑎0 ∙  
𝛾1 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑀0

𝛾0 ∙ 𝑇0 ∙ 𝑀1
         [m/s] 

 

 

Obrázek 8 – Graf pro zjednodušené odečtení hodnoty Ps0 pro hodnotu γ1 = 1,4[13]. 
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Obrázek 9 – Graf pro zjednodušené odečtení hodnoty Ps0 pro hodnotu γ1 = 1,667[13]. 

 

 Krok 6c: Výpočet počáteční vzdálenosti R0. 

 

Zjemněná metoda předpokládá, ţe generovaná tlaková vlna bude kompletně 

symetrická. Tento předpoklad by platil za situace, při které by explodovala polokulová 

nádoba umístěna přímo na zemském povrchu. Z tohoto důvodu je pro účely výpočtu 

uvaţována polokulová nádoba místo skutečné nádoby. 

V tomto kroku je tedy nutné spočítat poloměr polokulové nádoby r0, který určíme 

v závislosti na objemu skutečné nádoby z následujícího vztahu [1],[5],[16]: 

 

r0 =  
3 ∙ V1

2π
 

1
3

= 0,782 ∙  V1
3         [m] 

 

Tato hodnota musí být transformována na bezrozměrnou počáteční vzdálenost R0. Tuto 

změnu provedeme pomocí následujícího vztahu: 
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R0 = r0 ∙  
p0

Eex
 

1
3

          [−] 

 

 Krok 6d: Výpočet bezrozměrného počátečního přetlaku Ps0. 

 

Rázový tlak okamţitě po roztrţení tlakové nádoby (ps0) je mnohem niţší neţ hodnota 

počátečního tlaku plynu v nádobě p1. Bezrozměrný přetlak okamţitě po roztrţení, Ps0, 

je definován tímto vztahem [1]: 

Ps0 =
ps0

p0
− 1           [−] 

 

Hodnotu bezrozměrného počátečního přetlaku lze získat postupem podle kroku 

6b [13], případně z následující rovnice. Jedná se o implicitní rovnici, která si vyţaduje 

iterační řešení [1],[6],[13]: 

 

p1

p0
=  Ps0 + 1 ∙

 
 
 
 

1 −
 γ

1
− 1 ∙  

a0

a1
 ∙ Ps0

  2γ
0
∙ (2γ

0
+  γ

0
+ 1 ∙ Ps0) 

 
 
 
 
 
−2γ1
γ1−1

 

     [−] 

 

 Krok 6e: Lokalizace počátečního bodu na grafu. 

 

V krocích 6c a 6d jsme spočítali bezrozměrnou počáteční vzdálenost R0 a bezrozměrný 

počáteční přetlak Ps0. S rostoucí vzdáleností od explodující tlakové nádoby prudce 

klesá tlakový účinek generované tlakové vlny. Závislost bezrozměrného přetlaku Ps 

a bezrozměrné vzdálenosti Rb závisí na počátečních podmínkách. Z tohoto důvodu 

obsahuje graf na obrázku 6 několik křivek. Lokalizujeme počátečního bod vynesením 

hodnoty bezrozměrné počáteční vzdálenosti R0 spočtené v kroku 6c na osu „x“. Na osu 

„y“ vyneseme hodnotu bezrozměrného počátečního přetlaku Ps0, který byl spočten 

v kroku 6b, případně v kroku 6d [5],[13]. 
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 Krok 6f: Určení hodnoty bezrozměrného přetlaku Ps pro zjemněnou metodu. 

 

Hodnotu bezrozměrného dopadajícího přetlaku Ps lze odečíst z grafu na obrázku 6. 

Na osu „x“ vyneseme hodnotu bezrozměrné vzdálenosti Rb spočtené v kroku 3. 

K odečtení hodnoty Ps pouţijeme křivku, která prochází počátečním bodem určeným 

v kroku 6e. V případě, ţe se počáteční bod nachází mimo křivky, lze vést tímto bodem 

myšlenou křivku, která je paralelní k nejbliţší nakreslené křivce [5],[13]. 

 

 Krok 7: Určení bezrozměrného impulsu dopadající tlakové vlny I. 

 

Tento krok výpočtu je jiţ společný pro základní i zjemněnou metodu. Bezrozměrný 

impuls dopadající tlakové vlny lze jednoduše odečíst z grafu na obrázku 10 nebo 11. 

Hodnotu I odečítáme pro příslušnou hodnotu bezrozměrné vzdálenosti Rb spočtené 

v kroku 3. V grafu na obrázku 10 pouţijeme křivku označenou jakou „vessel burst“. 

Pro hodnoty Rb v intervalu 0,1 aţ 1,0 je pro přesnější hodnoty vhodnější vyuţít grafu 

na obrázku 11 [16]. Pro bezrozměrný impuls dopadající tlakové vlny platí vztah [1],[6]: 

 

I =
is ∙ a0

 p0
23
∙  Eex

3
          [−] 

 

is – impuls dopadající tlakové vlny [Pa∙s] 
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Obrázek 10 – Závislost bezrozměrného impulsu I na bezrozměrné vzdálenosti Rb [1]. 
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Obrázek 11 – Závislost bezrozměrného impulsu I na bezrozměrné vzdálenosti Rb [1]. 
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 Krok 8: Úprava hodnot Ps a I v závislosti na geometrii tlakové nádoby. 

 

Výše popsané části výpočtu uvaţují kompletně symetrickou tlakovou vlnu, která by 

byla generována výbuchem polokulové nádoby umístěné přímo na zemském povrchu 

nebo kulovité nádoby vysoko ve vzduchu. Ve skutečnosti má však většina tlakových 

nádob odlišný tvar a to především válcový nebo kulovitý a vyskytují se v určité výšce 

nad povrchem země. Tyto skutečnosti ovlivňují tlakovou vlnu, proto musíme zohlednit 

vliv geometrie tlakové nádoby a upravit hodnoty bezrozměrného přetlaku Ps 

a bezrozměrného impulsu I. Úpravu těchto hodnot provedeme vynásobením 

příslušnými koeficienty „k“, které byly odvozeny od experimentů s náloţemi trhavin 

různých tvarů [13],[16]. Koeficienty jsou přehledně uvedeny v tabulkách. V tabulce 4 

jsou uvedeny koeficienty pro válcové nádoby (kv) a v tabulce 5 koeficienty 

pro kulovité nádoby (kk). 

 

Tabulka 4 – Koeficienty pro válcové nádoby [1],[16]. 

Rb 
Koeficient „kv“ 

Ps I 

< 0,3 4 2 

≥ 0,3 a ≤ 1,6 1,6 1,1 

> 1,6 a ≤ 3,5 1,6 1 

> 3,5 1,4 1 

 

Tabulka 5 – Koeficienty pro kulovité nádoby [1],[16]. 

 

 

 

 

 

 

 Krok 9: Výpočet dopadajícího tlaku ps a impulsu dopadající tlakové vlny is . 

 

Za pomocí následujících rovnic spočítáme dopadající tlak v poţadované vzdálenosti 

od středu tlakové nádoby k cíli a impuls dopadající tlakové vlny [1],[5],[13]: 

 

Rb 
Koeficient „kk“ 

Ps I 

< 1 2 1,6 

≥ 1 1,1 1 
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ps = Ps ∙ p0 + p0             [Pa] 

 

is =
I ∙  p0

23
∙  Eex

3

a0
           [Pa ∙ s] 

 

a0 – rychlost zvuku v okolním vzduchu [m/s] 

 

Pro úrovni moře jsou střední podmínky atmosférického tlaku přibliţně 101325 Pa. 

Hodnota rychlosti zvuku v těchto podmínkách je přibliţně 340 m/s [13]. 

 

 Krok 10: Kontrola dopadajícího tlaku ps . 

 

Bakerova výpočtová metoda má limitovanou přesnost a to především v nejbliţším 

okolí explodující tlakové nádoby. Za určitých podmínek mohou vycházet hodnoty 

dopadajícího tlaku vyšší, neţ jsou hodnoty počátečního tlaku v nádobě p1, coţ je 

fyzikálně nemoţné [2],[6],[16]. Pokud bychom se k takovému výsledku dopracovali, 

budeme uvaţovat místo hodnoty dopadajícího tlaku ps, hodnotu tlaku počátečního p1. 

 

Výše popsaný postup výpočtu udává pouze odhad nejvyšších výpočtových 

parametrů. V praxi mohou být hodnoty tlaků mnohem niţší neţ je hodnota vypočtená 

pomocí tohoto postupu nebo se mohou naopak hodnotám velice přiblíţit. Proto není 

tato metoda pouţitelná pro analýzu havárií. Slouţí pouze jako nástroj k odhadu 

nejvyšších tlakových účinků, který můţe být pouţit například pro bezpečné uspořádání 

provozů [13]. 
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4.3 Vzorový výpočet – základní metoda 

 Zadání příkladu (základní metoda): 

Určete impuls dopadající tlakové vlny a dopadající tlak na překáţku, která je 

ve vzdálenosti 50 m od explodující tlakové nádoby válcového tvaru. Tlaková nádoba je 

naplněna vzduchem a je umístěna na zemském povrchu. Objem tlakové nádoby je 2,7 m
3
. 

Tlak uvnitř nádoby před roztrţením je 10,1325 MPa. Uvaţujte tlak okolního vzduchu 

0,101325 MPa. Poměr specifických tepel vzduchu je 1,4. Rychlost šíření zvuku v okolním 

vzduchu je 340 m/s. Zadání příkladu je shrnuto na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 – Schematické znázornění zadání příkladu. 

 

 Ruční řešení příkladu (základní metoda): 

 

 Krok 1: Sběr vstupních dat. 

 Vnitřní (absolutní) tlak plynu v tlakové nádobě: p1 = 10,1325 MPa 

 Tlak okolního vzduchu: p0 = 0,101325 MPa 

 Objem prostoru vyplněného plynem: V1 = 2,7 m
3
 

 Poměr specifických tepel plynu (Cp/Cv): γ1 = 1,4 
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 Vzdálenost od středu tlakové nádoby k cíli: R = 35 m 

 Tvar tlakové nádoby: válcová 

 Rychlost zvuku v okolním vzduchu: a0 = 340 m/s 

 

 Krok 2: Výpočet energie stlačeného plynu. 

Eex =
 p1 − p0 ∙ 2 ∙ V1

γ
1
− 1

=  
 10,1325 − 0,101325 ∙ 2 ∙ 2,7

1,4 − 1
= 135,421  MJ 

 Krok 3: Výpočet bezrozměrné vzdálenosti k cíli. 

Rb = R ∙  
p0

Eex
 

1
3

= 35 ∙  
101325

135,421 ∙ 106
 

1
3

= 3,177 [−] 

 

 Krok 4: Kontrola hodnoty Rb. 

 

 Rb ≥ 2  –  pokračujeme krokem 5 

 

 Krok 5: Určení bezrozměrného dopadajícího přetlaku Ps. 

 

Bezrozměrný dopadající přetlak odečteme z grafu. Na obrázku číslo 13 je odečtení 

graficky znázorněno. Na osu „x“ nanášíme zaokrouhlenou hodnotu bezrozměrné 

vzdálenosti Rb = 3,18. Bezrozměrný dopadající přetlak má dle grafu hodnotu Ps = 0,07. 
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Obrázek 13 – Odečten přibližné hodnoty bezrozměrného přetlaku pro vzorový příklad. 

 

Pro pokračování ve výpočtu základní metodou se přesuneme ke kroku 7. 

 

 Krok 7: Určení bezrozměrného impulsu dopadající tlakové vlny I. 

 

Bezrozměrný impuls dopadající tlakové vlny odečteme z grafu. Odečtení je graficky 

znázorněno na obrázku 14 (pouţíváme křivku označenou jako „vessel burst“). 
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Na osu „x“ nanášíme zaokrouhlenou hodnotu bezrozměrné vzdálenosti Rb = 3,18. 

Bezrozměrný impuls dopadající tlakové vlny má dle grafu hodnotu I = 0,017. 

  

 

Obrázek 14 – Odečtení přibližné hodnoty bezrozměrného impulsu pro vzorový příklad. 

 

 Krok 8: Úprava hodnot Ps a I v závislosti na geometrii tlakové lahve. 

 

Nyní upravíme vypočítané hodnoty bezrozměrného dopadajícího přetlaku 

a bezrozměrného impulsu dopadající tlakové vlny v závislosti na geometrii tlakové 

nádoby (válcová) a bezrozměrné vzdálenosti (Rb = 3,18). Vhodné koeficienty volíme 

z tabulky 4. Hodnoty násobíme následujícími koeficienty: 
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  𝑃𝑠 ∙ 𝑘𝑣 = 0,07 ∙ 1,6 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟐  

  𝐼 ∙ 𝑘𝑣 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕  (pro danou hodnotu Rb není nutno upravovat) 

 

 Krok 9: Výpočet dopadajícího tlaku a impulsu dopadající tlakové vlny. 

 

ps − p0 = Ps ∙ p0          [Pa] 

ps = (Ps ∙ p0) + p0 =  0,112 ∙ 101325 + 101325 = 112,673   kPa 

Dopadající přetlak:   pp = ps − p0 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟒𝟖 𝐤𝐏𝐚 

 

is =
I ∙  p0

23
∙  Eex

3

a0
 =  

0,017 ∙  10132523
∙  135420862,5

3

340
= 𝟓𝟓, 𝟖𝟎  𝐏𝐚 ∙ 𝐬 

 

 Krok 10: Kontrola dopadajícího tlaku ps. 

ps  <  p1  [Pa] 

    112,673 < 10132,5  [kPa] 

Hodnota dopadajícího tlaku ps není vyšší neţ hodnota počátečního tlaku p1. 

 

 Řešení zadaného příkladu pomocí programu (základní metoda): 

Výsledky výše uvedeného ručního výpočtu je moţné porovnat s výsledky, které nabízí 

program Physical Explosion 1.0 zpracovaný v programovacím jazyce C++. Náhled řešení 

základní metody pomocí programu je umístěn v příloze 1. Malé odchylky mezi výsledky 

jsou způsobeny především tím, ţe program zaokrouhluje aţ konečné výsledky. 

V tabulce číslo 6 jsou dále přehledně uvedeny hlavní výstupy programu při řešení výše 

uvedeného vzorového příkladu. Výstupy jsou spočteny pro různé hodnoty vzdálenosti R 

a všechny jsou řešeny základní metodou výpočtu. Dále je přiloţen graf na obrázku 15, 

na kterém je moţné pozorovat pokles dopadajícího přetlaku s rostoucí vzdáleností 

od explodující tlakové nádoby. 
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    Tabulka 6 – Přehled hlavních výstupů programu různé hodnoty R (základní metoda). 

Vzdálenost od středu 

nádoby k cíli R [m] 

Impuls dopadající 

tlakové vlny is [Pa·s] 

Dopadající tlak ps 

[kPa] 
Přetlak pp [kPa] 

100 19,22 103,998 2,673 

90 21,34 104,394 3,069 

80 23,97 104,906 3,581 

70 27,36 105,591 4,266 

60 31,87 106,545 5,220 

50 38,18 107,953 6,628 

40 47,62 110,204 8,879 

30 63,31 116,117 14,792 

25 75,83 120,107 18,782 

 

 

Obrázek 15 – Závislost přetlaku tlakové vlny na vzdálenosti. 

 

4.4 Vzorový výpočet – zjemněná metoda 

 Zadání příkladu (zjemněná metoda): 

Určete impuls dopadající tlakové vlny a dopadající tlak na překáţku, která je 

ve vzdálenosti 5 m od explodující tlakové nádoby válcového tvaru. Tlaková nádoba je 

naplněna vzduchem a je umístěna na zemském povrchu. Objem tlakové nádoby je 2,7 m
3
. 
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Tlak uvnitř nádoby je 10,1325 MPa. Uvaţujte tlak okolního vzduchu 0,101325 MPa. Poměr 

specifických tepel vzduchu je 1,4. Rychlost šíření zvuku v okolním vzduchu budeme 

uvaţovat 340 m/s. Molární hmotnost vzduchu je 28,96 kg/kmol. Teplota stlačeného vzduchu 

je stejná jako okolní teplota, konkrétně 20 °C. Zadání příkladu je shrnuto na obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16 – Schematické znázornění zadání příkladu. 

 

 Ruční řešení příkladu (zjemněná metoda): 

 

 Krok 1: Sběr vstupních dat. 

 Vnitřní (absolutní) tlak plynu v tlakové nádobě: p1 = 10,1325 MPa 

 Tlak okolního vzduchu: p0 = 0,101325 MPa 

 Objem prostoru vyplněného plynem: V1 = 2,7 m
3
 

 Poměr specifických tepel plynu (Cp/Cv): γ1 = 1,4 

 Vzdálenost od středu tlakové nádoby k cíli: R = 5 m 

 Tvar tlakové nádoby: válcová 

 Rychlost zvuku v okolním vzduchu: a0 = 340 m/s 
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 Krok 2: Výpočet energie stlačeného plynu. 

Eex =
 p1 − p0 ∙ 2 ∙ V1

γ
1
− 1

=  
 10,1325 − 0,101325 ∙ 2 ∙ 2,7

1,4 − 1
= 135,421  MJ 

 Krok 3: Výpočet bezrozměrné vzdálenosti k cíli. 

Rb = R ∙  
p0

Eex
 

1
3

= 5 ∙  
101325

135,421 ∙ 106
 

1
3

= 0,454   [−] 

 

 Krok 4: Kontrola hodnoty Rb. 

 

 Rb < 2  –  pokračujeme krokem 6 

 

 Krok 6a: Sběr doplňujících dat. 

 

 Absolutní teplota okolního vzduchu: T0 = 293,15 K 

 Absolutní teplota stlačeného plynu: T1 = 293,15 K 

 Molární hmotnost okolního vzduchu: M0 = 28,96 kg/kmol 

 Molární hmotnost stlačeného plynu: M1 = 28,96 kg/kmol 

 Poměr specifických tepel vzduchu (Cp/Cv): γ0 = 1,4 

 

 Krok 6b: Určení poměru rychlosti zvuku ve stlačeném plynu a rychlosti zvuku 

v okolním vzduchu (a1/a0)
2
. 

 

Poměr lze určit z následujícího vztahu: 

 

 
𝑎1

𝑎0
 

2

=
𝛾1𝑇1𝑀0

𝛾0𝑇0𝑀1
=

1,4 ∙ 293,15 ∙ 28,96

1,4 ∙ 293,15 ∙ 28,96
= 1  [−]  

 

Pomocí tohoto poměru odečteme hodnotu bezrozměrného přetlaku okamţitě 

po roztrţení tlakové nádoby z grafu (viz Obrázek 17). K odečtení potřebujeme také 

poměr tlaku uvnitř tlakové nádoby a tlaku okolního vzduchu: 
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𝑝1

𝑝0
=

10,1325

0,101325
= 100  [−] 

 

 

Obrázek 17 – Odečtení bezrozměrného počátečního přetlaku pro vzorový příklad. 

 

Bezrozměrný počáteční přetlak tlakové vlny má dle grafu na obrázku 17 přibliţnou 

hodnotu Ps0 = 5,5. Toto řešení nám umoţní vyhnout se sloţité rovnici, která musí být 

řešena iteračně pomocí počítače. 

 

 Krok 6c: Výpočet počáteční vzdálenosti R0. 

 

Nejprve spočítáme poloměr polokulové nádoby r0: 

 

r0 =  
3 ∙ V1

2π
 

1
3

= 0,782 ∙  V1
3 = 0,782 ∙  2,7

3
= 1,089 m 

 

Tuto hodnotu musíme nyní transformovat na bezrozměrnou počáteční vzdálenost R0, 

pomocí následujícího výpočetního vztahu: 
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R0 = r0 ∙  
p0

Eex
 

1
3

= 1,089 ∙  
101325

135420862,5
 

1
3

= 0,0989         [−] 

 

 Krok 6d: Výpočet bezrozměrného počátečního přetlaku Ps0. 

 

Hodnotu bezrozměrného počátečního přetlaku jsme získali postupem podle kroku 6b. 

Tuto hodnotu lze ověřit podle následující rovnice. Jedná se o implicitní rovnici, která si 

vyţaduje iterační řešení pomocí počítače nebo programovatelného kalkulátoru. 

Program Physical Explosion 1.0, který byl vytvořen při této bakalářské práci, vyuţívá 

řešení bezrozměrného počátečního přetlaku touto cestou. Výsledky ručního výpočtu je 

moţné porovnat s výsledky, které nabízí program (viz příloha 2). 

 

p1

p0
=  Ps0 + 1 ∙

 
 
 
 

1 −
 γ

1
− 1 ∙  

a0

a1
 ∙ Ps0

  2γ
0
∙ (2γ

0
+  γ

0
+ 1 ∙ Ps0) 

 
 
 
 
 
−2γ1
γ1−1

 

     [−] 

 

 Krok 6e: Lokalizace počátečního bodu na grafu 

 

V krocích 6b a 6c jsme určili bezrozměrný počáteční přetlak Ps0 a bezrozměrnou 

počáteční vzdálenost R0. Nyní lokalizujeme počátečního bod vynesením hodnoty 

bezrozměrné počáteční vzdálenosti R0 spočtené v kroku 6c na osu „x“. Na osu „y“ 

vyneseme hodnotu bezrozměrného počátečního přetlaku Ps0, který byl spočten v kroku 

6b. Lokalizace počátečního bodu je graficky znázorněna na obrázku 18. 

 

 Krok 6f: Určení hodnoty bezrozměrného přetlaku Ps pro zjemněnou metodu. 

 

Hodnotu bezrozměrného dopadajícího přetlaku Ps odečteme z grafu. Na osu „x“ 

vyneseme hodnotu bezrozměrné vzdálenosti Rb = 0,454. K odečtení hodnoty Ps 

pouţijeme křivku, která prochází počátečním bodem. Počáteční bod nachází mimo 

křivky, proto vedeme tímto bodem myšlenou křivku, která je paralelní k nejbliţší 

nakreslené křivce (viz Obrázek 18). Bezrozměrný přetlak tlakové vlny má dle grafu 

přibliţnou hodnotu Ps = 1,4. 
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Obrázek 18 – Lokalizace počátečního bodu, výběr vhodné křivky a odečtení hodnoty Ps. 
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 Krok 7: Určení bezrozměrného impulsu dopadající tlakové vlny I. 

 

Bezrozměrný impuls dopadající tlakové vlny získáme odečtením z grafu. Odečtení je 

graficky znázorněno na obrázku 19. Na osu „x“ nanášíme hodnotu bezrozměrné 

vzdálenosti Rb = 0,454. Bezrozměrný impuls dopadající tlakové vlny má dle grafu 

na obrázku přibliţnou hodnotu I = 0,093. 

  

 

Obrázek 19 – Odečtení bezrozměrného impulsu pro vzorový příklad. 
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 Krok 8: Úprava hodnot Ps a I v závislosti na geometrii tlakové nádoby. 

 

Nyní upravíme vypočítané hodnoty bezrozměrného dopadajícího přetlaku 

a bezrozměrného impulsu dopadající tlakové vlny v závislosti na geometrii tlakové 

nádoby (válcová) a bezrozměrné vzdálenosti (Rb = 0,454). Vhodné koeficienty volíme 

z tabulky 4. Hodnoty násobíme následujícími koeficienty: 

 

  𝑃𝑠 ∙ 1,6 = 1,4 ∙ 1,6 = 𝟐, 𝟐𝟒  

  𝐼 ∙ 1,1 = 0,093 ∙ 1,1 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟐𝟑  

 

 Krok 9: Výpočet dopadajícího tlaku a impulsu dopadající tlakové vlny. 

 

ps − p0 = Ps ∙ p0          [Pa] 

ps = (Ps ∙ p0) + p0 =  2,24 ∙ 101325 + 101325 = 328,293   kPa 

Dopadající přetlak:   pp = ps − p0 = 𝟐𝟐𝟔, 𝟗𝟔𝟖 𝐤𝐏𝐚 

 

is =
I ∙  p0

23
∙  Eex

3

a0
 =  

0,1023 ∙  10132523
∙  135420862,5

3

340
=  𝟑𝟑𝟓, 𝟖𝟐 𝐏𝐚 ∙ 𝐬 

 

 Krok 10: Kontrola dopadajícího tlaku ps. 

ps  <  p1  [Pa] 

   328,293 < 10132,5  [kPa] 

Hodnota dopadajícího tlaku ps není vyšší neţ hodnota počátečního tlaku p1. 

 

 Řešení zadaného příkladu pomocí programu (zjemněná metoda): 

Výsledky výše uvedeného ručního výpočtu je moţné porovnat s výsledky, které nabízí 

program Physical Explosion 1.0 zpracovaný v programovacím jazyce C++. Náhled řešení 

zjemněné metody pomocí programu je umístěn v příloze 2. Malé odchylky mezi výsledky 

jsou způsobeny především tím, ţe program zaokrouhluje aţ konečné výsledky. 
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V tabulce číslo 7 jsou dále přehledně uvedeny hlavní výstupy programu při řešení výše 

uvedeného vzorového příkladu. Výstupy jsou spočteny pro různé hodnoty vzdálenosti R 

a všechny jsou řešeny zjemněnou metodou výpočtu. V tabulce je uvedena i hodnota Ps, 

která byla odečtena z grafu. Dále je přiloţen graf na obrázku 20, na kterém je moţné 

pozorovat pokles dopadajícího přetlaku s rostoucí vzdáleností od výbuchu. 

 

Tabulka 7 – Přehled hlavních výstupů programu pro různé hodnoty R (zjemněná metoda). 

Vzdálenost od středu 

nádoby k cíli R [m] 
Ps z grafu [-] 

Impuls dopadající 

tlakové vlny is 

[Pa·s] 

Dopadající tlak 

ps [kPa] 
Přetlak pp [kPa] 

20 0,18 94,58 130,51 29,18 

18 0,21 104,97 135,37 34,05 

16 0,24 129,76 140,23 38,91 

14 0,33 148,09 154,82 53,50 

12 0,5 172,50 182,39 81,06 

10 0,6 183,67 198,60 97,27 

8 0,78 231,65 227,78 126,45 

6 1,05 312,44 271,55 170,23 

4 1,85 476,33 401,25 299,92 

2 3,4 2131,58 1479,35 1378,02 

1,5 4 3922,60 1722,53 1621,20 

1,2 5 5735,75 2127,83 2026,50 

                                                          

 

Obrázek 20 – Závislost přetlaku tlakové vlny na vzdálenosti. 
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5. Program Physical Explosion 1.0 

Výpočet odhadu účinků tlakové vlny vzniklé následkem fyzikálního výbuchu byl v rámci 

této bakalářské práce převeden do programovacího jazyka C++. Algoritmus byl vytvořen 

v programu Visual Studio 2010 od firmy Microsoft a zahrnuje jednotlivé kroky výpočtu podle 

Bakerovy metody, která byla popsána v předcházející části této práce. Grafická podoba 

aplikace byla vytvořena v uţivatelském rozhraní GUI („General User Interface“). Algoritmus 

zaujímá více neţ 2500 řádků. Náhled vybraných částí zdrojového kódu je umístěn v příloze 3. 

Při tvorbě zdrojového kódu byla vyuţita literatura [4],[17]. Ke spuštění programu na 

architektuře cílového počítače a operačního systému je nutné rozhraní Microsoft .NET 

Framework 4 a další systémové soubory. Všechny tyto potřebné části jsou přiloţeny na CD 

s programem. Program byl testován na 64 bitovém operačním systému Windows 7 a na 

Windows XP (Service pack 3). 

 

5.1 Využitelnost programu 

Výpočtová metoda podle Bakera poskytuje pouze odhad účinků tlakové vlny po roztrţení 

tlakové nádoby. Jako většina výpočtových metod obsahuje i určitá omezení. Tato metoda, 

tedy i její programové zpracování, je pouţitelná pro exploze tlakových nádob válcového 

nebo kulovitého tvaru, které jsou umístěny na zemském povrchu a obsahují plyn. Rovněţ 

uvaţujeme, ţe plyn v nádobě se chová jako ideální plyn a v okolí výbuchu nebudou ţádné 

předměty, jejichţ kontaktem s tlakovou vlnou by mohlo dojít k interakci [16]. Touto 

metodou tedy nelze řešit tlakové nádoby obsahující kapaliny, zkapalněné plyny a tím pádem 

ani BLEVE efekt („Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion“). Tato metoda není 

pouţitelná pro analýzu havárií, ale poskytuje pouze orientační údaje maximálních 

výpočtových parametrů, které by mohl být vyuţity například při navrhování bezpečných 

odstupových vzdáleností od tlakových nádob případně pro vhodné uspořádání provozů [13]. 

5.2 Vývojový diagram 

Postup výpočtu a nahlédnutí do jádra programu poskytuje vývojový diagram 

na následující stránce (viz obrázek 21). Zachycuje velmi zjednodušené schéma jednotlivých 

kroků algoritmu a postup výpočtu. 
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LEGENDA K DIAGRAMU: 

 

    

                Obrázek 21 – Vývojový diagram. 
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5.3 Specifické části algoritmu 

Implementace zdrojového kódu programu Physical Explosion 1.0 trvala několik měsíců. 

Nejobtíţnější bylo vymyslet, jakým způsobem vyřešit rovnici řešenou v kroku 6d 

při zjemněné metodě výpočtu. Veličinu, kterou je potřebné z této rovnice získat, nebylo 

moţné vyjádřit analyticky, a proto bylo nutné iterační řešení. Další časově náročnou část 

algoritmu tvořily grafy v logaritmickém měřítku, pro které bylo nutné generovat mnoho 

funkčních předpisů. Mezi velice obtíţné části patřilo i ošetření neplatných vstupů a grafické 

vykreslení kříţe do grafu. 

Odečtení hodnot z grafů 

Tvorbu funkčních předpisů si vysvětlíme na grafu závislosti bezrozměrného dopadajícího 

přetlaku Ps na bezrozměrné vzdálenosti Rb. Obdobně pak byly pomocí grafu vytvořeny 

funkční předpisy pro závislost bezrozměrného dopadajícího impulsu I, na bezrozměrné 

vzdálenosti Rb. 

Jelikoţ je graf v logaritmickém měřítku, nebylo moţné vytvořit jeden funkční předpis pro 

celou křivku. Proto bylo nutné rozdělit křivku na jednotlivé kvadranty (viz obrázek 23) 

a pro tyto kvadranty vytvořit funkční předpisy. Z kaţdého z pěti kvadrantů bylo odečteno 

deset hodnot a pomocí programu Microsoft Excel byl vytvořen dílčí graf pro kaţdý 

kvadrant. Body nanesené do tohoto dílčího grafu byly proloţeny vhodnou spojnicí trendu 

a byla zobrazena rovnice regrese a hodnota koeficientu spolehlivosti R
2
 daného funkčního 

předpisu. Pro názornost přikládám dílčí graf pro IV. kvadrant (viz obrázek 22). 

 

Obrázek 22 – Dílčí graf pro IV. kvadrant s funkčním předpisem a koeficientem spolehlivosti.
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Obrázek 23 – Rozdělení grafu na kvadranty. 

Tímto způsobem jsme získali funkční předpisy pro všech pět kvadrantů. Do programu 

pak byly naneseny pomocí funkce „if“, v závislosti na hodnotě bezrozměrné vzdálenosti Rb. 

Kaţdý kvadrant je totiţ charakterizovaný intervalem Rb, který ho vymezuje. Zápis 

pro čtvrtý kvadrant, který je vymezen intervalem hodnot Rb 10 aţ 100 má tedy tento tvar: 

if (10 < Rb && Rb <= 100){ 

 Ps=0.193*(pow (Rb,-1.06));} 

 

Zápis říká: „Pokud je hodnota Rb vetší jak 10 a zároveň je menší nebo rovna 100, spočítej 

hodnotu Ps pomocí tohoto předpisu: 𝑃𝑠 =  0,193 ∙ 𝑅𝑏
−1,06 “. 

 

Iterační řešení rovnice 

Chceme-li převést sloţitější rovnici do programovacího jazyka, je nutné dodrţet striktní 

formu zápisu. Zápis se tvoří na jeden řádek a stává se tak velice nepřehledným. Z tohoto 
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důvodu je nutné vyuţít substitucí, které usnadní zápis a zlepší jeho přehlednost. Pro danou 

rovnici jsem zvolil jako substituci pomocné proměnné „x“ a „z“. 

 

Nyní si zápis upravíme tak, aby na levé straně rovnice figuroval pouze počáteční tlak p1 

a do zápisu aplikujeme zvolenou substituci: 

𝑝1 = p0 ∙  Ps0 + 1 ∙

 
 
 
 

1 −
x ∙ Ps0

  2γ
0
∙ (2γ

0
+  γ

0
+ 1 ∙ Ps0) 

 
 
 
 

z

       [Pa] 

 

Potřebujeme získat hodnotu Ps0, která však nejde vyjádřit analyticky. Proto vyuţijeme 

metodu pokus & omyl. Na levou stranu rovnice zvolíme pomocnou proměnnou „w“, místo 

hodnoty p1. 

𝑤 = p0 ∙  Ps0 + 1 ∙

 
 
 
 

1 −
x ∙ Ps0

  2γ
0
∙ (2γ

0
+  γ

0
+ 1 ∙ Ps0) 

 
 
 
 

z

     [Pa] 

 

Za Ps0 dosadíme hodnotu 0,0001 a necháme provést výpočet pomocné proměnné „w“. 

Výsledek výpočtu porovnáme s hodnotou p1, kterou známe. Nejsou-li tyto hodnoty 

s přesností na 4 desetinná místa shodné, provedeme výpočet znovu s hodnotou Ps0 zvýšenou 

o 0,0001. Výpočet provádíme tak dlouho, dokud nenastane shoda mezi pomocnou 

proměnnou „w“ a hodnotou p1. Je logické, ţe pro větší přesnost výpočtu musíme 

do podmínky uvést více desetinných míst. S kaţdým desetinným místem však 

mnohonásobně zvýšíme počet výpočetních operací, které musí procesor provést. Zvolená 

přesnost na 4 desetinná místa je více neţ postačující, jelikoţ výslednou hodnotu dosazujeme 

do grafu, ve kterém nejsme schopni takovou přesnost vyuţít.  Pro zprostředkování celé 

operace slouţí cyklus „WHILE“. Na obrázku 24 je zobrazen přehledný vývojový diagram 

pro řešení rovnice. 
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Obrázek 24 – Vývojový diagram pro řešení rovnice. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, v programovacím jazyce tuto operaci řešíme pomocí cyklu 

„WHILE“ [4],[17]. Zápis celé operace, kterou zachycuje vývojový diagram, vypadá 

následovně: 

//Řešení rovnice „TRIAL & ERROR SOLUTION“ 

 

x = (gama1 - 1) * (a0 / a1); 

z = (2 * gama1 / (gama1 - 1)) * (-1); 

Ps0 = 0.0001;            

w = p0*(Ps0+1)*(pow((1-((x*Ps0)/(pow((2*gama0*(2*gama0+((gama0+1)*Ps0))),1.0/2.0)))       

),z));  

while ((w/p1) < 0.9999 || (w/p1) > 1.0001 ){ 

 Ps0 = Ps0 + 0.0001; 

w = p0*(Ps0+1)*(pow((1 -((x*Ps0)/(pow((2*gama0*(2*gama0+((gama0+1)*Ps0))), 1.0/2.0)))),z));} 

Ps0 = 0,0001 

w = p0 ∙  Ps0 + 1 ∙  1 −
x ∙ Ps0

  2γ0 ∙ (2γ0 +  γ0 + 1 ∙ Ps0) 
 

z

 

𝑥 =  𝛾1 − 1 ∙ (𝑎0 𝑎1 ) 

𝑧 =  2 ∙ 𝛾1 (𝛾1 − 1) ∙ (−1) 

𝑤

𝑝1
< 0.9999 𝒐𝒓 

𝑤

𝑝1
> 1.0001 

Ps0 = Ps0 + 0,0001 

w = p0 ∙  Ps0 + 1 ∙  1 −
x ∙ Ps0

  2γ0 ∙ (2γ0 +  γ0 + 1 ∙ Ps0) 
 

z

 

substituce 

Ps0 tisk 
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Závěr 

Tato bakalářská práce umoţňuje nahlédnout do problematiky fyzikálního výbuchu a jeho 

účinků na okolní prostředí. V první části podává základní informace o výbuchu a obecně 

čtenáře seznamuje s tlakovými nádobami, které jsou s fyzikálním výbuchem často spojovány. 

Stěţejní částí této bakalářské práce je rozbor výpočtových metod pro určení účinku tlakové 

vlny na okolí. Nedílnou součástí je funkční software, který umoţňuje odhadnout účinky 

tlakové vlny generované při roztrţení pláště tlakové nádoby. Tato aplikace zpracovává 

výpočtový postupu, který vyvinul W. E. Baker. Programové zpracování je uţivatelsky 

přehledné a umoţňuje tedy rychle a efektivně provést odhad působení tlakové vlny na okolí, 

a to i uţivatelům, kteří nejsou s danou problematikou blíţe seznámeni. Software je vyuţitelný 

pro odhad účinků tlakové vlny při výbuchu tlakových nádob válcového nebo kulovitého tvaru, 

které obsahují stlačený plyn a jsou umístěny na zemském povrchu. Dále se předpokládá, ţe 

v prostoru, kde se vzniklá tlaková vlna šíří, se nevyskytují ţádné překáţky, se kterými by 

mohla vzniklá tlaková vlna reagovat. Výsledky by mohly být vyuţity například pro návrh 

odstupových vzdáleností od tlakových nádob, případně k vhodnému rozmístění tlakových 

nádob při navrhování technologických celků. V budoucnosti by mohl být software rozšířen 

o výpočtový panel, který by se věnoval problematice tvorby fragmentů a jejich účinku na 

okolí, případně by mohl být rozšířen o sekci, která by se zabývala efektem BLEVE („Boiling 

Liquid Expanding Vapour Explosion“). 
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