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Anotace 

PLCH, Libor. Kvantifikace účinků fyzikálních výbuchů. Ostrava, 2015. 65 s. Diplomová 

práce. VŠB - TU Ostrava. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou kvantifikace účinků fyzikálního výbuchu. 

Stručná úvodní část je věnována výbuchu a jeho základnímu popisu a dělení. Navazující 

druhá část seznamuje čtenáře s tlakovými nádobami, u kterých můţe k fyzikálnímu výbuchu 

docházet. Třetí, značně rozsáhlá část práce, je zaměřena především na rozbor Bakerovy 

výpočtové metody pro určení účinku tlakové vlny generované po roztrţení pláště tlakové 

nádoby. Hlavní, stěţejní část práce, je zaměřena na rozbor nové verze softwaru Physical 

explosion 1.1, který vznikl transformací Bakerovy metody do programovacího jazyka C#. 

Tato část popisuje  jak program pracuje, analyzuje jeho vyuţitelnost a podrobně se věnuje 

jeho specifickým částem a návodu k pouţití. Závěrečná kapitola je věnována zkoušce 

výbuchů tlakových nádob a pouţití vytvořeného softwaru pro reálné situace. 

Klíčová slova: výbuch, tlaková nádoba, tlaková vlna, zdrojový kód 

Summary 

PLCH, Libor. Quantification of the effects of physical explosions. Ostrava, 2013. 65 p. 

Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava. 

 

This diploma thesis deals with a quantification of the effects of physical explosions. In the 

first brief part it devotes to theory of explosion, its general description and its main categories. 

The following part of the thesis informs a reader about pressure vessels, which are connected 

with physical explosion. The third, quite extensive part of the thesis, deals primarily with 

description of the Baker’s computational method for determination effects of the pressure 

wave, which is generated after a rupture of a pressure vessel. The main and the most 

important part of this thesis is focused on analysis of the new version of software called 

Physical Explosion 1.1, which has been created by transforming the Baker’s method to C#. 

This part tries to explain how the software works, analyzes its serviceability and minutely 

dedicates to its specific parts and user manual. The last chapter is dedicated to the experiment 

with exploding pressure vessels and to the software usage for real situations. 

Key words: explosion, pressure vessel, pressure wave, source code 
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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] 

Δp+ - dopadající přetlak     [Pa] 

WTNT -  ekvivalentní mnoţství TNT    [kg] 

hTNT  -   výbuchové teplo TNT     [J·kg
-1

] 

q - dynamický tlak     [Pa] 

Δpr  - kolmý odrazný přetlak vzdušné rázové vlny  [Pa] 

σ - pevnost oceli      [Pa] 
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Úvod 

Rychlý rozvoj vědy a techniky přináší nová zařízení, účinnější výrobní postupy a 

v neposlední řadě také větší objemy výroby. Ne všechny inovace jsou však zlepšením i 

v otázce bezpečnosti. Přitom právě bezpečnost, ne ekonomická výnosnost, by měla být hlavní 

prioritou ve všech sférách těţkého i lehkého průmyslu. 

Větší průmyslové provozy bez přítomnosti tlakových nádob jsou dnes jiţ raritou. Ačkoliv 

jsou tlakové nádoby relativně bezpečnými strojními zařízeními, mohou nastat mimořádné 

situace, při kterých se stávají velkou hrozbou. Ohroţují pak nejen osoby, pohybující se 

v blízkém okolí, ale i přilehlé části provozů a zařízení. Dojde-li například při poţáru 

k tepelnému namáhání tlakových nádob, existuje vysoké nebezpečí výbuchu, a to i přes 

mnohá bezpečnostní zařízení a opatření, která mohou být aplikována. Proto je nutné počítat 

s moţností vzniku těchto mimořádných událostí a být připraven na potenciální hrozby a 

následky. Naprostým základem je ochrana ţivotů a zamezení šíření mimořádné události mezi 

jednotlivými částmi provozu a tím zamezení vzniku tzv. domino efektu, jehoţ následky 

mohou být katastrofální. Kvantifikace negativních účinků na okolí je tedy jedním z pilířů 

bezpečnostního inţenýrství. Za tímto účelem je potřeba vytvářet spolehlivé výpočetní 

postupy, které nám umoţní připravit se na případné mimořádné události a minimalizovat tak 

její negativní dopady na okolí. Transformací těchto výpočtových metod do přehledných a 

uţivatelsky snadno pouţitelných počítačových programů, lze docílit vysoké úrovně 

bezpečnosti. 

V tomto duchu vznikla i tato diplomová práce, která se podrobně věnuje kvantifikaci 

negativních účinků tlakové vlny, vzniklé při roztrţení pláště tlakové nádoby obsahující 

stlačený plyn. Popisuje sloţitou a zdlouhavou výpočetní metodu, kterou poté transformuje do 

přehledného softwaru. Předností vzniklého programu je jeho snadné vyuţití, a to i bez 

jakéhokoliv hlubšího povědomí o řešené problematice. Během několika desítek sekund je 

tedy moţné získat přibliţné informace o tlakovém účinku vznikající tlakové vlny na okolí a 

na jejich základě tak volit vhodná bezpečnostní opatření a omezení. 

Je nutné však myslet na skutečnost, ţe veškeré exploze (fyzikální i chemické) jsou značně 

komplikované procesy a jsou závislé na mnoha podmínkách a parametrech. Proto vţdy 

hovoříme pouze o odhadech účinků a nikdy nelze údaje prezentovat jako dogmata. 
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Rešerše 

Rešerše byla vytvořena za účelem provedení průzkumu vědeckých a odborných publikací, 

zaměřených na problematiku destrukce tlakových nádob a programování. Níţe jsou uvedeny 

především ty publikace, které se podrobněji věnují výpočtům a odhadům negativního 

působení tlakové vlny na okolní prostředí: 

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 z větší části věnuje různým výpočtovým postupům pro 

odhady účinků tlakových vln při explozích. Obsahuje také kapitoly věnující se problematice 

tvorby fragmentů při explozích. Nemalá část je zaměřena právě na fyzikální výbuch. 

Publikace nabízí i řadu vzorově řešených příkladů. Informace jsou zde prezentovány 

především ve formě výpočetních vztahů, tabulek a grafů. Publikace byla zpracována 

americkou národní organizací „NASA“ (národním úřad pro letectví a kosmonautiku). 

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. 

Kniha byla zpracována především pro potřeby studentů fakulty bezpečnostního inţenýrství na 

vysoké škole báňské. Jak název napovídá, podrobně se věnuje popisu tlakových lahví a 

problematice jejich negativních účinků při mimořádných událostech. Skládá se ze dvou částí – 

teoretická a experimentální část. V rozsáhlé části věnované experimentům se věnuje otázce 

tepelného namáhání tlakových nádob v podmínkách poţáru. Publikaci uzavírá stručný přehled 

stávajících technických a právních předpisů pro oblast tlakových nádob. 

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. 

Publikace je tvořena řadou různých přednášek, jejichţ témata jsou zaměřena na problematiku 

účinků tlakových vln na stavební konstrukce a blízké okolí. Sborník tedy shromaţďuje práci 
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mnoha autorů a byl vydán při pilotním kursu projektu „Protivýbuchová ochrana staveb“. 

Jedna z mnoha přednášek se podrobněji věnuje právě destrukcím tlakových nádob a 

kvantifikaci účinků tlakové vlny. 

Methods for the calculation of physical effects [online]. The Hague, 1997, 3rd ed. 

Dostupné z: http://www.bib.ub.edu/fileadmin/fdocs/PGS2-1997.pdf 

Tato velmi povedená, rozsáhlá elektronická kniha, obsahuje řadu metod pro kalkulaci různých 

fyzikálních jevů. Jedna kapitola řeší právě otázku kvantifikace tlakové vlny při roztrţení 

tlakové nádoby. Podrobně se také věnuje popisu tvorby fragmentů a jejich negativnímu 

účinku. Tato elektronická kniha vznikla pod dozorem výboru pro prevenci havárií. Kniha 

pravidelně prochází revizemi a o její aktuálnosti a spolehlivosti hovoří i fakt, ţe se jedná jiţ o 

třetí edici. 

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. 

Publikace byla publikování Centrem pro bezpečnost chemických procesů (CCPS). Toto 

výzkumné centrum spadá pod Americký institut chemických inţenýrů. Pod drobnohledem 

řeší řadu nejen fyzikálních, ale chemických dějů. Mnoho stran je věnováno účinkům tlakové 

vlny při roztrţení pláště tlakové nádoby. Přehledně popisuje metody výpočtu a obsahuje řadu 

experimentálně získaných hodnot prezentovaných formou grafů. Kaţdá z mnoha kapitol je 

uzavřena vzorově řešenými příklady s podrobným komentářem. 

NYHOFF, Larry R. Programming in C++ for engineering and science. Boca Raton: CRC 

Press, c2013, xiii, 730 s. ISBN 978-1-4398-2534-1. 

Publikace se podrobně věnuje problematice programovacího jazyka C++ se zaměřením pro 

potřeby vědy a technicky zaměřených programátorů. Věnuje se důkladně obecnému popisu 

tvorby a vyuţití zdrojových kódu v jazyku C++ a pomocí příkladů aplikovaných do pole 

matematických a fyzikálních úloh poskytuje zajímavý pohled do jádra inţenýrských softwarů.  
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1. Exploze 

Exploze neboli výbuch, je děj, při kterém dochází k prudkému uvolnění energie. Tento 

fenomén je z pravidla doprovázen zvýšením tlaku, nárůstem teploty v okolí důsledkem 

uvolněného tepla a emitací vlnění. Při explozi dochází k rázové změně ve stavu látky a šíření 

takové vlny, která je následkem vysokého tlakového gradientu [20]. 

Rozlišujeme několik druhů výbuchu. Nejzákladnějším dělením je dělení na výbuch jaderný 

(řetězová reakce při štěpení jádra atomu), chemický a fyzikální [10]. Důleţitým faktem je 

skutečnost, ţe směrodatná je rychlost uvolňování energie, nikoliv její mnoţství [7],[8],[9]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Výbuch - základní dělení. 

1.1  Chemický výbuch 

Pojem chemický výbuch je spojen s velmi rychlou chemickou reakcí, při které mezi 

sebou reagují výchozí látky a vynikají produkty. Vzniklé produkty reakce se však uvolňují 

takovou rychlostí, ţe dochází k extrémnímu nárůstu tlaku a dalších fyzikálních veličin 

v blízkém okolí reakčního pásma a reakce tak přechází v reakci explozivní. Obecně 

rozdělujeme mechanismus výbušných přeměn na 3 základní fáze a to dle parametru 

rychlosti děje [10],[20]. 

1.1.1 Explozivní hoření (deflagrace) 

Při explozivním hoření je dosahováno pouze malých hodnot lineární rychlosti hoření, 

řádově 0,1 aţ 10 m/s. Plynné produkty, které se při chemické reakci uvolní, mají 

dostatečně velký časový interval k tomu, aby opustily prostor reakčního pásma, a 

nedochází tak k rapidnímu zvyšování tlaku. Hodnota tlaku v okolí reakčního pásma se 

tedy téměř nemění a můţeme uvaţovat, ţe reakce probíhá téměř za konstantního tlaku. 

[8]. 

 

VÝBUCH 

Chemický 

Jaderný 

Fyzikální 
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1.1.2 Přechodná fáze mezi deflagrací a detonací 

Lineární rychlost reakce v přechodové fázi je znatelně vyšší neţ v případě deflagrace 

a s rostoucím tlakem se její hodnota zvyšuje. Vzniklé produkty chemické reakce se tvoří 

tak rychle, ţe nestačí opouštět pásmo reakční zóny. Následkem rychlé tvorby produktů 

je zvýšení tlaku formou tlakových impulsů. Neustálý nárůst tlaku pak způsobuje 

neustálé zvyšování lineární rychlosti reakce, coţ má za následek rychlejší tvorbu 

produktů a rapidnější nárůst tlaku. Tlaky, kterých se dosahuje při výše popsaném ději, 

se dostávají aţ do stovek megapascalů (MPa) [10]. Při nejméně příznivé situaci se 

tlakové impulsy mohou sčítat a jejich působení na dosud nezreagovanou část výbušniny 

můţe zapříčinit přechod do 3.fáze – detonace. Rychlosti výbuchu této přechodné fáze 

dosahují znatelně vyšších hodnot neţ při deflagraci, a to přibliţně 10
5
 m/s, nicméně 

stále nepřesahují hranici hodnoty rychlosti zvuku [8]. 

1.1.3 Detonace 

Detonací rozumíme nejnebezpečnější a nejrychlejší druh výbušné přeměny, jejíţ 

šíření probíhá nadzvukovou rychlostí (rychlostí vyšší neţ 1000 m/s). Při detonaci 

působí nasčítané tlakové impulsy ve formě rázové vlny na reakční směs, která se 

doposud nezapojila do rekce. Tato reakční směs je rázovou vlnou prudce stlačena a 

dojde tak k její iniciaci. Rychlost, kterou detonace probíhá, závisí především na druhu 

výbušniny, která byla pro reakci pouţita. V druhé řadě mají částečný vliv i podmínky 

výbuchu. Principem extrémního nárůstu tlaku je obrovská rychlost tvorby produktů 

chemické reakce. Dochází tak k nahromadění plynných produktů chemické reakce 

v reakční zóně, narůstá tlak, zvyšuje se rychlost reakce a tím i mnoţství dalších 

vznikajících produktů. Tlakový skok, který při detonaci vzniká, nazýváme detonační 

vlnou. Právě detonační vlna je nositelem destruktivních schopností detonace. Rozdíl 

tlaků v pásmu za detonační vlnou a na čele detonační vlny tvoří tzv. „skok zhuštění“ 

neboli ráz [20]. V závěsu rázové vlny se z pravidla pohybuje pásmo obsahující stlačený 

vzduch, produkty výbuchu (zplodiny) a plamen. Pro detonaci je charakteristický 

výrazný audio-vizuální efekt [8],[10]. 

1.2  Fyzikální výbuch 

Podstata látky se v případě fyzikálního výbuchu nemění, coţ je primárním rozdílem 

mezi fyzikální a chemickou explozí. Dochází pouze k uvolnění určitého mnoţství energie, 

která se ve většině případů generuje při změně fáze látky, případně při změně její 

hybnosti.  
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Často se můţeme v literatuře setkat s jiným termínem pro fyzikální výbuch, a to 

s termínem „mechanický výbuch“. K fyzikálním výbuchům dochází při situacích, kdy 

jsou překročeny příslušné parametry (např. parametr pevnosti zařízení) nad určitou limitní 

hodnotu. Po překročení limitní hodnoty dojde k destrukci zařízení a uvolnění obsaţeného 

média do okolí. Tento rychlý děj, při kterém dochází k expanzi stlačeného obsahu 

zařízení, nese riziko, ţe bude generována silná tlaková vlna. S fyzikálním výbuchem se 

setkáváme většinou u stlačených plynů, které po roztrţení zařízení prudce expandují do 

prostoru s niţším tlakem. Příkladem fyzikálního výbuchu můţe být například roztrţení 

tlakové nádoby, případně výbuch pneumatiky. Expanze probíhá v kulové ploše a z důvodu 

vysokého rozdílu tlaku nedochází k okamţitému mísení média se vzduchem v okolí 

poškozeného zařízení. 

Dochází vlastně k vytváření bublin rozpínajícího se plynu, které jsou odděleny od 

okolního vzduchu tenkým rozhraním – stěnou bubliny. Jednotlivé bubliny se samy 

rozpínají důsledkem hybnosti plynu v nich obsaţeném. To má za následek kontinuální 

pokles tlaku uvnitř bubliny. V okamţiku, kdy tlak uvnitř bubliny poklesne pod hladinu 

tlaku atmosférického, dosahuje bublina maximálního průměru a zkolabuje. Tím 

vyprodukuje negativní tlakovou fázi a dochází tak k otočení proudění větru v okolním 

vzduchu [20]. Bublina se následně stlačuje a sniţuje svůj průměr. Jakmile se její průměr 

dostává na minimální hodnotu, bublina se odráţí a opět produkuje další ráz. Tento 

oscilační proces probíhá za postupného oslabování tlakových rázů aţ do okamţiku, kdy se 

situace zcela uklidní. Parametry tlakové vlny (především její síla a tvar) jsou závislé na 

mnoha skutečnostech. Mezi tyto skutečnosti patří především vlastnosti uniklého média, 

tvar a typ tlakové nádoby, parametry okolního prostředí, rychlost uvolňování energie atd. 

[10],[16]. 

2. Tlakové nádoby 

Obecně lze tlakové nádoby definovat jako zvláštní skupinu strojního zařízení. Jsou to 

kovové nebo kompozitní uzavíratelné nádoby, které obsahují tekutinu pod tlakem vyšším neţ 

je tlak atmosférický respektive hydrostatický. Stěna tlakových nádob je tedy namáhána 

vnitřním nebo vnějším přetlakem. Tvar je z pravidla jednoduchý (kulovitý nebo válcový) a to 

z důvodu lepšího rozloţení sil a tím pádem lepších pevnostních vlastností. Tlakové nádoby se 

často rozdělují do dvou základních skupin: 
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 Stabilní tlakové nádoby – jsou většinou pevně spojeny se zdroji tlaku (viz obrázek 

2a). 

 Tlakové nádoby k dopravě plynů – mobilní, nejsou stabilně připojeny ke zdroji 

tlaku (viz obrázek 2b.) 

 

  

 

 

 

a)                                                           b) 

       Obrázek 2 – Druhy tlakových nádob [20]. 

Stabilní tlakové nádoby slouţí většinou pro uskladnění tekutin a mají větší objemy. Taková 

nádoba je umístěna na určitém místě a nedochází k jejímu pohybu. Můţe být trvale spojená se 

zdrojem tlaku, nebo se na zdroj tlaku napojí pouze v případě plnění nebo vyprazdňování. 

S těmito typy tlakových nádob se můţeme setkat v různých provozních místnostech, 

v technologických provozech a u otevřených technologických zařízení. Uloţeny bývají buď 

nad zemským povrchem, případně jsou zapuštěny v zemině, nebo zcela zasypány. Při návrhu 

stabilních tlakových nádob se vychází z parametru nejvyššího povoleného přetlaku [20],[18]. 

Pro skupinu tlakových nádob slouţících k dopravě plynů je typické, ţe mění mezi 

procesem plnění a procesem vyprázdnění svoje stanoviště. Opět jsou jednoduchého válcového 

tvaru, s půlkruhovým nebo klenutým dnem. Při navrhování přenosných tlakových nádob se 

vychází z tlaku zkušebního. Nejrozsáhlejší skupinou tlakových nádob souţících k dopravě 

plynů jsou tlakové láhve (viz obrázek 3). Tlakovou láhví rozumíme nádobu s maximální 

hodnotou vnějšího průměru (D) 420 mm a délky (L) 2000 mm, s vnitřním objemem větším 

neţ 0,5 l a nepřesahujícím hodnotu 150 l. Další rozsáhlou podskupinou mobilních tlakových 

nádob slouţících pro přepravu tekutin jsou například cisterny, bateriové vozy, tlakové sudy, 

kryogenní nádoby atd. [9], [20], [29]. 
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Obrázek 3 – Struktura tlakové láhve [20][18]. 

3. Výbuchy tlakových nádob 

Téměř všechna odvětví průmyslu dnes hojně vyuţívají tlakové nádoby. Vedle svých 

velkých předností s sebou však tato speciální strojní zařízení přináší i různá nebezpečí. Mezi 

ty nejzávaţnější patří právě nebezpečí výbuchu, které můţe za určitých mimořádných situací 

hrozit (například při poţáru). Troufám si konstatovat, ţe výrazné technické nedostatky 

na tlakových nádobách, nebezpečné konstrukční vady a absence bezpečnostních prvků 

(přetlakové bezpečnostní ventily, atd.), lze uvaţovat s minimální pravděpodobností. Přísnými 

předpisy, omezeními a kontrolami v oblasti tlakových zařízení, bylo dosaţeno relativně 

vysoké míry bezpečnosti při uţívání a manipulaci s tlakovými nádobami. K tomuto závěru lze 

dojít i z poměru mnoţství uţívaných tlakových nádob k mnoţství mimořádných událostí, ve 

kterých způsobily výrazný negativní dopad [9],[20]. 

Vůbec nejhorším scénářem pro prostory s tlakovými nádobami je poţár. Při poţáru je 

uvolňováno velké mnoţství energie ve formě tepla, které se sdílí především konvekcí a 

radiací do okolních materiálů, a zvyšuje se tak jejich teplota. Poţár v blízkosti tlakové láhve 

můţe způsobit takový nárůst tlaku uvnitř nádoby, ţe dojde k fyzikálnímu výbuchu. Dojde-li 

k výbuchu, jeho negativní působení závisí především na přetlaku v nádobě a druhu a 

vlastnostech uskladněného plynu (poţárně technických charakteristiky a toxikologické 

vlastnosti). V nemalé míře také závisí na vzdálenosti od tlakové nádoby a přítomnosti 

překáţek v blízkém okolí (uvnitř budovy / volné prostranství). 

Často pouţívané slovní spojení „výbuch tlakové nádoby“ není v uţším slova smyslu 

z fyzikálního hlediska správný. Poţár, který působí na kovovou stěnu tlakové nádoby, 
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předává energii ve formě tepla a povrch se tak postupně zahřívá. V nejvyšší míře na nádobu 

působí zpravidla sálavé teplo, jehoţ intenzita je závislá na teplotě plamene a vzdálenosti 

ozařovaného povrchu. Teplo, které poţár nádobě předá, se dále sdílí mezi stěnou nádoby a 

plynem obsaţeným uvnitř. Tímto způsobem dochází k ohřívání uskladněného plynu a 

narůstání tlaku uvnitř nádoby. Důleţitým faktem je i změna mechanických vlastností pláště 

tlakové nádoby, která je způsobena jeho nepříznivým tepelným namáháním. Mechanické 

vlastnosti ocelí, ze kterých jsou nádoby vyrobeny, jsou extrémně závislé na teplotě a to 

především při dosaţení vyšších teplot, které se vyskytují například při poţáru [9],[20]. Při 

výrazně vyšších teplotách dochází totiţ ve struktuře kovů k zásadním změnám vazebných sil. 

Tyto změny pramení z výraznějšího chaotického kmitání atomů vázaných v krystalických 

mříţkách.  Obecně platí, ţe při nárůstu teplot v desítkách °C, dochází u oceli k nepatrnému 

zlepšení mechanických vlastností, avšak v případech, kdy teplota přesahuje hodnotu cca 350 

°C, dochází k prudkému poklesu pevnosti [14],[30]. Rostoucí tlak plynu uvnitř nádoby 

způsobuje větší namáhání stěny nádoby. Sníţení mechanické pevnosti oceli výrazně sniţuje 

hodnotu destrukčního tlaku nádoby. V situaci, kdy tlak uvnitř nádoby dosáhne hodnoty 

destrukčního tlaku, nastává destrukce pláště a prudká expanze plynu do okolního prostředí. 

Situace je pak silně závislá na druhu a vlastnostech stlačeného plynu. Expandující hořlavý 

plyn je zpravidla iniciován a explosivně shoří – dojde tedy k chemickému výbuchu 

(sekundární výbuch). Tento jev má za následek další rapidní nárůst tlaku. Značný rozdíl je u 

nehořlavých plynů (CO2, N2, Ar, atd.). Po roztrţení nádoby nastává pouze prudká expanze 

stlačeného plynu bez následného sekundárního výbuchu [9],[16],[19]. 

Je ovšem velmi sloţité stanovit destrukční tlak pro tlakovou nádobu namáhanou poţárem. 

S rostoucí teplotou se totiţ mění nejen tlak uvnitř nádoby, ale i pevnost její stěny. Výpočty 

jsou velmi sloţité a to především z toho důvodu, ţe velké mnoţství proměnných je výrazně 

závislých na teplotě. Bez provedení sloţitých a velmi nákladných měření můţeme tlaky 

v nádobách v okamţiku roztrţení pouze odhadovat.  

3.1  Příčiny destrukce tlakových nádob 

Nachází-li se tlaková nádoba v prostorech poţáru, existuje riziko, ţe dojde 

k poškození pláště následkem dosaţení destrukčního tlaku nádoby. Existuje několik 

faktorů, které se podílí na roztrţení tlakových nádob. V případě tepelného namáhání 

tlakových nádob působí tyto faktory současně. 
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a) Nárůst tlaku uvnitř tlakové nádoby. 

Dostane-li se tlak v nádobě na hodnotu destrukčního tlaku (situace, kdy je 

překročena mez pevnosti oceli v tahu), dojde k její ruptuře, doprovázené další 

řadou průvodních jevů. Destrukční proces je tedy zapříčiněn vysokou hodnotou 

vnitřního tlaku [9],[10]. 

 

b) Pokles mechanických vlastností pláště tlakové nádoby. 

Mechanické vlastnosti ocelí, které tvoří pláště tlakových nádob, jsou silně závislé 

na případné externí tepelné zátěţi. Při tepelném působení na plášť tlakové nádoby 

dochází k negativnímu ovlivnění jeho mechanických vlastností, a to především 

pevnosti [9],[10]. Tímto způsobem je tedy rapidně sniţována odolnost materiálu a 

s tím i hodnota destrukční meze, při které dochází k nevratnému poškození tlakové 

nádoby. Primární příčinou poškození nádoby je tedy v tomto případě sníţení 

odolnosti materiálu, nikoliv příliš vysoký tlak obsaţného plynu [10],[11]. Mezi 

další příčiny způsobující sníţení destrukční meze tlakové nádoby řadíme například 

korozi, únavu materiálu, erozi nebo různá vnější mechanická poškození [20]. 

 

c) Kombinace obou, výše uvedených faktorů.  

Ke spolupůsobení obou výše uvedených faktorů dochází nejčastěji. Typickou 

situací můţe být mimořádná situace v podobě poţáru v bezprostřední blízkosti 

tlakové láhve. Destrukce je v tomto případě způsobena nárůstem tlaku plynu 

následkem ohřevu pláště nádoby a zároveň značným poklesem mechanické 

pevnosti materiálu pláště [9],[11]. K destrukci nádoby tak dochází mnohem 

rychleji. 

 

3.2  Přetlak a vnitřní energie v tlakové nádobě 

Příčinou jevů vznikajících po roztrţení tlakové nádoby (především tlaková vlna a 

fragmentace) je transformace vnitřní energie stlačeného plynu na energii mechanickou. 

S rostoucí vnitřní energií roste ničivější účinek destrukčního procesu tlakové nádoby, 

vznikající tlakové vlny a primárních i sekundárních fragmentů. Vnitřní energie je 

matematickou funkcí několika termodynamických veličin a je výrazně závislá na 

mnoţství stlačeného plynu. Dále je přímo závislá na: 

 Stavu obsahu nádoby. 
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 Stavu nádoby v okamţiku roztrţení. 

Stav nádoby a stav stlačeného plynu přímo souvisí s příčinou poškození tlakové 

nádoby. Destrukční tlak, při kterém dochází k roztrţení tlakové nádoby, je velmi obtíţné 

stanovit a to především v mimořádné návrhové situaci jakou je například poţár. Tuto 

hodnotu můţeme pouze odhadovat nebo řešit zjednodušenými výpočty. Teplota plynu 

uvnitř tlakové nádoby mívá většinou vyšší teplotu neţ okolní prostředí. V případě, ţe se 

plášť nádoby roztrhne z důvodu příliš vysokého vnitřního tlaku, pak lze předpokládat, ţe 

hodnota tlaku uvnitř nádoby má několikanásobně vyšší hodnotu neţ hodnota obvyklého 

provozního (pracovního) tlaku. Takováto hodnota bude za normálních podmínek (při 

teplotě 20 °C) přesahovat hodnotu zkušebního tlaku nádoby minimálně v jednotkách MPa. 

K ruptuře nádoby můţe však dojít i při obvyklých hodnotách provozních tlaků a to 

například následkem značného tepelného namáhání, vnějšího mechanického poškození 

nebo třeba v případě, kdy se na nádobě vyskytuje koroze způsobující významnější 

oslabení materiálu [12]. 

3.3  Typy roztržení tlakových nádob 

Podle mechanismu transformace vnitřní energie na energii mechanickou, dělíme 

proces roztrţení tlakové nádoby na dva elementární typy. Těmito typy jsou: 

 Roztrţení tlakové nádoby s ideálním plynem. 

 Roztrţení tlakové nádoby s neideálním plynem. 

Prudce expandující plyn, který se šíří do okolí při poškození pláště tlakové nádoby, je 

zdrojem energie pro vytvoření tlakové vlny a pro tvorbu fragmentů (primární i sekundární 

fragmentace). Postupy pro kalkulaci tlakových účinků na okolí obvykle pracují 

s předpokladem, ţe plyn obsaţený v nádobě, je plynem ideálním [19]. Pro potřeby 

kvantifikace účinků tlakových vln při fyzikálním výbuchu lze povaţovat rozdíl mezi 

chováním reálného a ideálního plynu jako zanedbatelný. Tímto stanoviskem pak docílíme 

výrazného zjednodušení celého výpočtu  [12],[20]. 

3.4  Fyzikální projevy při roztržení tlakové nádoby 

Nastane-li situace, při které dojde k fyzikálnímu výbuchu tlakové nádoby, je tento děj 

doprovázen určitými fyzikálními projevy. Tyto fyzikální fenomény nejsou výrazněji 

závislé na typu roztrţení nádoby a druhu stlačeného plynu. Zdali je plyn reaktivní, či 

nikoliv, nemá tedy na fyzikální projevy značný dopad. Přímou souvislost s fyzikálními 
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projevy můţeme objevit především v hodnotě celkové vnitřní energie, kterou stlačený 

plyn disponuje. Při fyzikálním výbuchu tlakové nádoby se celková vnitřní energie 

stlačeného plynu (Ec) rozdělí na tyto 3 části: 

Energii potřebnou k roztržení tlakové nádoby (méně neţ 1% [20]). 

Energii potřebnou pro expanzi stlačeného plynu a vznik tlakové vlny. 

Energii pro tvorbu fragmentů a jejich distribuci do okolí. 

Energie, která se spotřebuje na proces roztrţení tlakové nádoby, nabývá velmi nízkých 

hodnot a často se tak ve výpočtech zanedbává [20]. Tato energie spadá do intervalu 

hodnot 1 – 10 kJ. Přitom exploze s energetickou bilancí i stonásobně vyšší jsou stále 

povaţovány za jedny z menších. To je právě důvodem, proč se tato sloţka obvykle 

zanedbává [6],[12]. 

Nejvýznamnější část z celkové vnitřní energie (Ec) se pak spotřebovává během 

expanze stlačeného plynu do okolí. Tato forma mechanické energie se transformuje do 

okolního prostředí ve formě tlakové vlny. Je-li expandovaný plyn hořlavý nebo výbušný, 

můţe bezprostředně pro jeho uvolnění dojít k jeho snadné iniciaci a tím k tzv. 

sekundárním projevům (například „fireball“, výbuch oblaku hořlavého plynu, atd.) 

[6],[12]. 

Poslední část celkové vnitřní energie se vyuţívá na fragmentaci. Fragmentací 

rozumíme tvorbu úlomků tlakové nádoby a jejich distribuci do okolí. Vzniklé fragmenty 

působí negativně na okolí a jejich nebezpečnost závisí na velikosti získané kinetické 

energie [20],[19]. 

 

3.5  Vnitřní energie plynu stlačeného v nádobě 

Plyn stlačený v tlakové nádobě je nositelem celkové vnitřní energie. Tvoří tak vlastně 

zdroj energie pro tvorbu tlakové vlny. Proto se z této hodnoty vychází při kalkulaci 

parametrů tlakových vln vzniklých následkem fyzikálního výbuchu. Průběh exploze je 

silně závislý na poměru, ve kterém se celková vnitřní energie rozdělila. Jak bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, energii potřebnou pro roztrţení pláště je moţné zanedbat (pro menší 

výbuchy méně neţ 1% Ec) [6],[12]. Energie se nám tedy dělí na pouhé 2 sloţky. Poměry 

pro dělení celkové vnitřní energie zobrazuje níţe tabulka 1. Na generování tlakové vlny se 

tedy podílí 40% aţ 80% celkové vnitřní energie, v závislosti na způsobu roztrţení tlakové 

 Ec 
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nádoby [12]. Jelikoţ je obtíţné určit, k jaké verzi poškození u tlakové nádoby dojde, 

obvykle se pro zjednodušení pouţívá hodnota 50%. Zbývající část energie spadá na 

kinetickou energii vznikajících fragmentů (20% aţ 60%). 

Bakerova výpočtová metoda, která je podrobně popsána v kapitole 4.2 této diplomové 

práce, však pracuje s předpokladem, ţe 100% celkové vnitřní energie se přemění v energii 

vznikající tlakové vlny. 

Tabulka 1 – Rozdělení energie při roztržení 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 generované při roztržení nádoby 

Při ruptuře pláště tlakové nádoby, nastává prudké uvolnění stlačeného obsahu do 

okolního prostředí. Uvaţujeme-li, ţe 100% celkové vnitřní energie se přemění na energii 

vznikající tlakové vlny, mohou nastat 2 níţe uvedené základní situace: 

I. Energie se uvolňuje postupně během relativně dlouhé časové periody (viz obrázek 

4a). 

II. Energie se uvolňuje rázově během velmi krátkého časového intervalu (viz obrázek 

4b). 

 

Obrázek 4 – Průběh tlakové vlny [10]. 

Tvar a síla tlakové vlny, generované při fyzikální explozi, je závislá na vzdálenosti od 

explodující tlakové nádoby. V průběhu šíření tlakové vlny okolním prostředím značně 

klesá hodnota maxima dopadajícího přetlaku. Při vzniku tlakové vlny následkem roztrţení 
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pláště tlakové nádoby je typická poměrně výrazná negativní fáze. Tato negativní fáze je 

vzápětí následována méně intenzivní sekundární pozitivní částí. Následkem poklesu 

energie dosahuje sekundární pozitivní fáze znatelně niţších hodnot přetlaku oproti fázi 

primární. Celá problematika je graficky zachycena na obrázku 5. Při popisu průběhu 

rázové vlny si obvykle vystačíme se dvěma základními parametry. Hlavním parametrem je 

maximální dopadající přetlak Ps [Pa], druhým parametrem je impuls pozitivní fáze is 

[Pa·s]. Oba tyto parametry jsou opět graficky znázorněny na obrázku 5 [6],[11]. 

 

 

Obrázek 5 – Závislost tlaku na čase pro tlakové vlny vzniklé při roztržení tlakové nádoby [6]. 

 

3.7  Nebezpečí při roztržení tlakové nádoby 

Tlakové nádoby lze povaţovat za spolehlivá, relativně bezpečná strojní zařízení. Toto 

tvrzení však platí pouze v případě, jsou-li vystaveny běţným teplotám. V případě vysoké 

tepelné zátěţe působící na plášť tlakové nádoby nastává riziko jeho poškození. Při 

roztrţení pláště a prudké expanzi stlačeného plynu, působí na okolí řada negativních jevů. 

Tato základní rizika jsou znázorněna na obrázku 6 níţe. 
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Obrázek 6 – Základní rizika při roztržení tlakové nádoby. 

 

 Explozivní hoření 

Je-li plyn, stlačený uvnitř nádoby, hořlavý nebo výbušný, existuje velmi vysoká 

pravděpodobnost, ţe bezprostředně po jeho expanzi dojde k jeho okamţité  iniciaci. 

Tento jev pak přispívá k značnému nárůstu tlaku a velmi rychlému rozšíření poţáru do 

okolního prostředí. 

 

 Tlaková vlna 

Velmi nebezpečným jevem je vznikající tlaková vlna. Ničivé účinky rostou 

s hodnotou přetlaku v čele tlakové vlny. Většinou je to právě tlaková vlna, která se 

nejvíce podílí na ničivých účincích fyzikální exploze. Účinky na okolní prostředí jsou 

různé a záleţí na mnoha faktorech. Ne vţdy platí, ţe se vzdáleností od místa výbuchu 

způsobené škody klesají. Za určitých okolností můţe docházet ke sčítání odraţených 

impulsů a ničivý účinek můţe být ve vzdálenějším místě větší. Nejzranitelnějším 

cílem pro tlakovou vlnu jsou osoby. Tabulka 2 informuje o přibliţných účincích 

tlakových vln na člověka. Při přetlacích vyšších neţ 100 kPa (1 bar) dochází u člověka 

obvykle ke zraněním, která jsou neslučitelná se ţivotem. Síla tlakové vlny závisí 

především na vzdálenosti od místa výbuchu a tlaku v nádobě v okamţiku roztrţení 

[3],[9],[16]. Tabulka 3 dále uvádí přibliţné účinky rázových vln na některé stavební 

konstrukce. Platí převod: 100 kPa = 1 bar. 

  

RIZIKA 

Tlaková vlna 

Explozivní hoření 
Primární a sekundární 

fragmentace 

Tepelná radiace 
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Tabulka 2 – Přibližné účinky rázových vln na člověka [26]. 

Rázový přetlak 
Účinky na lidský organismus 

[kPa] [bar] 

do 20 do 0,2 bez vážných následků 

20 až 40 0,2 až 0,4 lehké pohmožděniny, poškození ušních bubínků 

40 až 50 0,4 až 0,5 pohmožděniny, krvácení z nosu a uší, zlomeniny 

50 až 100 0,5 až 1 poranění vnitřních orgánů, komplikované zlomeniny 

nad 100 nad 1 obvykle končí smrtí 

  

Tabulka 3 – Přibližné účinky přetlaku rázových vln na některé 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 

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 

 

 

 Tepelná radiace 

Dojde-li k iniciaci prudce expandujícího plynu, vznikající objemný plamen tepelně 

působí na blízké okolí. Teplo, šířící se všemi směry, tak ohřívá okolní předměty a 

můţe dojít k jejich zapálení. Tímto způsobem můţe dojít ke skokovému rozšíření 
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plochy poţáru. Tepelná radiace tedy přináší značné riziko pro zasahující hasiče, 

případně osoby a zvířata, které se vyskytují v prostoru výbuchu [20]. 

 

 Vznik fragmentů a jejich rozptyl 

Fragmentací rozumíme děj, při kterém dochází k rozdělení původně kompaktního 

materiálu na řadu menších částí, následkem namáhání materiálu, a to především 

vysokým tlakem a působením rázové vlny. Vznikající fragmenty obdrţí určité 

mnoţství kinetické energie a šíří se do okolí, kde mohou energii předat dalším 

předmětům, případně být iniciátory další fragmentace.  Hovoříme-li o fragmentech 

vzniklých destrukcí tlakové nádoby, jedná se o tzv. primární fragmenty [3],[12]. 

 

 Rozptyl pevných materiálů v okolí tlakové nádoby 

Tlaková vlna, případně primární fragmenty, působí na okolní prostředí. Tato 

skutečnost způsobuje výrazné dynamické účinky. Dochází k předávání tepelné a 

kinetické energie okolním předmětům a tím dochází k jejich ohřevu a pohybu. 

S rostoucí silou tlakové vlny roste i vzdálenost, na kterou je schopna negativně 

ovlivňovat okolní předměty. Materiály, rozptýlené účinkem roztrţení tlakové nádoby, 

nazýváme sekundárními fragmenty [3]. Účinky jejich rozptylu se dle síly tlakové vlny 

mohou projevovat i na stovky metrů [9]. 

 

3.8  „BLEVE“ efekt 

Termín „BLEVE“ vznikl uţitím prvních písmen anglického názvu „Boiling liquid 

expanding vapor explosion“. Jedná se tedy výbuch prudce expandujících par vroucí 

kapaliny po roztrţení tlakové nádoby. K tomuto fenoménu můţe dojít za určitých 

mimořádných situací při skladování zkapalněných plynů (propan, etan, butan,…). 

Nejčastěji je příčinou působení vnějšího poţáru na tlakovou nádobu se zkapalněným 

plynem. Ta se zahřívá a dochází tak i k ohřevu kapaliny uvnitř nádoby a zvyšování tlaku. 

Jak se stěna tlakové nádoby zahřívá, postupně ztrácí pevnost. Rostoucí tlak a postupná 

ztráta pevnosti vedou časem k roztrţení nádoby a vzniku tlakové vlny. Pro vznik efektu 

BLEVE jsou za potřebí následující 3 podmínky: 

 Kapalina pod tlakem zahřátá na teplotu vyšší, neţ je její teplota varu při 

atmosférickém tlaku. 
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 Tlak působící na kapalinu je dostatečně velký, aby potlačil její prudký var v celém 

objemu uvnitř nádoby. 

 Náhlá celková destrukce nádoby, která způsobí pokles tlaku a prudký var kapaliny 

v celém objemu (kapalina je prudce předehřátá). 

Jev BLEVE je často doprovázen jevem zvaným „fireball“, a to z pravidla v případech, 

kdy jsou prudce se uvolňující páry hořlavé, a příčinou roztrţení nádoby je vnější poţár 

[19]. 

4. Metody pro kvantifikaci účinků fyzikálního výbuchu 

Kvantifikace účinků tlakové vlny po roztrţení pláště tlakové nádoby je problematika, 

kterou se doposud příliš mnoho lidí nezabývalo. Existuje tedy pouze velmi omezené mnoţství 

literatury a minimum výpočtových metod. Experimenty a výzkumná činnost se ve většině 

případů orientovaly pouze na tlakové nádoby s ideálním plynem. Některé studie se zaměřily i 

na reálné plyny, případně řešily problematiku plynů zkapalněných. 

Mezi nejpouţívanější dostupné metody pro odhad tlakových účinku při roztrţení pláště 

tlakové nádoby řadíme „TNT ekvivalence“ a „Bakerovu výpočtovou metodu“. Tyto všeobecné 

výpočetní metody vycházejí z celkového dostupného mnoţství energie pro generování tlakové 

vlny a zahrnují různé termodynamické podmínky [13]. 

4.1  Metoda TNT ekvivalence 

V současnosti je metoda TNT ekvivalence široce vyuţívána a to především z důvodu 

její značné jednoduchosti. Exploze trinitrotoluenu (zkráceně TNT) je velmi důkladně 

prozkoumána a popsána a existuje tedy dostatečné mnoţství informací o jejím průběhu. 

To je jedním z důvodů, proč byla tato metoda aplikována i na poli kvantifikace účinků 

tlakových vln generovaných při náhlém kolapsu pláště tlakové nádoby. I přesto, ţe 

srovnání výbuchu trinitrotoluenu s roztrţením tlakové nádoby není zcela správné, 

jednoduchost výpočtu a hodnoty výstupů ve větších vzdálenostech od epicentra výbuchu 

jsou velmi blízké skutečnosti. Hlavní rozdíly mezi explozí trinitrotoluenu a roztrţením 

tlakové nádoby shrnuje tabulka 4 [20]: 
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Tabulka 4 – Rozdíly TNT & Tlaková nádoba. 

 

 

 Z důvodů značných rozdílů mezi parametry tlakové vlny v prvotních okamţicích po 

iniciaci výbuchu (viz tabulka 4), je moţné srovnávat tyto dva relativně odlišné děje pouze 

při výpočtech tlakových účinků dopadajících na překáţku, která je situována ve větší 

vzdálenosti od epicentra výbuchu. Literatura [13] uvádí, ţe vzdálenost, která poskytuje 

relativně spolehlivé výsledky, je moţné přibliţně stanovit minimálně na hodnotu 

dvacetinásobku průměru tlakové nádoby. Spolehlivost vyuţití metody TNT ekvivalence je 

tedy vázána na vzdálenost od osy tlakové nádoby, jejíţ tlakové účinky se snaţíme 

kvantifikovat. Je vyloučeno tuto metodu vyuţívat pro blízké okolí tlakové láhve. Pro 

vzdálenosti niţší neţ desetinásobek průměru uvaţované tlakové nádoby poskytuje 

nesmyslné výstupy. 

 

Tato jednoduchá metoda nachází vyuţití především pro rychlý a velmi snadný 

orientační odhad účinků výbuchu tlakových nádob na okolní prostředí. Principem výpočtu 

je konverze dostupného mnoţství výbuchové energie na ekvivalentní hmotnost náloţe 

TNT [2]: 

WTNT =
Eex

2 ∙ hTNT
          [kg] 

 

WTNT - ekvivalentní mnoţství trhaviny TNT  [kg]  

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

] 

EEx - výbuchová energie roztrţení    [MJ] 

 

Exploze trinitrotoluenu (TNT) x Roztržení pláště tlakové nádoby 

vyšší hodnoty počátečního přetlaku tl. vlny 

X 

nižší hodnoty počátečního přetlaku tl. vlny 

rychlejší pokles přetlaku se vzdáleností pomalejší pokles přetlaku se vzdáleností 

kratší pozitivní část průběhu tlakové vlny delší pozitivní část průběhu tlakové vlny 

méně rozsáhlá negativní fáze průběhu tl. vlny rozsáhlejší neg.fáze průběhu tl. vlny (Obr.7) 

méně výrazné sekundární rázy výraznější sekundární rázy 
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Obrázek 7 – Srovnání průběhu tlakových křivek při výbuchu tlakové láhve a trhaviny [20][6]. 

Některé publikace uvádí i jinou terminologii pro TNT ekvivalent. Nalézt ho můţete i 

pod názvem stupeň konverze, účinnostní faktor nebo účinnost. Jakmile zjistíme 

ekvivalentní mnoţství náloţe TNT, lze velmi snadno určit příslušné výbuchové 

charakteristiky (např. přetlak v čele vznikající tlakové vlny) pro různé hodnoty 

vzdálenosti od epicentra výbuchu. K tomuto účelu se vyuţívají experimentálně získané 

grafy nebo rovnice. TNT-ekvivalent lze chápat jako konverzní faktor - vyjadřuje jaký 

podíl dostupného spalného tepla je spotřebován na vznik tlakové vlny. Jinými slovy tedy 

TNT-ekvivalent vystihuje účinnost procesu přeměny chemické energie (spalného tepla) na 

energii mechanickou [16]. 

4.2  Bakerova výpočtová metoda 

W. E. Baker vyvinul tuto metodu v roce 1977. Výhodou této metody je fakt, ţe lze 

dosáhnout smysluplných výsledků i v blízkém okolí explodující tlakové nádoby. Její 

vyuţitelnost je tedy mnohem širší neţ u metody TNT ekvivalence, která je pro blízké 

okolí nevhodná. Při kvantifikaci účinků tlakové vlny ve vzdálenějších místech od 

epicentra výbuchu pracuje tato metoda na podobném principu jako metoda TNT 

ekvivalence. Také vyuţívá podobnosti roztrţení tlakové nádoby a výbuchu trhaviny – 

konkrétně pentritu. Pro blízké okolí je pak kalkulace tlakového účinku zaloţena na 

numerických metodách výpočtu. Bakerova výpočtová metoda byla ověřena řadou 

experimentů. Metoda pro blízké okolí (tzv. zjemněná metoda) je vytvořena pouze pro 

tlakové nádoby osahující ideální plyny [13],[16]. 

Metoda obecně slouţí pro odhad tlakového účinku způsobeného tlakovou vlnou při 

roztrţení pláště tlakové nádoby se stlačeným plynem. Podmínkou je, ţe se musí jednat o 

válcovou nebo kulovitou nádobu, umístěnou na zemském povrchu. Pomocí této metody 
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jsme schopni vypočítat hodnotu přetlaku a impulsu tlakové vlny v určité vzdálenosti od 

osy explodující tlakové nádoby. Bakerovu metoda lze rozdělit na 2 samostatné části: 

 

 

 

 

 

 

 

Základní metoda pracuje na principu podobnosti rázové vlny při roztrţení tlakové 

nádoby s tlakovou vlnou vznikající při detonací pentritu. Podobnost je výrazná především 

pro vysoké hodnoty tlaků a teplot. Základní metoda tedy nejdříve určí energii stlačeného 

plynu a následně pomocí grafů odečte přetlak a impuls tlakové vlny. Grafy jsou na 

základě experimentů s explozí trhaviny (pentritu) o stejné energii jako je energie 

stlačeného plynu. Stejně jako u metody TNT ekvivalence je tato podobnost vyuţitelná aţ 

v určité vzdálenosti od explodující tlakové nádoby. V blízkém okolí se průběh a 

parametry tlakové vlny diametrálně liší. Podobnost v blízkém okolí se vyskytuje pouze 

v případech, kdy je tlaková nádoba naplněna velmi horkým plynem pod vysokým tlakem. 

Základní metoda poskytuje pro blízké okolí vysoké, nereálné hodnoty přetlaku. Za tímto 

účelem Baker vytvořil i metodu pro blízké okolí, tzv. zjemněnou metodu, která je 

zaloţena na numerické simulaci [20].  

Důleţitým předpokladem pro aplikaci základní i zjemněné metody je skutečnost, ţe 

v okolním prostředí, kterým se šíří rázová vlna, se nesmí vyskytovat ţádné překáţky, 

které by mohly tlakovou vlnu ovlivňovat [13],[16]. 

 

 POSTUP VÝPOČTU 
 

Níţe bude v několika přehledných krocích uveden postup výpočtu podle Bakera 

(základní i zjemněná metoda) [13],[16]. 

 Krok 1: Sběr vstupních dat. 
 

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

 Tlak okolního vzduchu: p0 [Pa] 

 Objem prostoru vyplněného plynem: V1 [m
3
] 

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

Metoda podle Bakera 

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

 Tvar tlakové nádoby: válcová nebo kulovitá 

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

Rychlost zvuku ve vzduchu má při 0°C přibliţnou hodnotu 331 m/s. S kaţdým 1°C se 

tato hodnota zvyšuje o 0,61 m/s. Platí tedy vztah [22]: 

𝑎0 𝑡 = 331 +  𝑡 ∙ 0,61         [m/s] 

t – teplota okolního vzduchu [°C] 

Tabulka 5 – Hodnoty rychlosti zvuku ve vzduchu určené dle výše uvedeného vzorce. 

Teplota t [°C] Rychlost zvuku a0 [m/s] 

20 343,2 

50 361,5 

100 392 

150 422,5 

200 453 

300 514 

400 575 

500 636 

600 697 

700 758 

800 819 

900 880 

1000 941 

 

 Krok 2: Výpočet energie stlačeného plynu. 

Eex =
 p1 − p0 ∙ 2 ∙ V1

γ
1
− 1

        [J] 

    Konstanta „2“, uvedená v rovnici pro výpočet energie stlačeného plynu, vyjadřuje 

skutečnost, ţe výbuch probíhá na zemském povrchu. Při výbuchu ve volném prostoru 

vysoko nad zemí by bylo nutné tuto konstantu zanedbat. Energie by se v tomto případě 

šířila do dvojnásobného objemu vzduchu [2],[7]. Jak bylo zmíněno dříve, pracuje se 

s předpokladem, ţe 100% celkové vnitřní energie uvolněné během výbuchu bude 
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spotřebováno na tvorbu tlakové vlny. Prostřednictvím tohoto předpokladu získáváme 

maximální výbuchové parametry [5],[13],[16]. 

 Krok 3: Výpočet bezrozměrné vzdálenosti k cíli. 

Rb = R ∙  
p0

Eex
 

1
3

        [−] 

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

 

 Krok 4: Kontrola hodnoty Rb . 
 

Pro hodnoty Rb  ≥ 2 nabízí základní metoda relativně spolehlivé výsledky. Pro hodnoty 

Rb < 2 dosahuje spočtený přetlak příliš vysokých hodnot [16]. Proto se musí zvolit pro 

výpočet zjemněná metoda. 

 

 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. 

 

Bezrozměrný dopadající přetlak tlakové vlny značíme Ps. Tuto hodnotu je moţné 

odečíst z grafu na obrázku 8 nebo na obrázku 9. Na osu „x“ vyneseme hodnotu 

bezrozměrné vzdálenosti Rb, získanou v kroku 3. Odečítáme-li hodnotu Ps z obrázku 8, 

pracujeme s křivkou označenou jako „high explosive“. Platí zde vztah [1],[5],[6]: 

 

Ps =
ps

p0
− 1       [−] 

 

ps – tlak dopadající na překáţku v poţadované vzdálenosti R [Pa] 

 

Pro pokračování ve výpočtu základní metodou se přesuneme ke kroku 7. 
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Obrázek 8 – Graf bezrozměrného dopadajícího přetlaku v závislost na bezrozměrné vzdálenosti[13]. 
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Obrázek 9 – Graf bezrozměrného dopadajícího přetlaku v závislosti na bezrozměrné vzdálenosti[13]. 
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 Krok 6: Určení bezrozměrného dopadajícího přetlaku Ps pro výbuchy 

tlakových nádob s ideálním plynem, kde Rb < 2 (zjemněná metoda pro blízké 

okolí). 

 

Tlaková vlna v blízkém okolí roztrţené tlakové nádoby se značně liší od tlakové vlny 

generované při detonaci trhaviny. To je důvod pro aplikaci zjemněné metody pro 

blízké okolí, která získává hodnotu bezrozměrného počátečního přetlaku jiným 

způsobem neţ v případě základní metody [1],[5],[16]. 

 

 Krok 6a: Sběr doplňujících dat. 
 

Vstupní data z prvního kroku výpočtu je nutné rozšířit o 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 [-] 

  Tabulka 6 – Hodnoty molárních hmotností a poměrů specifických tepel některých plynů [19]. 

Plyn Chemický vzorec M [kg/kmol] γ [-] 

Vzduch N2 + O2 28,96 1,4 

Helium He 4 1,66 

Vodík H2 2,02 1,41 

Kyslík O2 32 1,4 

Dusík N2 28,02 1,4 

Neon Ne 20,18 1,64 

Xenon Xe 131,29 1,66 

Krypton Kr 83,8 1,68 

Argon Ar 39,94 1,66 

Oxid uhličitý CO2 44,01 1,3 

Metan CH4 16,04 1,31 

Zemí plyn (CNG) - 18,82 1,27 

 

 

  Pro vzduch uvaţujeme tedy:  M0 = 28,96 kg/kmol 

 γ0 = 1,4 [-] 
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 Krok 6b: Určení rychlosti zvuku ve stlačeném plynu a poměru rychlosti zvuku ve 

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

 

Poměr určíme následovně: 

 

 
𝑎1

𝑎0
 

2

=
𝛾1 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑀0

𝛾0 ∙ 𝑇0 ∙ 𝑀1
         [−] 

 

Tento poměr slouţí k odečtení přibliţné hodnoty bezrozměrného přetlaku okamţitě 

po roztrţení tlakové nádoby (Ps0) z grafu na obrázku 10 (pro γ1 = 1,4) nebo z grafu 

na obrázku 11 (pro γ1 = 1,667). Tyto grafy lze vyuţít, pouze pokud známe poměr tlaku 

uvnitř nádoby k okolnímu tlaku p1/p0 [12],[13]. Některé hodnoty poměru specifických 

tepel plynů uvádí tabulka 5. Jinak obecně platí, ţe pro vzduch a dvouatomové plyny 

jako jsou N2, O2, H2, atd., uvaţujeme hodnotu γ1 = 1,4. Pro jednoatomové plyny 

uvaţujeme γ1 = 1,667. U víceatomových plynů pak obvykle pouţíváme hodnotu γ1 = 

1,33 [1]. Obecně lze tedy dojít k závěru, ţe u většiny plynů se hodnota γ pohybuje 

v intervalu 1,3 aţ 1,7. 

 

Odečtení hodnoty Ps0 z grafů nám umoţní vyhnout se sloţité rovnici, která musí být 

řešena numericky – iteračně [13]. 

 

Z této rovnice lze také odvodit vztah pro výpočet rychlosti zvuku ve stlačeném plynu 

a1. Tuto hodnotu dále vyuţijeme do rovnice v kroku 6d. 

 

𝑎1 = 𝑎0 ∙  
𝛾1 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑀0

𝛾0 ∙ 𝑇0 ∙ 𝑀1
         [m/s] 
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Obrázek 10 – Graf pro zjednodušené určení hodnoty Ps0 (při γ1 = 1,4) [13]. 

 

 

Obrázek 11 – Graf pro zjednodušené určení hodnoty Ps0 (při γ1 = 1,667) [13]. 

 

  



30 

 

 Krok 6c: Výpočet počáteční vzdálenosti R0. 
 

Zjemněná metoda předpokládá vznik symetrické tlakové vlny. To by platilo, pokud by 

došlo k výbuchu polokulové nádoby umístěné přímo na zemském povrchu. Z tohoto 

důvodu je ve výpočtu uvaţována polokulová nádoba místo nádoby skutečné. Musíme 

tedy spočítat poloměr polokulové nádoby r0. Vyjádříme ho v závislosti na objemu 

tlakové nádoby [1],[5],[16]: 
 

r0 =  
3 ∙ V1

2π
 

1
3

= 0,782 ∙  V1
3         [m] 

 

Dále musíme tuto hodnotu transformovat na bezrozměrnou počáteční vzdálenost R0: 
 

R0 = r0 ∙  
p0

Eex
 

1
3

          [−] 

 

 Krok 6d: Výpočet bezrozměrného počátečního přetlaku Ps0. 

 

Rázový tlak okamţitě po roztrţení tlakové nádoby (ps0) má mnohem niţší hodnotu neţ 

počáteční 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 dvěma způsoby. Buď 

postupem podle kroku 6b [13], případně vyuţitím níţe uvedené rovnice. Jedná se však 

o implicitní rovnici, vyţadující 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 určili hodnoty bezrozměrné počáteční vzdálenosti R0 a 

bezrozměrného počátečního přetlaku Ps0, které tvoří souřadnice tzv. počátečního bodu. 

Graf na obrázku 8 obsahuje několik křivek. Nyní je nutné lokalizovat počátečního bod 

vynesením hodnoty bezrozměrné počáteční vzdálenosti R0 (krok 6c) na osu „x“. Na 
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osu „y“ vyneseme hodnotu bezrozměrného počátečního přetlaku Ps0 (z kroku 6b, 

případně krok 6d) [5],[13]. 

 

 Krok 6f: Určení bezrozměrného přetlaku Ps (zjemněná metoda). 
 

Bezrozměrný dopadající přetlak Ps nyní odečteme z grafu na obrázku 8. Na osu „x“ 

naneseme hodnotu bezrozměrné vzdálenosti Rb (spočteno v kroku 3). K odečtení 

hodnoty Ps pouţijeme tu křivku, která prochází počátečním bodem (určen v kroku 6e). 

Nachází-li se počáteční bod mimo zobrazené křivky, lze vést tímto bodem myšlenou 

křivku, která je paralelní k nejbliţší nakreslené křivce, případně jednoduše pouţít 

křivku, která je bodu nejblíţe [5],[13]. 

 

 Krok 7: Určení bezrozměrného impulsu dopadající tlakové vlny I. 
 

Krok 7 je uţ společný pro základní i zjemněnou metodu. Bezrozměrný impuls 

dopadající tlakové vlny I, jednoduše určíme z grafu na obrázku 12, případně na 

obrázku 13. Hodnotu I odečítáme pro příslušnou hodnotu bezrozměrné vzdálenosti Rb, 

kterou jsme spočítali v kroku 3. Při vyuţití grafu z obrázku 12 pracujeme s křivkou 

označenou souslovím „vessel burst“. Pro hodnoty Rb spadající do intervalu 0,1 aţ 1,0 je 

vhodnější vyuţít grafu na obrázku 13, který poskytuje přesnější hodnoty [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 12 – Závislost bezrozměrného impulsu I na bezrozměrné vzdálenosti Rb [1]. 
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Obrázek 13 – Závislost bezrozměrného impulsu I na bezrozměrné vzdálenosti Rb [1]. 

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

Bakerův postup výpočtu uvaţuje kompletně symetrickou tlakovou vlnu, kterou by 

generovala buď polokulová nádoba umístěná přímo na zemském povrchu, nebo 

kulovitá nádoba ve volném prostoru vysoko ve vzduchu. Skutečné nádoby mají však 

odlišný tvar a to kulovitý nebo válcový a vyskytují se v určité výšce nad povrchem. 

Tato skutečnost samozřejmě ovlivňuje vznikající tlakovou vlnu. Je tedy nezbytné 

zohlednit vliv geometrie tlakové nádoby. To provedeme pomocí koeficientů „k“, 

kterými upravíme hodnoty bezrozměrného přetlaku Ps a bezrozměrného impulsu I. 
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Koeficienty byly získány experimentálně při řízených explozích trhavin různých tvarů 

[13],[16]. Níţe uvedené tabulky uvádí přehledně koeficienty ‚k‘ pro válcové (kv) i 

kulovité (kk) nádoby. 

 

Tabulka 7 – 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 8 – Koeficienty pro kulovité nádoby [1],[16]. 

 

 

 

 

 

 

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

Nyní je nutno spočítat dopadající tlak v poţadované vzdálenosti (R) a impuls 

dopadající tlakové vlny [1],[5],[13]: 

 

ps = Ps ∙ p0 + p0             [Pa] 

 

is =
I ∙  p0

23
∙  Eex

3

a0
           [Pa ∙ s] 

 

a0 – rychlost zvuku v okolním vzduchu [m/s]                dle vzorce uvedeného v kroku 1. 
 

Střední hodnota atmosférického tlaku se uvaţuje 101325 Pa = 1,01325 bar. 

 

Ve většině případů nás zajímá spíše dopadající přetlak. Ten zjistíme snadno dle 

následujícího vztahu: 

 

𝚫𝐩+ = ps − p0 =  Ps ∙ p0            [Pa] 

Rb 
Koeficient „kk“ 

Ps I 

< 1 2 1,6 

≥ 1 1,1 1 
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 Krok 10: Kontrola dopadajícího tlaku ps . 
 

Přesnost Bakerovy výpočtové metody je limitována v nejbliţším okolí tlakové nádoby. 

Můţe nastat situace, kdy vypočtené hodnoty dopadajícího tlaku budou vyšší, neţ jsou 

hodnoty počátečního tlaku v nádobě p1. To je samozřejmě fyzikálně nemoţné 

[2],[6],[16]. V takovémto případě se místo hodnoty dopadajícího tlaku ps, uvaţuje 

hodnota počátečního tlaku v nádobě p1. 

 

Výpočet podle Bakera udává pouze odhad nejvyšších výpočtových parametrů. Ve 

skutečnosti mohou být dopadající tlaky výrazně niţší. Proto nelze tuto metoda pouţít 

pro analýzu havárií. Slouţí pouze jako nástroj k odhadu nejvyšších tlakových účinků 

[13].  

Podrobný vzorový výpočet s komentářem, a to pro základní i zjemněnou metodu, 

je uveden v bakalářské práci – viz literatura [20]. 

4.3  Odrazný přetlak a dynamický tlak 

Z hodnoty přetlaku v čele tlakové vlny dopadající na překáţku lze snadno vypočítat 

hodnotu kolmého odrazného přetlaku vzdušné rázové vlny a dynamického tlaku. 

Kolmý odrazný přetlak vzdušné rázové vlny Δpr by neměl přesahovat hodnotu 

dvacetinásobku dopadajícího přetlaku Δp+ . Jeho hodnotu lze vyjádřit pomocí následující 

rovnice [16]: 

Δ𝑝𝑟 = 2 ∙ Δp+ +
(𝛾 + 1) ∙ Δp+

2

 γ − 1 ∙ Δp+ + 2 ∙ γ ∙ p0
        [Pa] 

 

Při nárůstu tlaku dochází k vytěsnění vzduchu, které se někdy definuje termínem 

„explosion wind“. Toto vytěsnění pak způsobuje další zatíţení pro odrazovou plochu. 

Dynamickým tlakem „q“ se rozumí tlak vyvolaný vytěsněním vzduchu. Vypočítat lze na 

základě znalosti přetlaku v čele tlakové vlny a atmosférického tlaku dle následujícího 

vztahu [16]: 

𝑞 =
5

2
∙

Δp+
2

7 ∙ p0 + Δp+

        [Pa] 
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5. Software 

Doby, kdy se matematické úkoly řešily na papíře, jiţ dávno pominuly a byly postupně 

nahrazeny mnohem sofistikovanějšími metodami, které zahrnují vyuţití výkonné výpočetní 

techniky. Pro účely řešení sloţitých matematických operací jsou tvořeny programy, které 

nabízí uţivatelsky příjemné rozhraní a jsou schopny snadno a rychle řešit velmi sloţité 

matematické výpočty s velkým mnoţstvím proměnných. 

V současnosti je k dispozici řada programovacích jazyků, které nabízí téměř neomezené 

moţnosti. Programovacím jazykem rozumíme prostředek pro zápis algoritmů a komunikační 

nástroj mezi počítačem a autorem zdrojového kódu. Mezi jedny z nejrozšířenějších 

programovacích jazyků v současnosti patří například C++, C#, nebo novější Java. 

Software Physical Explosion 1.1, který byl zpracovaný v rámci této diplomové práce byl 

vytvořen v programovacím jazyce C#. 

5.1  Programovací jazyk C# 

C# („C-sharp“) je moţno definovat jako výkonný, ale přitom jednoduchý, 

komponentně orientovaný nástroj pro vývojáře. Tento programovací jazyk je řazen mezi 

čistě objektové jazyky. Jeho skladba je odvozena od staršího, hojně vyuţívaného 

programovacího jazyka C++, který je mu velmi podobný. Slouţí výhradně 

k programování pro platformy .NET. Při jeho tvorbě byl značnou inspirací i jeden 

z nejvíce pouţívaných jazyků současnosti – JAVA. I to je jedním z důvodů, proč se C# 

těší čím dál větší oblibě. Za návrh a vývoj vděčíme firmě Microsoft, která pracuje na jeho 

neustálém zlepšování. C# byl vyvíjen společně s platformou  .NET, která je jeho nedílnou 

součástí, a proto je jí tedy nejlépe přizpůsoben [21].  

5.2  Platforma .NET Framework 

Platforma .NET byla poprvé představena v roce 2001 a přinesla odpovědi na řadu 

problémů ve světě programování, především kompatibilitu různých verzí softwarů díky 

vyuţití dynamických knihoven. Společně s první verzí spatřilo světlo světa i první Visual 

Studio 2002, které slouţilo jako první verze vývojových nástrojů pro tuto platformu [25]. 

V jedné z novějších verzí Visual Studia (verze 2013) byl vytvořený i software Physical 

Explosion 1.1. 
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5.3  Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio tvoří bohatě vybavené programovací prostředí pro tvorbu 

rozsáhlých i malých projektů v různých druzích programovacích jazyků. V posledních 

verzích nalezneme moţnosti tvorby aplikací jak v jazycích C++, C#, tak i například 

v jazyku Visual Basic. Toto programovací prostředí obsahuje širokou škálu různých 

prostředků, včetně moţnosti tvorby pokročilých grafických rozhraní [23]. Během 

programování softwaru Physical Explosion 1.1 bylo vyuţito „Microsoft Visual Studio 

2013 Professional“. 

 

6. Program Physical Explosion 1.1 

Program Physical Explosion 1.1 je novější, vylepšenou formou programové verze 1.0, 

která byla zpracována jako součást bakalářské práce v roce 2013. Nová verze se můţe 

pochlubit novým grafickým rozhraním, zpřehledněním zdrojového kódu a značným 

zjednodušením výpočtu pro uţivatele, který jiţ nemusí manuálně odečítat hodnotu 

zobrazovanou na ne příliš přehledném grafu. Program se také můţe pochlubit verzí 

v anglickém jazyce. 

 Program slouţí, stejně jako předešlá verze, pro odhad účinků tlakové vlny vzniklé při 

roztrţení pláště tlakové nádoby na zemském povrchu. Zdrojový kód obsahující Bakerovu 

metodu pro kvantifikaci účinku generované tlakové vlny byl vytvořen v rozhraní novějšího 

Visual Studia 2013, tentokrát v novějším programovacím jazyce C#. Grafická stránka 

programu byla opět vytvořena v interaktivním rozhraní „Graphical User Interface“ (zkráceně 

„GUI“). Algoritmus se rozprostírá na více neţ 4000 řádcích. Vybrané částí zdrojového kódu 

jsou pro zajímavost umístěny v příloze diplomové práce. Tvorbu celého zdrojového kódu 

programu doprovázela široká škála literatury, především pak [4],[17],[21],[24],[25].  

Program je pouţitelný na všech počítačích s operačním systémem Windows XP a vyšším, 

za předpokladu instalovaného rozhraní Microsoft .NET Framework. Testování softwaru 

probíhalo po dobu 3 měsíců především na operačním systému Windows 7 (64-bit) a také na 

staršímWindows XP (Service pack 3). 
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6.1  Rozdíly mezi verzí 1.0 a verzí 1.1 

Nová verze programu byla vytvořena v novějším programovacím jazyce C#, na rozdíl 

od verze 1.0, která byla tvořena v jazyce C++. V prvé řadě bylo tedy nutné starou verzi 

přepsat do nového programovacího jazyka. Jazyk C# byl zvolen především z důvodu lepší 

kompatibility, vyuţití dynamických knihoven platformy .NET a lepší přehlednosti a 

čitelnosti zdrojového kódu. 

Hlavním změnou v nové verzi je však transformace sloţitého grafu o několika 

křivkách (viz obrázek 8) do desítek funkčních předpisů a jejich následná implementace do 

zdrojového kódu programu. Tím došlo k patrnému zjednodušení celého programu a 

eliminace moţné chyby ze strany uţivatele, který mohl při odečtení příslušné hodnoty 

z grafu snadno chybovat. 

Další novinkou je změna jednotek pro vstupní i výstupní data. Místo ve starší verzi 

pouţívaných pascalů zde byly zvoleny bary, které jsou praktičtější v oblasti řešení výbuchů 

i co se týká zobrazení výstupních dat. 

Program byl také rozšířen o další výstupy, konkrétně o hodnoty kolmého odrazného 

tlaku a dynamického tlaku, a to jak v základní, tak i ve zjemněné metodě výpočtu. 

Dalším vylepšením je i nové, neutrální avšak dynamické grafické zpracování, 

praktické tlačítko pro tisk vypočtených hodnot a dvoujazyčné provedení programu (čeština, 

angličtina). 

 

6.2  Využitelnost programu 

Bakerova výpočtová metoda slouţí k odhadu účinků tlakové vlny generované 

bezprostředně po roztrţení tlakové nádoby. Jako tomu zpravidla bývá u převáţné většiny 

výpočtových metod, i Bakerova metoda má limitované vyuţití. Obecně se dá říci, ţe lze 

software pouţít pro fyzikální exploze tlakových nádob obsahujících stlačený plyn, které 

mají válcový nebo kulovitý tvar, a jsou volně umístěny na zemském povrchu. Software 

pracuje s předpokladem, ţe se jedná o tlakovou nádobu s ideálním plynem. Uvaţuje také, ţe 

na volném prostranství v okolí výbuchu se nenachází ţádné překáţky, které by mohly 

vzniklou tlakovou vlnu výrazně ovlivnit [16]. Proto nelze pouţít tento software pro odhad 

účinků tlakové vlny u tlakových nádob se zkapalněnými plyny a nelze tedy řešit ani tzv. 

„Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion“ (BLEVE efekt). Bakerův výpočet není 

vhodné aplikovat pro analýzu havárií. Jeho výstupem jsou přibliţné odhady maximálních 

výpočtových parametrů, které by mohly nalézt uplatnění při návrhu bezpečných 
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odstupových vzdáleností a vhodného uspořádání různých provozů, ve kterých se vyskytují 

tlakové nádoby se stlačenými plyny [13]. 

6.3  Vývojový diagram 

Pro lepší znázornění algoritmu byl vytvořen přehledný vývojový diagram. Jeho úkolem 

je umoţnit uţivateli rychlý náhled do jádra programu a principu, na kterém program 

pracuje. Vývojový diagram tedy tvoří velmi zjednodušené schéma pro jednotlivé části 

algoritmu a seznamuje uţivatele s postupem výpočtu v jednotlivých základních krocích. 
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                                                 Obrázek 14 – Vývojový diagram. 
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6.4  Specifické části zdrojového kódu 

Vytvoření program bylo časově velmi náročné. V určité míře k tomu přispěl i fakt, ţe 

z původního jazyku C++, který byl pouţit ve verzi 1.0, bylo nutné kompletně přepsat celý 

software do jazyku C#. Tabulka níţe uvádí názorný příklad drobných odlišnosti zápisu 

jednotlivých programovacích jazyků. 

Tabulka 9 – Příklad rozdílnosti mezi C++ a C#. 

položka zdrojový kód C++ zdrojový kód C# 

viditelnost boxu  textBox8 -> Visible = false;  textBox8.Visible = false; 

funkční předpis  Ps = 0.339 * (pow (Rb,-1.31));  Ps = 0.339 * (Math.Pow(Rb, -1.31)); 

deklarace  System::Double Eex,x,y,z;  Double Eex,x,y,z; 

čtení hodnot  T1 = System::Double::Parse(textBox12->Text);  T1 = Double.Parse(textBox12.Text); 

 

Časově nejnáročnější částí byla vedle řešení kvalitního ošetření všech uţivatelských 

vstupů transformace grafu do funkčních předpisů a vytvoření postupu pro lokalizaci vhodné 

křivky pro účely dalšího výpočtu. Této problematice bude věnována samostatná kapitola. 

Další zajímavé části jsou shrnuty v kapitolách 6.4.1 a 6.4.2. 

6.4.1 Transformace grafů do zdrojového kódu 

Výpočet dle Bakera obsahuje nemalé mnoţství hodnot, k jejichţ získání je zapotřebí 

pouţít grafy. Ty musely být převedeny na funkční předpisy, které byly začleněny do 

zdrojového kódu. Tvorbu těchto předpisů si osvětlíme v této kapitole, kde se pokusím 

vysvětlit princip, jakým jsem získal funkční předpisy pro jednotlivé křivky. 

Problematiku si vysvětlíme na grafu popisujícím závislost bezrozměrného přetlaku Ps na 

hodnotě bezrozměrné vzdálenosti Rb. Stejným způsobem pak byly vytvořeny další funkční 

předpisy pro ostatní křivky, které bylo nutno zakomponovat do výpočtu.  

Jelikoţ veškeré grafy v Bakerově metodě jsou vytvořeny v logaritmickém měřítku, 

nebylo moţné získat pouze jeden funkční předpis pro celou délku křivky. Souřadnicový 

systém tedy bylo nutné rozdělit na menší úseky - kvadranty (viz obrázek 16) a pro části 

křivek v jednotlivých kvadrantech generovat matematické funkční předpisy. Z kaţdého 

takto získaného kvadrantu bylo odečteno nejméně deset hodnot a s vyuţitím tabulkového 

procesoru Microsoft Excel 2007 byl vytvořen dílčí graf, zachycující část křivky v kaţdém z 

kvadrantů. Vytvořené dílčí grafy byly pak za pomocí Excelu proloţeny spojnicí trendu, pro 
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kterou byl vygenerován příslušný funkční předpis s nejpříznivější hodnotou koeficientu 

spolehlivosti R
2
. Pro představu je přiloţen jeden z dílčích grafů (viz obrázek 15). 

 

Obrázek 15 – Dílčí graf pro IV. kvadrant obsahující koeficient spolehlivosti a funkční předpis.
 

 

Obrázek 16 – Separace křivky do několika kvadrantů. 
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Postupně bylo tedy získáno několik funkčních předpisů, a tím byla křivka popsána 

na celém svojí délce. Do zdrojového kódu pak byly získané funkční předpisy 

implementovány pomocí funkce „if“, vztaţené k hodnotě bezrozměrné vzdálenosti Rb. 

Kaţdý z kvadrantů je totiţ vymezen určitým intervalem hodnot Rb, který tvoří část 

definičního oboru příslušné funkce. Příklad konkrétního zápisu zdrojového kódu pro IV. 

kvadrant, vymezený příslušným intervalem hodnot bezrozměrné vzdálenosti Rb (10 aţ 100), 

má potom následující tvar: 

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

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

 

Interpretace zápisu zdrojového kódu: „Je-li hodnota Rb vetší jak 10 a zároveň menší nebo 

rovna hodnotě 100, spočítej hodnotu Ps pomocí tohoto funkčního předpisu: 𝑃𝑠 =  0,193 ∙

𝑅𝑏
−1,06 “. 

 

6.4.2 Řešení rovnice – iterační metoda 

Jednu ze sloţitých rovnic, obsaţenou v Bakerově metodě výpočtu pro blízké okolí (tzv. 

zjemněná metoda), nebylo moţné řešit analyticky, a proto bylo nezbytné vymyslet vhodné a 

korektní řešení, jak dosáhnout poţadovaného výstupu. Nakonec byla jako nejvhodnější 

zvolena jednoduchá metoda pokus & omyl (v programovacích kruzích tzv. „trial and error 

solution“). Řešení této rovnice se pokusím nastínit na následujících řádcích. 

 

Chceme-li transformovat rovnice do zdrojového kódu programu, je nezbytné dodrţovat 

přísná pravidla zápisu. Z důvodu zápisu celé rovnice pouze na jeden řádek dochází ke 

značné nepřehlednosti tohoto zápisu a hrozí tak vznik chyb. Korektnost těchto částí kódu je 

proto nutné důsledně ověřovat, a to pro různě zvolené vstupní hodnoty. Pro zpřehlednění 

zápisu ve zdrojovém kódu programu je tedy nezbytné vyuţívat substituce, které napomáhají 

především zpřehlednit a zlepšit čitelnost zápisu. V níţe uvedené rovnici je graficky 

znázorněna aplikace jednotlivých substitucí. Pro daný případ jsem zvolil dvě pomocné 

proměnné, a to „x“ a „z“. 
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V následujícím kroku si upravíme zápis takovým způsobem, abychom získali na levé 

straně pouze hodnotu p1. Do zápisu také aplikujeme výše znázorněnou substituci 

proměnných „x“ a „z“. 

𝒑𝟏 = p0 ∙  Ps0 + 1 ∙

 
 
 
 

1 −
x ∙ Ps0

  2γ
0
∙ (2γ

0
+  γ

0
+ 1 ∙ Ps0) 

 
 
 
 

z

       [Pa] 

 

V dalším kroku je nutné získat z rovnice hodnotu Ps0. Její analytické vyjádření však není 

moţné a proto je nutné zvolit jinou metodu výpočtu. Zvolil jsem jednoduchou, výše 

zmiňovanou metodu pokus & omyl. Na levou stranu rovnice si zavedeme další pomocnou 

proměnnou „w“, která zastoupí místo hodnoty p1. Později budeme tyto hodnoty porovnávat. 

𝒘 = p0 ∙  Ps0 + 1 ∙

 
 
 
 

1 −
x ∙ Ps0

  2γ
0
∙ (2γ

0
+  γ

0
+ 1 ∙ Ps0) 

 
 
 
 

z

     [Pa] 

 

V posledním kroku řešení této rovnice jiţ budeme jen cyklicky „nastřelovat“ hledané 

hodnoty parametru Ps0.  Začneme na hodnotě Ps0 = 0,0001 (budeme tedy pracovat s 

dostatečnou přesností na 4 desetinná místa). Pro tuto hodnotu provedeme výpočet pomocné 

proměnné „w“, kterou následně porovnáme se známou hodnotou p1. V případě, ţe proměnná 

„w“ je s přesností na čtyři desetinná místa shodná s hodnotou p1, opouštíme cyklus, a dále 

pracujeme s hodnotou Ps0, kterou byla podmínka splněna. Nejsou-li hodnoty „w“ a p1 

s přesností na 4 desetinná místa shodné, výpočet je nutné opakovat avšak se 

vstupní hodnotou Ps0 zvýšenou právě o 0,0001. Tento cyklus opakujeme tak dlouho, dokud 

nedocílíme rovnosti w = p1. S rostoucí přesností výpočtu, kterou lze měnit právě velikostí 

hodnoty pro cyklické zvyšování proměnné Ps0, mnohonásobně stoupá počet výpočtových 

operací, které musí počítač vyřešit. Přesnost, zvolená na 4 desetinná místa, je zcela 

postačující, protoţe získanou hodnotu bychom měli dosazovat do grafu, ve kterém zdaleka 

nelze s takovou přesností pracovat. Nová verze softwaru Physical Explosion 1.1, jiţ však 

manuální odečítání z grafu neobsahuje, a pro dosazování do získaných funkčních předpisů je 

daná přesnost vítána. Celá výše popsaná problematika byla do zdrojového kódu 

implementována pomocí základní cyklické funkce „WHILE“. Přehledně zachycený postup 

řešení cyklu je znázorněn níţe na obrázku 17. 
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Obrázek 17 – Cyklus WHILE - vývojový diagram (trial & error). 

Jak jsem uvedl výše, ve zdrojovém kódu jsem vyuţil elementární cyklus„WHILE“ 

[4],[17]. Zápis kódu, který zachycuje vývojový diagram, vypadá pak následovně: 

//Solving of the equation „TRIAL & ERROR SOLUTION“ 

 
x = (gama1 - 1) * (a0 / a1);                  //Substitution   
z = (2 * gama1 / (gama1 - 1)) * (-1);  //Substitution   
Ps0 = 0.0001;           
w = p0 * (Ps0 + 1) * (Math.Pow((1 - ((x * Ps0) / (Math.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) * (Math.Pow((1 - ((x * Ps0) / (Math.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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6.4.3 Lokalizace počátečního bodu a selekce vhodné křivky 

Problematika lokalizace počátečního bodu a postup, jak na základě jeho souřadnic 

určit vhodnou křivku nutnou pro další výpočty, tvořila pravděpodobně časově 

nejnáročnější část vylepšené verze programu Physical Explosion 1.1. Část zdrojového 

kódu, věnující se tomuto problému, se 

rozprostírá na více ne šesti stech řádcích a 

pro jeho zprostředkování bylo nezbytné 

deklarovat více neţ 60 proměnných. 

Graf obsahující 11 křivek (viz obrázek 18 

vpravo) bylo opět nutné transformovat do 

funkčních předpisů. Křivky byly označeny 

písmeny a) aţ j). Postupováno bylo obdobně, 

jak bylo popsáno výše v kapitole 6.4.1. 

I v tomto případě bylo nutné separovat 

křivky do jednotlivých kvadrantů - intervalů, 

jelikoţ vytvořit jeden funkční předpis nebylo 

z důvodu logaritmického měřítka reálné.                       Obrázek 18 – Kvadranty. 

Celkově tedy byly vytvořeny 4 kvadranty – znázorněny jsou v obrázku 18.            

Jak je vidět na obrázku, v kaţdém z kvadrantů figurovala řada křivek. Kaţdou z nich 

bylo tedy nutné matematicky popsat. Celkově tak vzniklo celých 29 funkčních předpisů. 

U všech těchto předpisů byla zpětně ověřena jejich spolehlivost v programu Microsoft 

Excel 2007, ve kterém byly vytvořeny.  

Matematické zápisy funkcí byly poté přepsány do programovacího jazyka C#, kde 

byly opět všechny testovány pomocí vytvořený jednoduchých programů. Výsledky 

výpočtů byly porovnány s výsledky, které nabízel tabulkový procesor Microsoft Excel. 

Po důkladném ověření funkčnosti a spolehlivosti mohly být části zdrojového kódu 

implementovány do programu. 

Pro názornost si uvedeme příklad vytvoření funkčního předpisu například pro křivku 

„c“ umístěnou ve 3.kvadrantu, tedy křivku „yc3“ (viz obrázek 19): 

Získaný funkční předpis a příslušný koeficient spolehlivosti pro tuto křivku mají tvar: 
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yc3 = 3287,x
4
 - 2718,x

3
 + 837,2x

2
 - 122,7x + 9,498 

R² = 0,999 

 

         Obrázek 19 – Zobrazení dílčí křivky „c“ ve 3. kvadrantu. 

Transformace tohoto matematického zápisu do programovacího jazyku C# má potom 

tvar: 

yc3 = 3287 * (Math.Pow(x,4.0)) – 2718 * (Math.Pow(x,3.0)) + 837.2 * 

(Math.Pow(x,2.0)) - 122.7 * (x) + 9.498; 

Stejným způsobem je vyřešeno i zbývajících 28 dílčích křivek. 

 Volba vhodné křivky pro další výpočet 

Podle polohy počátečního bodu, jehoţ souřadnice máme k dispozici (viz krok výpočtu 

6e), jsme nyní schopni určit příslušnou křivku, která bodem prochází, případně která se 

nachází nejblíţe. Postup je relativně snadný. Podle souřadnice „x“, tedy hodnoty 
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bezrozměrné počáteční vzdálenosti R0, určíme, v jakém ze 4 kvadrantů - intervalů se 

nacházíme. Poté dosadíme tuto hodnotu za parametr „x“ do všech funkčních předpisů 

dílčích křivek, nacházejících se v lokalizovaném kvadrantu. Výsledné hodnoty 

parametru „y“, které získáme vypočtením z funkčních předpisů, poté porovnáme 

s hodnotou Ps0, kterou známe. Křivka, jejíţ parametr „y“ se bude nejvíce blíţit 

parametru Ps0, je potom křivkou, kterou hledáme. V tomto okamţiku dosáhneme 

lokalizace křivky, se kterou budeme dále pracovat, a to v celém jejím rozsahu – tedy ve 

všech čtyřech kvadrantech. 

 Využití lokalizované křivky 

Nyní uţ stačí jen pomocí lokalizované křivky vypočítat hodnotu bezrozměrného 

dopadajícího přetlaku Ps, který odpovídá jejímu parametru „y“. Hodnotu získáme tím, 

ţe za parametr „x“ do předpisu lokalizované křivky dosadíme hodnotu bezrozměrné 

vzdálenosti Rb. V jakém kvadrantu lokalizované křivky se nacházíme, zjistíme velmi 

snadno, a to právě dle hodnoty Rb, kterou dosazujeme za parametr „x“. 

 Zápis ve zdrojovém kódu C# 

Níţe uvádím zjednodušené části zdrojového kódu pro lepší představu části programu, 

která řeší problematiku této kapitoly. Postup jsem pro lepší přehlednost rozčlenil do 

celkem čtyř částí. Kaţdou uvedenou část slovně popíši. Omezíme se pouze na 1. 

kvadrant, který je nejjednodušší (nachází se v něm pouze 4 křivky: a, b, c, k). 

Příslušnost k prvnímu kvadrantu je vystiţena indexem 1 (např. ya1). Obdobným 

způsobem byly řešeny i zbývající 3 kvadranty. Za části zdrojových kódu jsem umístil 

přehledný vývojový diagram (viz obrázek 20) pro názornou interpretaci jednotlivých 

kroků. 

 

1. 

// I.kvadrant - interval  

 if (1 <= R0 && R0 <= 2) { 

     if (1 <= R0 && R0 <= 1.5) { ya1 = 0.208 * (Math.Pow(R0, -1.3)); } 

    yb1 = 0.554 * (Math.Pow(R0, 4.0)) - 3.642 * (Math.Pow(R0, 3.0)) + 8.976 * (Math.Pow(R0, 2.0))…; 

    yc1 = -0.142 * (Math.Pow(R0, 3.0)) + 0.772 * (Math.Pow(R0, 2.0)) - 1.519 * (R0) + 1.222; 

    yk1 = 1.4727 * (Math.Pow(R0, 6.0)) - 15.7746 * (Math.Pow(R0, 5.0)) + 69.5412 * (Math.Pow(R0, 

4.0)) - 161.5745 * (Math.Pow(R0, 3.0)) + 208.9126 * (Math.Pow(R0, 2.0)) - 142.9563 * (R0) + 40.9092; 
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Interpretace zdrojového kódu: 

„V případě, že hodnota R0 je větší nebo rovna 1 a zároveň menší nebo rovna dvěma, 

vypočítej hodnoty proměnných ya1, yb1, yc1 a yk1 podle uvedených funkčních 

předpisů. Za parametr „x“ dosazuj právě hodnotu R0.“ 

„V případě, že hodnota R0 spadá do 1. kvadrantu, dosaď tuto hodnotu do všech 

funkčních předpisů křivek z tohoto kvadrantu a spočti jejich parametry y.“ 

2. 

//Funkce pro určení nejbližší hodnoty určitému číslu 

Rya1 = Math.Abs(ya1 - Ps0);     //absolutní hodnota - rozdíl mezi vypočtenou a hledanou souřadnicí "y"  

Ryb1 = Math.Abs(yb1 - Ps0); 

Ryc1 = Math.Abs(yc1 - Ps0); 

Ryk1 = Math.Abs(yk1 - Ps0); 

double[] pole = { Rya1, Ryb1, Ryc1, Ryk1 }; 

double MINr = pole.Min(); 

 

Interpretace zdrojového kódu: 

„Od každé z vypočtených hodnot parametru y z jednotlivých dílčích křivek 

v lokalizovaném kvadrantu odečti hodnotu hledané souřadnice Ps0. Daný rozdíl uvažuj 

v absolutní hodnotě. Následně zjisti, která z hodnot rozdílu je nejnižší a ulož ji do 

proměnné MINr.“ 

„Zjisti, která křivka vede nejblíže počátečnímu bodu, jehož souřadnice známe.“ 

3. 

// Nastavení lokalizované křivky jako hlavní  

ka = false;     

kb = false; 

kc = false; 

kk = false; 

 

 if (MINr == Rya1) { ka = true; }    

if (MINr == Ryb1) { kb = true; } 

if (MINr == Ryc1) { kc = true; } 

if (MINr == Ryk1) { kk = true; } 
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Interpretace zdrojového kódu: 

„Je-li hodnota MINr rovna rozdílu vzdáleností bodu vypočteného po dosazení do dílčí 

křivky ya1 a bodu hledaného, nastav křivku a na hodnotu true.“  

„Křivku, která je nejblíže počátečnímu bodu, nastav jako křivku hlavní pro další část 

výpočtu.“ 

4. 

//Pokud byla lokalizována křivka "a": 

if (ka) {richTextBox2.Text += "           Byla lokalizována křivka 'A'."; 

 if (1 < Rb && Rb <= 1.5)    

{Ps = 0.208 * (Math.Pow(Rb, -1.3));}    // Ps = f [ya1(Rb)] 

  if (0.3 <= Rb && Rb <= 1) 

{ Ps = -43.67 * (Math.Pow((Rb), 6.0)) + 126.5 * (Math.Pow((Rb), 5.0)) - 132.7 * 

(Math.Pow((Rb), 4.0)) + 52.61 * (Math.Pow((Rb), 3.0)) + 4.303 * (Math.Pow((Rb), 

2.0)) - 9.684 * (Rb) + 2.696; }                // Ps = f [ya2(Rb)] 

if (1.5 < Rb && Rb < 2){  

                         richTextBox2.Text = ""; 

                         richTextBox2.Text += "Lokalizace křivky A, ale dosazujem do B1!"; 

 Ps = 0.554 * (Math.Pow(Rb, 4.0)) - 3.642 * (Math.Pow(Rb, 3.0)) + 8.976 * 

(Math.Pow(Rb, 2.0)) - 9.920 * (Rb) + 4.311; }         // Ps = f [yb1(Rb)] 

if (0.3 > Rb)     // Rb out Df 

                     {richTextBox2.Text = ""; 

if (0.1 < Rb && Rb < 0.3){ 

                              richTextBox2.Text += "Lokalizace křivky A, ale dosazujem do C3!";  

Ps = 3287 * (Math.Pow(Rb, 4.0)) - 2718 * (Math.Pow(Rb, 3.0)) + 837.2 * 

(Math.Pow(Rb, 2.0)) - 122.7 * (Rb) + 9.498; }     // Ps = f [yc3(Rb)] 

 if (0.01 <= Rb && Rb <= 0.1){  

                               richTextBox2.Text += "Lokalizace křivky A, ale dosazujem do E4!";  
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                               Ps = 1.936 * (Math.Pow((Rb), -0.42)); }     // Ps = f [ye4(Rb)]            

}                

Interpretace zdrojového kódu: 

„Je-li lokalizována křivka „a“, vytiskni hlášení o její lokalizaci. Následně urči dle 

hodnoty Rb, v jakém kvadrantu budeme s křivkou pracovat a spočítej v příslušném 

kvadrantu hodnotu hledaného parametru „y“ (respektive Ps), a to podle dílčího 

funkčního předpisu křivky „a“ pro tento dílčí kvadrant.“ 

„Do lokalizované křivky dosaď hodnotu Rb za „x“ a dopočítej hodnotu „y“, tedy 

hodnotu Ps.“ 

 Vývojový diagram: 

 

 

 

 

 

                                                                   Vzdálenosti od „počátečního bodu“. 

 

                  

 

 

 

    

 

 

 

     Obrázek 20 – Vývojový diagram – selekce křivky. 

     1.kvadrant 

 

MINr = min{ Rya1, Ryb1, Ryc1, Ryk1 } 

if (1<=R0 && R0<=2) 

y(a1) 

Rya1 

MINr= Rya1 

Test zbývajících 3 

kvadrantů 

Použij křivku „a“ 

y(b1) y(c1) y(k1) 

Ryb1 Ryc1 Ryk1 

Postup pro zbývající kvadranty bude totožný. 

Měnit se budou jen proměnné „y(??)“ v závislosti 

na křivkách, které se v daném kvadrantu nachází. 

MINr= Ryb1 MINr= Ryc1 

ka = true 

 

kb = true 

 

kc = true 

 

kk = true 

 

ka, kb, kc, kk = false 

Použij křivku „b“ Použij křivku „k“ Použij křivku „c“ 
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6.5  Práce s programem Physical Explosion 1.1 

Program nabízí jednoduché a hlavně přehledné grafické rozhraní a byl tvořen takovým 

způsobem, aby mohl být vyuţíván i laickou veřejností, která není s problematikou výpočtu 

blíţe seznámena. Pomocí důkladného ošetření veškerých uţivatelských vstupů bylo 

dosaţeno vysoké úrovně stability programu. Pracovat se dá s programem na počítačích 

s operačními systémy Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo s nejnovějšími 

Windows 8. Funkční je jak na 32-bitových, tak i na 64-bitových operačních systémech. 

Po spuštění aplikace je uţivatel vyzván k zadání vstupních dat do předem připravených 

„textboxů“, po jejichţ vyplnění pokračuje tlačítkem „Pokračovat ve výpočtu.“. Pro 

vyplňování vstupních dat je naprogramována nápověda formou tzv. „hints“, která uţivateli 

pomáhá prostřednictvím informací o převodu jednotek, standardních hodnotách 

poţadovaného vstupu, případně blíţe popisuje jak poţadovaný vstup získat. Tyto nápovědy 

jsou zobrazovány po umístění kurzoru myši do příslušného „textboxu“. Více napoví obrázek 

21 níţe. Obdobně je postupováno v případě vstupu do zjemněné metody, kde se podobným 

způsobem vyplní další poţadované vstupy. I v této části jsou připraveny nápovědy pro 

usnadnění. 

Jak jiţ bylo zmíněno, všechny uţivatelské vstupy jsou důkladně ošetřeny a to hned 

dvojnásobně. Jednak pro neplatné znaky a symboly, a také určitými reálnými intervaly 

hodnot, které můţe uţivatel do programu zadat. Dále byly vstupy ošetřeny i různými vztahy 

mezi jednotlivými vstupy (např. kontrola, aby tlak v tlakové nádobě byl vyšší neţ tlak 

okolního prostředí). Při špatně zadané vstupní hodnotě se výpočet zastaví, prostřednictvím 

blikajícího vykřičníku je notifikováno chybové hlášení, které obsahuje informaci o 

neplatném vstupu. Tato informace pak pomůţe uţivateli neplatný vstup opravit. Po 

napravení vstupu dojde k jeho opětovné kontrole, a je-li vše v pořádku, software pokračuje 

ve výpočtu. Pokud je jakýkoliv ze vstupů neplatný, ve výpočtu nelze pokračovat do jeho 

opravení. Příklad chybových hlášení je znázorněn níţe na obrázku 22. 
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 Obrázek 21 – Práce s programem – úvodní část. 

 

 

 

Obrázek 22 – Ošetření vstupů – příklad chybových hlášení s informací. 

 

Máme-li všechny vstupy platné, stačí jen pokračovat pomocí tlačítek a program nám 

poskytne poţadované výstupy, které tiskne do připravených „textboxů“. „Textboxy“ pro 

výstupy jsou uzamknuty pro editaci, aby nedošlo k jejich nechtěné změně uţivatelem – 

pouţitá programovací funkce „read only“ umoţňuje kopírování těchto hodnot. I „textboxy“ 

pro tisk výsedků jsou opatřeny informačními „hinty“, které slouţí jako informační podpora 

pro uţivatele pro případ rychlého převedení hodnot výsledků na poţadované jednotky. 

V programu je také vytvořeno praktické tlačítko pro tisk, po jehoţ stisknutí se objeví 

dialogové okno pro výběr tiskárny a nastavení tisku. Tisk je nastaven pro zachycení celého 

okna programu za účelem lepší přehlednosti tištěných dat. 
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6.6  Soubor „readme.txt“ 

U většiny programů bývá zvykem vytvořit jednoduchý textový soubor, který podává 

stručné informace o softwaru, vývojáři, organizaci, kompatibilitě atd. Většinou také tyto 

textové soubory obsahuji návody, jak s programem pracovat, případně rozsahy platností a 

různá omezení pro danou aplikaci. V programátorských kruzích se obecně tento soubor 

popisuje anglickým slovním spojením „general information“. Z pravidla se pak tyto 

soubory nazývají „README.TXT“ a jsou vytvořeny v nejzákladnějším textovém editoru – 

poznámkovém bloku. 

Výjimkou není ani program Physical Explosion 1.1, pro který jsem tento soubor vytvořil. 

Soubor je přiloţen na CD, které tvoří přílohu této práce. 

 

7. Experiment – výbuchy tlakových nádob 

V této stručné části diplomové práce bude software aplikován na odhad účinku tlakové 

vlny pro reálný výbuch tlakové nádoby, který byl proveden v rámci zkoušky výbuchů 

tlakových nádob ve dnech 14. a 15. května roku 2014 v Kaznějově nedaleko Plzně. Zkouška 

probíhala v areálu bývalé továrny Lachema a byla organizována především HZS Rokycany. 

Tato velkorozměrová zkouška byla prováděna především za účelem měření destrukčních 

účinků generovaných tlakových vln na stavební konstrukce. Zkouška probíhala za přítomnosti 

Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné sluţby, Policie ČR, Armády ČR, 

Technického ústavu poţární ochrany, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, pracovníků 

fakulty bezpečnostního inţenýrství a dalších. V rámci zkoušek byl prováděn i nácvik zásahu 

sloţek IZS při poţárech s výskytem tlakových nádob. V rámci zásahu byli povolání i odstřelovači, za 

účelem prostřelování tlakových nádob. Při zkouškách byly dále měřeny teploty v místnosti, tlaky 

v láhvi, teploty na láhvi a zplodiny hoření. 
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Obrázek 23 – Tlakové láhve použité při zkoušce. 

7.1 Podrobnosti zkoušky 

Zkouška byla zaměřena na tlakové nádoby pro přepravu plynů. Konkrétně se jednalo o 

tlakové láhve s acetylénem, vodíkem, propan-butanem, oxidem uhličitým, kyslíkem a 

dusíkem (viz obrázek 23). Exploze probíhaly ve dvou různých prostorech. Prvním z nich 

byla kóje, druhý prostor tvořil dispozičně sloţitější místnost v prostoru 1.NP. Dále se 

zaměříme pouze na výbuchy v prostoru kóje. Její půdorys je zachyceny na obrázku 25. 

Jednotlivé tlakové nádoby byly umístěny do dřevěných hranic vysokých necelých 1,3 m, 

které byly vzápětí zapáleny (viz obrázek 24). V okolí byly rozmístěny především teplotní 

a tlaková čidla. 

                   

                                                    Obrázek 24 – Hranice s tlakovou lahví. 
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Obrázek 25 – Půdorys zkušební kóje. 

7.2 Analýza podmínek roztržení tlakové láhve 

Podrobněji se zaměříme na výbuch tlakové láhve obsahující stlačený plyn – konkrétně 

kyslík. Jednalo se o ocelovou, bezešvou nádobu o vodním objemu 50 l. Tloušťka ocelové 

stěny těchto láhví je obvykle 8 mm [28]. Materiálově jsou tvořeny uhlíkovou ocelí třídy 

11, někdy jsou také vyuţity legované oceli třídy 13 a 16.  

 Standardní pracovní tlak těchto tlakových lahví je 200 barů (při teplotě 15°C). Při 

pravidelných periodických zkouškách je aplikován zkušební hydraulický tlak, který je 

roven 1,5 násobku nejvyššího dovoleného plnícího tlaku dané nádoby (v našem případě 

tedy 300 barů), není-li na tlakové nádobě vyraţen zkušební tlak niţší. Minimální 

destrukční tlaky pro ocelové bezešvé tlakové láhve za normálních podmínek mají hodnotu 

přibliţně 1,6 aţ 1,8 násobku tlaků zkušebních [27]. Můţeme tedy uvaţovat, ţe daná 

nádoba je za normálních podmínek schopna odolávat vnitřnímu tlaku přibliţně 500 barů. 

Tepelným působením od hořící hranice dochází k rychlému ohřevu pláště tlakové láhve. 
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S rostoucí teplotou materiálu je spojen i pokles mechanických vlastností ocelového pláště, 

a to především při teplotách vyšších neţ 400 °C. Mez pevnosti nejprve mírně stoupá a 

kolem 250 °C dosahuje maxima. Po 300 °C se vrací na původní hodnotu a při teplotách 

vyšších neţ 350 °C nastává prudký pokles pevnosti [30]. Pomocí experimentálně 

získaných dat jsem došel k závěru, ţe při roztrţení tlakové láhve byla průměrná teplota 

povrchu pláště přibliţně 380 °C. Dle pevnosti materiálu pláště, která je deklarována 

výrobci (410 MPa) pro danou teplotu, jsem určil destrukční tlak, který pouţijeme jako 

vstupní parametr pro výpočet pomocí programu. Zjednodušený výpočet tlaku pro 

roztrţení jsem určil pomocí vzorce pro odolnost tlakových nádob z literatury [29]. 

Výpočet je znázorněn níţe. Tuto hodnotu budeme povaţovat jako tlak uvnitř tlakové 

láhve, při kterém došlo k roztrţení ocelového pláště za daných podmínek. 

𝝈 =
𝒑 ∙ 𝑫

𝟐 ∙ 𝒕
            →            𝑝 =

𝜎 ∙ 2 ∙ 𝑡

𝐷
=

4,1 ∙ 108 ∙ 2 ∙ 8 ∙ 10−3

0,211
≅ 𝟑𝟏𝟏   [𝒃𝒂𝒓] 

σ - pevnost materiálu    [Pa] 

D - vnitřní průměr tlakové láhve [m] 

t - tloušťka stěny tlakové láhve [m] 

 

Průměrná teplota v prostoru kóje v okamţiku výbuchu byla získána 

z experimentálních dat z prostorově rozmístěných teplotních čidel. Jako referenční výška 

pro určení průměrné teploty byla určena výška 1,5 m od podlahy. Průměrná hodnota 

teploty v kóji v okamţiku kolapsu nádoby byla přibliţně 45°C. 

Průměrná teplota stlačeného plynu uvnitř tlakové láhve byla získána zjednodušenými 

výpočty pomocí stavové rovnice pro ideální plyn. Pro posuzovaný případ není teplota 

plynu uvnitř nádoby směrodatným parametrem, proto je její odhad naprosto dostačující. 

Průměrná teplota stlačeného plynu v okamţiku roztrţení byla stanovena na hodnotu 175 

°C. 

 

7.3 Výsledky zkoušky 

Při měření se bohuţel nepodařilo získat hodnoty dopadajících tlaků ani tlaků 

v nádobách. Důvodem bylo pravděpodobně nevhodné rozmístění senzorů, případně jejich 

poškození nebo nevhodné nastavení jejich rozsahu. V některých případech se podařilo 
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změřit alespoň teploty, které však pro hodnocení destrukčních účinků na stavební 

konstrukce neměly zásadní význam. Byly však dále pouţity jako vstupní hodnoty pro 

výpočet pomocí programu Physical Explosion 1.1. 

7.4  Výpočet pomocí softwaru 

Ačkoliv se nepodařilo změřit tlaky, které dopadaly na stavební konstrukce, jsme 

schopni dle jejich poškození částečně odhadnout v jakých intervalech se dopadající tlaky 

pohybovaly (viz tabulka 3). Odhady intervalů poté porovnáme s výstupy, které nabízí 

program Physical Explosion 1.1. Program však můţe být aplikován pouze pro tlakové 

nádoby se stlačeným plynem, při kterých nedošlo k následnému chemickému výbuchu. 

Tím pádem jsme omezeni pouze na takovou nádobu se stlačeným kyslíkem a dusíkem. 

Pomocí softwaru Physical Explosion 1.1 získáme tedy hodnoty přetlaku v čele generované 

tlakové vlny při dopadu na stavební konstrukce (stěnu kóje). Tyto hodnoty porovnáme 

s fotografiemi pořízenými po výbuchu. 

 Výbuch tlakové nádoby se stlačeným kyslíkem v kóji 

   Pomocí programu Physical explosion 1.1 se pokusíme odhadnout přetlak v čele 

tlakové vlny dopadající na vzdálenější stěnu kóje (ve vzdálenosti 6 m). Veškeré vstupní 

hodnoty zadáváme na základě analýzy roztrţení tlakové láhve, kterou jsme provedli 

v kapitole 7.2. 

   Výpočet pomocí programu (vstupy i výstupy) je zachycen na obrázku 26. Na 

obrázku 27 je dále zobrazen stav stavební konstrukce po výbuchu. Výstup programu 

tedy můţeme porovnat s reálným poškozením konstrukce.  

   Pro nádoby s jinými stlačenými plyny by výpočet probíhal podobně, s výjimkou 

změny hodnot molární hmotnosti plynů a jejich poměrů specifických tepel. Výsledný 

odhadovaný přetlak na stěnu kóje vzdálenou 6 m je 44,4 kPa (viz obrázek 26). 
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Obrázek 26 – Řešení výbuchu pomocí programu. 

 

Obrázek 27 – Stěna kóje po výbuchu – vzdálená 6 m od tlakové láhve. 
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7.5 Shrnutí a zhodnocení výsledků 

Porovnáme-li fotografii, míru poškození stavební konstrukce a výsledky, které jsme 

získali prostřednictvím programu Physical Explosion 1.1, můţeme konstatovat, ţe 

výstupy se jeví jako reálné. Pro spolehlivé hodnocení výstupů programu je však nutné 

provést další měření a lépe analyzovat hodnoty tlaků uvnitř nádoby v okamţiku roztrţení, 

které se bohuţel nepodařilo změřit. 
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Závěr 

Tato diplomová práce přibliţuje čtenáři problematiku fyzikálního výbuchu a účinků 

generované tlakové vlny na okolní prostředí. V úvodní části se věnuje obecnému teoretickému 

základu. Poskytuje informace o explozivním hoření a okrajově čtenáře seznamuje s tlakovými 

nádobami, u kterých můţe fyzikální výbuch při mimořádných situacích nastat.  

Zajímavější částí diplomové práce je potom část, ponořující se do světa výpočtových 

metod pro kvantifikaci tlakového účinku čela rázové vlny.  

„Páteří“ celé práce je však její nedílná součást ve formě nové verze funkčního softwaru 

Physical Explosion 1.1, který vznikl transformací Bakerovy výpočtové metody do zdrojového 

kódu moderního programovacího jazyka C#. Tento snadno ovladatelný software, disponuje 

přehledným grafickým rozhraním a umoţňuje odhadnout přetlak v čele tlakové vlny šířené po 

roztrţení tlakové nádoby na volném prostranství zemského povrchu. Uţivatelské rozhraní 

umoţňuje bezproblémovou obsluhu i pro uţivatele, kteří nejsou s řešenou problematikou blíţe 

seznámení. Díky sofistikovanému systému nápověd pro zadávání vstupních hodnot a 

důkladnému ošetření vstupů, dovede s programem pracovat opravdu kaţdý. Mohl by být 

snadno vyuţíván například pro potřeby velitelů jednotek hasičských záchranných sborů, 

technologickými provozy, pro vhodné nastavení rozsahu tlakových senzorů při destrukčních 

zkouškách tlakových nádob, případně i laickou veřejností. 

Porovnání odhadovaných destruktivních účinků tlakových vln získaných z výstupů 

programu, se skutečnou mírou poškození při reálné zkoušce, podává zřetelnou informaci, ţe 

výsledky softwaru jsou relativně spolehlivé a pro přibliţné hodnoty přetlaků zcela postačující.  

Výstupy by mohly nalézt vyuţití při navrhování bezpečných odstupových vzdáleností od 

tlakových nádob nebo zařízení, případně k vhodnému rozmístění tlakových nádob při 

projektování technologických celků. V budoucnosti by si software zaslouţil rozšíření o 

další výpočtové panely, které by se mohly podrobněji věnovat například problematice tvorby 

primárních a sekundárních fragmentů a jejich účinku na okolí. Dále by mohl být software 

rozšířen o sekci, která by se zabývala známým efektem „BLEVE“ („Boiling Liquid 

Expanding Vapour Explosion“). Zajímavým rozšířením by mohla být i implementace tabulky 

pro účinky přetlaku na lidský organismus, případně stavební konstrukce, které by mohli 

vyuţít například výše zmiňovaní velitelé jednotek HZS při mimořádných událostech 

spojených s výskytem tlakových lahví. 
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Jsem přesvědčen, ţe práce je velkým přínosem pro oblast moderního poţárního 

inţenýrství, jelikoţ v problematice fyzikálních explozí, které není věnována v ČR větší 

pozornost, se stává prací průkopnickou. 
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