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Anotace 
 
 

Jelínková, P.: Prevence závažných havárií v oblasti výbuchů hořlavých plynů a par. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008 
 

Diplomová práce se zabývá popisem a nebezpečím výbuchu a jeho typů, posouzením 

bezpečnosti zařízení ve firmě v Ostravě a návrhem opatření s cílem snižování rizik.                

V teoretické části jsou rozebrány obecné podmínky výbuchu, platná legislativa i náhled na 

historické události. Pro posouzení nebezpečí a zhodnocení rizika je v práci vybráno potrubí 

s vodíkem. Pro jeho analýzu rizika je použita metoda Dow’s Fire and Explosion index.                 

V rámci práce je také zahrnuto modelování následků výbuchů výpočtovými programy 

EFFECTSPLUS a ALOHA. V závěru práce je provedeno porovnání výsledků obou 

výpočtových programů a je zhodnoceno stávající společně s návrhem možných nových 

opatření. Správné zhodnocení možnosti vzniku výbuchu může zabránit vzniku škod, často 

nenahraditelných, a to je lidský život a zdraví.   
 

Klíčové slova 

 Výbuch, požár, modelování výbuchů, hodnocení rizik  
 

Annotation 
 
 

Jelínková, P.:  Major-Accident Prevention in Sphere of Combustible Gases and Vapor 

Explosions. Ostrava:  VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008 
  

 

Diploma thesis deals with a description and a hazard of explosions and its types,                        

an assessment of facilities safety in company in Ostrava. There is also a suggestion                       

of issues with the goal of risks decreasing.  In a theoretical part there are described general 

conditions of explosions, a valid legislation and also some historical events. For the hazard 

review and the risk assessment there is chosen a pipe with hydrogen. For its analysis there is 

used a method Dow’s Fire and Explosion index. In work, there is a simulation of explosion’s 

effects by means of programs EFFECTSPLUS and ALOHA. In the conclusion there is                      

a results comparison of both programs and there is assessed nowadays state of the issues               

and the suggestion of the new issues. Good assessment of possibility of explosion inception 

can avoid the damages which are often irreplaceable, namely the live and the health.  
 

Key words 

 Explosion, fire, explosions modeling, risk assessment 
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Seznam zkratek a symbolů  
 

a  akcelerace 

A  amplituda 

c  objemová koncentrace 

c0  počáteční objemová koncentrace 

E  počet změn v atmosféře 

f  frekvence 

I  hmotnost oblaku 

p  tlak 

p0  vrchol přetlaku 

ppm  velmi malé koncentrace 

Q  objemový tok plynu 

rc  rádius oblaku 

r  vzdálenost 

Re         Reynoldsovo číslo 

t, T  čas 

v   specifický objem 

v. z. p. p ve znění pozdějších předpisů 

V  rychlost 

U1  energie napjatosti kapaliny 

W  energie 

β  modul objemové pružnosti kapaliny 

γ  podíl plynných specifických částí 
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Úvod 
 

Výbuch je velice obávaným a zcela nežádaným problémem řady technologických 

procesů v podnicích, kterému je nutné zabránit. Důsledná prevence a opatření vedou                    

ke snížení, popř. zamezení nebezpečí vzniku výbuchu. Nedůsledná nebo nedostatečná 

preventivní opatření mohou naopak vést ke vzniku výbuchu, a tím k poškození nebo totální 

destrukci zařízení. Daleko závažnějším problémem je v tomto případě přítomnost člověka,           

u kterého může dojít  k nenahraditelným ztrátám na životech nebo vážnému poškození zdraví.   

Diplomová práce se zabývá obecným popisem základních parametrů výbuchu a typů 

výbuchů a převedením těchto obecných poznatků do praxe na vybraném technologickém 

zařízení, obsahující hořlavé plyny a páry, v podniku situovaném v Moravskoslezském kraji,    

v Ostravě. Součástí práce je také posouzení následků výbuchu v zařízení metodou                  

Dow’s Fire and Explosion index a hodnocení následků výbuchu modelováním programy 

EFFECTSPLUS a ALOHA. 

Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je teoretický popis základních podmínek 

výbuchů, tvorbě výbušných koncentrací a popis a principy jednotlivých typů výbuchů. 

Součástí je také historický náhled na havárie, které se v minulosti staly a jejich následky měly 

alarmující charakter. Obsahem je také výčet základního legislativního rámce právních 

předpisů týkající se protivýbuchové prevence a rozbor zákona o prevenci závažných havárií. 

Druhá část popisuje možnosti protivýbuchové prevence a ochrany v České republice. 

Jsou zde popsány jednotlivé stupně protivýbuchové ochrany doplněné o rozhodovací proces 

vzniku výbušné atmosféry.  

Třetí část práce se zabývá výběrem technologického zařízení pro modelování 

výbuchů, praktickým popisem vybrané technologie v podniku, zhodnocením jeho základních 

parametrů a možnostmi vzniku výbušné koncentrace. 

Obsahem čtvrté části práce je popis vybrané metody hodnocení rizika                          

a výpočtových programů a posouzení následků výbuchu v zařízení touto metodou                          

a modelováním těmito programy. 

V závěrečné části se zhodnotí stávající opatření a uvede se návrh možných opatření 

proti vzniku výbušné koncentrace a  ke snižování rizik ve vybraném zařízení.  
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1 Základní poznatky o výbuchu 
 

Tato kapitola rozebírá základní poznatky o výbuchu a jeho základní charakteristiky, 

výbuchovou křivku a výbuchovou charakteristiku, rozbor základních parametrů výbuchu,  

popis detonačních a deflagračních vln. Následně jsou zde vysvětleny jednotlivé typy výbuchu 

s jejich charakteristikami, důsledky explozí, přehled historických událostí a výčet základního 

legislativního rámce právních předpisů a technických norem.   

 

1.1 Základní principy výbuchu 

Výbuch neboli exploze (z anglického slova explosion) lze vysvětlit podle několika 

definic. Podle [2] je výbuch definován jako antropogenní, technogenní mimořádná událost, 

fyzikálně – chemický  jev, který lze definovat jako náhlé a nebezpečné uvolnění energie spolu 

se šířením tlakové vlny do okolních prostorů. Rozdílné typy výbuchů mohou nastat u plynů         

a par, prachu nebo vláken a u průmyslových výbušnin. Možná je i kombinace uvedených 

látek, pak lze tuto směs pojmenovat jako směs tzv. hybridní. Práce se zaměřuje na hodnocení 

následků výbuchů hořlavých plynů a par.  

 Obecné projevy výbuchu plynů a par lze vidět na obr. č. 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1.1  Základní projevy výbuchu plynů a par 

 

Nebezpečnost výbuchu závisí na rychlosti, při které je uvolněna energie. Energie může 

být různého druhu, ale základní druhy jsou tyto: 

� fyzikální, 

� chemická, 

� nukleární. 

DESTRUKCE OKOLNÍCH PROSTOR

ÚLOMKY

TLAKOVÁ VLNA
ENERGIE

VÝBUŠNÉ
PLYNY
A PÁRY



6 
 

Fyzikální energie může mít formu stlačené energie v plynech, energie napjatosti 

v kovech nebo elektrické energie. Jako příklad je zde možné uvést exploze nádob z důvodu 

vysokého tlaku plynu a náhlého protržení v důsledku mechanického poškození. Další 

podstatnou formou fyzikální energie je energie tepelná, zejména přehřátí kapaliny pod tlakem 

způsobí výbuch kapaliny pokud je tlak snížen na hodnotu atmosférického tlaku.  

Chemická energie pochází z probíhajících chemických reakcí. Příkladem náhlého 

uvolnění chemické energie jsou exploze nádob v důsledku vznícení hořlavých plynů                     

a exploze reaktorů způsobené rozkladem reakčních produktů v průběhu chemické reakce.   

Chemické exploze lze rozdělit na dva typy: 

� rovnoměrné exploze, 

� nerovnoměrné exploze. 

 

Příkladem rovnoměrné exploze jsou exploze nádob, zatímco exploze v dlouhých 

potrubích lze považovat více za exploze nerovnoměrné.   

Popis energií vychází z [4]. 

Nutnými podmínkami pro vznik výbuchu jsou prostor, ve kterém se výbuch bude šířit, 

přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku, kterým může být kyslík, halogeny                   

a neméně podstatný je i iniciační zdroj, jak je popsáno v [3]. Iniciační zdroj slouží k dodání 

takové energie, která je nutná k tomu, aby došlo k uschopnění výbušného souboru.  

V technické normě EN 1127 – 1 jsou definovány iniciační zdroje. Hlavní iniciační zdroje 

jsou: 

� plamen, 

� ultrazvuk, 

� jiskry, 

� tření, 

� samovznícení, 

� statická elektřina, 

� ostatní. 

 

Exploze hořlavých plynů se rozděluje na dva základní typy. Jedná se o deflagraci a detonaci. 

Základní popis je zobrazen na grafu č. 1.1.  
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Graf. č. 1.1  Deflagrace a detonace [3] 

 

Při deflagraci hořlavý soubor hoří podzvukovou rychlostí, tzn., že rychlost čela 

plamene je <c. Rychlost zvuku c je 330 m.s-1. Příkladem deflagrace je soubor vzduchu                      

a uhlovodíku, který má deflagrační rychlost přibližně 300 m.s-1.  

Detonace je zcela rozdílná. Zde plamen postupuje jako rázová vlna následována těsně 

hořlavou vlnou, která uvolňuje energii na udržení rázové vlny. Hořlavý soubor hoří  

nadzvukovou rychlostí,  tzn., že rychlost čela plamene je >c. Pro stejný, výše uvedený soubor, 

je detonační rychlost zhruba v rozmezí od 2000 do 3000 m.s-1.  

Při detonaci je vyvíjen daleko větší tlak a při srovnání s deflagrací má detonace daleko 

větší destruktivní účinky. Při deflagraci dosahuje tlak popisovaného souboru vzduchu                      

a uhlovodíku v uzavřené nádobě hodnoty 8 bar, při detonaci je tlak až 20 barů. 

Podstatné zde je, že deflagrace může přejít v detonaci, zejména v dlouhém potrubí. 

Tam, kde k této změně dochází, může rychlost detonace převýšit svou ustálenou rychlost 

detonace.  

Detonace může nastat v kapalných a pevných výbušninách, ve směsi hořlavých plynů 

a oblacích par, jak je uvedeno v [4]. 

V následujícím textu budou blíže popsány detonační vlny.  

Při detonaci, detonační vlna prochází přes výbušnou látku. Vlna má konkrétní, definované 

charakteristiky. Může být vyvolána přechodným stádiem. Konkrétním případem je,                        

jak uvádí [4], směs hořlavého plynu a vzduchu v potrubí za konstantního tlaku.  

Zde lze situaci rozdělit podle toho na kterém konci potrubí nastala iniciace. Pokud iniciace 

nastala a energie je uvolněna na jednom konci potrubí, spaliny expandují.                          

ČAS [s[

TLAK 
 [Pa]

max
p

DETONACE

DEFLAGRACE
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Čelo plamene se pohybuje rychlostí plamene, která je součtem rychlosti hoření a rychlostí 

spalin. Pokud je rychlost plamene nízká, hoření postupuje pod konstantním tlakem.                    

Na druhou stranu při jeho vysoké rychlosti nastanou výkyvy tlaku.   

 V minulosti se vytvořila řada teoretických modelů popisu detonačních vln, které 

postupem času získávaly i při praktickém vysvětlení chování těchto vln své místo.                   

Popis některých z nich je uveden v příloze č. 1.  

 

Součástí této kapitoly je také vysvětlení tzv. přechodu deflagrace do detonace               

(DDT – deflagration to detonation transition). Pokud je hořlavá směs iniciována na 

otevřeném konci potrubí a současně druhý konec potrubí je uzavřen, potrubí je malého 

průměru, pak se rychlost plamene nezvyšuje. Nastává zde laminární proudění (Re<2320). 

Rychlost plamene závisí na mnoha faktorech.  

DDT může být vyvoláno tlakovou vlnou na zrychleném plameni. 

Posloupnost události během DDT jsou: 

1. akcelerace laminárního plamene s jeho vlněním a tvorbou podélných vln, 

2. tvorba čela rázové vlny, 

3. vznik turbulentního plamene, 

4. počátek exploze, tvorba příčných vln, 

5. vývin kulovité rázové vlny za čelem vlny, 

6. interakce mezi příčnou vlnou, čelem vlny a reakční zónou, 

7. tvorba ustáleného vlnění, směřující k vývinu deflagrační nebo detonační vlny. 

 

1.2 Parametry výbuchů 

Při popisu výbuchu, pro hodnocení následků výbuchu a také pro určení vhodné 

protivýbuchové ochrany je nutné stanovit určité definiční parametry. Přehled těchto 

parametrů  s níže uvedeným vysvětlením je obsahem tabulky č. 1.1. 
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Tab. č. 1.1  Základní výbuchové parametry 

 

 Parametr Značka 
Maximální 

hodnota 

1 
Dolní mez 

výbušnosti 
LEL - 

2 
Horní mez 

výbušnosti 
UEL - 

3 
Výbuchový 

tlak 
pvýb pvýb,max 

4 

Rychlost 

narůstání 

výbuchového 

tlaku 

výbt

p

d

d









 

 

max,výbt

p

d

d









 

 

V níže uvedeném textu se vysvětlí parametry z tab. č. 1.1.  

V průmyslu se používají látky, které mohou být dvojího druhu, přírodní a synteticky 

vyrobené. Látky mohou být z hlediska zákona č. 356/2003 Sb. v.z.p.p. nebezpečné, pokud 

mají jednu nebo více nebezpečných vlastností. Jednou z nebezpečných vlastností je 

výbušnost. Pokud je látka výbušná, je tato její vlastnost v určitých hranicích, tzn. má určité 

meze výbušnosti. Ty mohou být trojího druhu: 

� teplotní, 

� koncentrační,  

� základní. 

 

Jak vyplývá z [3], lze teplotní a koncentrační meze výbušnosti definovat takto: 

Dolní (horní) teplotní mez výbušnosti je nejnižší (nejvyšší) teplota, kdy v uzavřeném 

prostoru dochází při zahřívání zkoušené kapaliny k vytvoření takového konkrétního množství 

par, že se ve směsi vzduch - páry po iniciaci může šířit plamen (lze ještě směs iniciovat). Vše 

musí probíhat za stanovených podmínek. 

Dolní (horní) koncentrační mez výbušnosti je nejnižší (nejvyšší) koncentrace hořlavé látky 

ve směsi hořlavá látka – oxidační prostředek, která je schopná po iniciaci šířit plamen                 

(která je ještě výbušná). 
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Základní meze výbušnosti lze definovat následovně: 

Dolní - LEL (horní - UEL) mez výbušnosti je nejnižší (nejvyšší) koncentrace hořlavé látky 

v konkrétní směsi, kdy ještě může dojít k výbuchu. Vše musí opět probíhat za stanovených 

podmínek. Meze výbušnosti se vyjadřují v jednotkách obj. %.  

Příkladem je vodík, který má 

LEL = 4 %obj. 

UEL = 100 %obj. 

Meze výbušnosti, stejně jako celkový průběh výbuchu, lze ovlivnit, jak vyplývá z [3], 

několika parametry: 

� počátečním tlakem, 

� počáteční teplotou, 

� velikostí iniciační energie, 

� vlhkostí, 

� obsahem kyslíku, 

� možností tvorby hybridní směsi. 

 

Pro bližší vysvětlení základních parametrů z tabulky č. 1.1 výbuchový tlak a rychlost 

narůstání výbuchového tlaku je na grafu č. 1.2. uvedena tzv. výbuchová křivka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1.2  Výbuchová křivka [3] 

 

ČAS [s[

TLAK 
 [Pa]

výb,max

výb,max

dp
dt

I . II.

III .

IV . p
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Pro pochopení výbuchové křivky a vysvětlení základních parametrů lze křivku rozdělit 

na určité konkrétní body: 

I. iniciace, 

II. počátek narůstání tlaku, 

III. nejvyšší rychlost narůstání výbuchového tlaku => 
výbt

p

d

d









, 

IV. nulová rychlost narůstání výbuchového tlaku => výbuchový tlak => pvýb. 

 

Podstatné je také vysvětlení výbuchové charakteristiky.  

Celkový tvar výbuchové charakteristiky, stejně jako hodnoty výbuchového tlaku a rychlosti 

narůstání výbuchového tlaku se mění s tím, jakou má výbušná směs koncentraci,                          

jak vyplývá z [3]. Při hodnotě tzv. optimální koncentrace copt jsou výše uvedené parametry 

maximální. Copt dosahuje u plynů a par vyšší hodnoty než je hodnota stechiometrické 

koncentrace. 

  

1.3 Energie při výbuchu 

Problematika uvolněné energie při výbuchu je složitá a zahrnuje řadu úvah                          

a matematických zhodnocení. Tato kapitola popisuje možné druhy energie uvolněné                  

při výbuchu plynu nebo kapaliny. Je rozšířením textu uvedeného v kapitole 1.1.  

Exploze může být způsobena plynem nebo kapalinou pod vysokým tlakem, jak je 

uvedeno v [4]. Při uvažování ideálního plynu, 1 molu plynu, limitní hodnota energie vyvinuté 

při explozi plynu je po matematické úpravě: 

( )




















−

−
=

− γγ

γ

/1

1

211 1
1

.

P

PVP
W , kde je         (1.1) 

W energie 

1,2       počáteční a koncový stav 

P        absolutní tlak 

V1  objem 

γ podíl plynných specifických částí. 
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Energie uvolněná při explozi kapaliny je 

VPU ...
2

1 2
1 β=  , kde je          (1.2) 

U1 energie napjatosti kapaliny 

V  objem nádoby 

P        absolutní tlak 

β modul objemové pružnosti kapaliny 

 

1.4 Typy výbuchů 

Pro bližší vysvětlení principů výbuchů je nutné stanovit konkrétní typy výbuchů.             

Lze definovat tyto základní typy výbuchů, jak vychází z [4]: 

� Fyzikální: 

o mechanické selhání, 

o přetlak tlakového systému, 

o podtlak tlakového systému, 

o vysoká teplota tlakového systému, 

o nízká teplota tlakového systému, 

� výbuchy kapalin, plynů nebo par: 

o B.L.E.V.E, 

o V.C.E., 

o U.V.C.E., 

� exploze prachu, 

� exploze s reakcí: 

o obsahující hořlavé páry, 

o nukleární exploze, 

o ostatní exploze obsahující reakce kapalinové fáze, 

� výbušniny:  

o trhaviny, třaskaviny, 

o dusičnan amonný, 

o organické peroxidy, 

o chlorid sodný, 

� elektrický. 
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V následujícím textu se popíšou pouze základní typy výbuchů plynů a par, a to 

B.L.E.V.E a V.C.E.. 

1.4.1 B.L.E.V.E. 

B.L.E.V.E. je typ výbuchu, vycházející ze [4], jehož zkratka pochází od anglického 

slova „Boiling liquid expanding vapour explosion“. Název byl implementován firmou FMRC 

v roce 1994. Jedná se o výbuch expandujících par přehřáté kapaliny nebo zkapalněných 

uhlovodíkových plynů (např. LPG, LNG apod.). Obecně lze říci, že tento jev nastává, když 

dojde k náhlému uvolnění velkého množství  výše zmíněných látek do atmosféry. Jako 

primární příčina vzniku tohoto výbuchu je oheň v okolí nádoby, který postupně oslabí plášť 

nádoby až dojde k jeho prasknutí. V tomto okamžiku se veškerý objem této nádoby uvolní do 

okolních prostorů. Exploze je doprovázena vznikem tlakové vlny a tvorbou úlomků. 

V případě úniku hořlavé kapaliny nebo zkapalněného uhlovodíkového plynu existuje možnost 

tvorby ohnivé koule (fire ball).  

Obsahem obr. č. 1.2 je BLEVE událost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1.2  BLEVE událost [4] 
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Základními znaky jevu jsou: Doprovodné znaky jevu jsou: 

� protržení nádoby,  � tlaková vlna (blast), 

� flash – off par přehřáté kapaliny, � ohnivá koule (fireball), 

� zapálení par a tvorba ohnivé koule 

(fireballu). 

� tvorba úlomků. 

 

V níže uvedeném textu jsou popsány jevy: 

� požár louže (pool fire), 

� tlaková vlna (blast), 

� ohnivá koule (fireball). 

 

Požár louže (Pool fire) je typ požáru, kdy dochází k hoření louže kapaliny nebo vroucí 

kapaliny. 

Tlaková vlna (Blast), exploze ve vzduchu, je doprovázena nárůstem tlaku, kde profil tlaku 

může mít různý tvar závisící na typu výbušné látky, a tvorbou tlakové vlny. 

Popis tlakové vlny (blast) je vidět na grafu č. 1.3, kde výkyvy tlaku jsou funkcí vzdálenosti od 

centra exploze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1.3  Tlaková vlna (blast) [4] 

 

Z obrázku vyplývá, že tlaková vlna dosahuje míst A, B, C, D, a to v časech 1, 2, 3, 4. 

V bodě A nelze zcela definovat tvar křivky, protože je zde závislost na typu probíhající 

exploze. Toto postupně klesá se vzdáleností od centra výbuchu a vlna začíná mít konkrétní 

tvary typické pro všechny typy explozí. Křivka v bodech B až D v časech 2 až 4 ukazuje 

pokles tlakového vrcholu. Bod D je oblastí pozitivního i negativního přetlaku.  

4

3
2

1

0

A B C D

VZDÁLENOST OD CENTRA EXPLOZE

PŘETLAK 
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Ohnivá koule (Fireball) je typ požáru, kdy dochází k prudkému uvolnění hořících 

par, které se smíchají se vzduchem. Celá situace trvá pouze několik vteřin. Masa požáru 

stoupá a rozpíná se do všech stran, tak vytváří kulovitý tvar požáru.  

V minulosti nastalo mnoho závažných havárií v souvislosti s jevem B.L.E.V.E. Výčet 

a  rozbor některých z nich je proveden v kapitole č. 1.6. 

1.4.2 V.C.E.  

V této časti se popíše další typ výbuchu, který z hlediska závažnosti patří k nejvíce 

nebezpečným s velmi rozsáhlým destruktivním účinkem. Zkratka pochází z anglického slova              

“Vapour Cloud Explosion“, výbuchy oblaku plynů nebo par. Jedná se o přeměnu hořlavých 

plynů nebo par ve směsi s oxidačním prostředkem, která je doprovázena tlakovou vlnou.  

Mohou nastat dvě situace [4]. Pokud nedojde ke vzniku  přetlaku vznikne mžikový požár 

(flash fire), při kterém nedochází ke vzniku tlakové vlny. Pokud přetlak nastane, pak se jedná 

o V.C.E.  Při tomto typu výbuchů již vzniká tlaková vlna. Obvykle nastává detonace, která je 

vysvětlena v kapitole č. 1.2. Jako důsledek může nastat zhroucení staveb                          

a konstrukčních systémů.  

Podstatný je také popis vznikající energie při této explozi. Tato energie je obvykle 

pouze nepatrnou částí energie, která je vypočítaná ze spalného tepla. Výkonnost energie může 

být zhodnocena na základě uvolnění úplného množství nebo množství hořlavé látky.   

Vysvětlení V.C.E je v současné době na vysoké úrovni, stále zde jsou ovšem určité 

nevysvětlené okolnosti. Vědci často používají modelování. V průběhu času se vytvořila celá 

řada modelů, které vycházely z obdobných principů a rozvíjely poznatky o V.C.E. Popis 

některých modelů je uveden v příloze č. 2.  

 

1.5 Důsledky výbuchů 

Tato kapitola rozebírá možné důsledky explozí a roztřiďuje je do určitých kategorií. 

Zhodnocení důsledků je velmi podstatné pro dimenzování preventivních                          

a ochranných opatření.  

Exploze mohou vyvolat řadu rozdílných následků. Každý výbušný systém se chová 

jinak a vyvolává jiné důsledky. Jmenujme: 
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� porušení statiky staveb, 

� poškození zařízení, 

� zranění osob, 

� smrtelné zranění osob. 

 

Zmíněné důsledky jsou způsobeny: 

� tlakovou vlnou (blast), 

� tvorbou letících úlomků,  

� tepelnými efekty. 

 

Všechny výše uvedené možné důsledky explozí nejsou totožné pro všechny typy výbušných 

látek. Na toto téma bylo vytvořeno mnoho studií po celém světě. Popis vychází ze [4]. 

Při hodnocení tlakové vlny (blast) se musí brát do úvahy nejenom samotné důsledky 

tohoto jevu, ale také samotná podstata jevu. Jev je vysvětlen v kapitole č. 1.4. 

Letící úlomek (missile) je dalším možným důsledkem exploze. Je podstatné studovat 

a hodnotit jeho tvorbu, pohyb a zároveň také důsledky na okolní prostory (zařízení). Úlomky 

mohou být dvojího druhu, primární a sekundární.  

Primární vznikají z hoření omezené oblasti tak, že energie je udělena úlomkům, které 

se tak stanou střelami. Sekundární jsou závislé na tlakové vlně (blast). Ta dává energii 

objektům právě na její cestě. Tyto objekty se pak proměňují na střely. Primární střely lze 

rozdělit do tří typů při: 

1. hoření nádoby, která se rozpadne na velký počet relativně malých úlomků, 

2. oddělení a vznášení se nádoby, 

3. vypuzení částí nádoby.  

 

Tepelné efekty jsou typické pro exploze chemického původu, kde se může vyvolat 

intenzivní lokální tepelná radiace. Ta může ve svém působení způsobit závažné poranění osob 

nebo poškození zařízení.  

Následující tabulka č. 1.2 zobrazuje hodnoty tepelných efektů, které odpovídají stupňům 

následků.  
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Tab. č. 1.2  ?ásledky tepelných efektů [15] 
 

Stupeň 

následku 

Tepelné 

záření 

(kW/m2) 

Tlaková vlna 

(mbar) 

Úlomky 

(%) 
Popis 

1 < 1,8 < 30 0 

Zanedbatelné 

následky 

 

2 1,8 - 3 30 - 50  

Při 40 s 

bolest Vratné 

následky 

 

3 3 - 5 50 - 140  

 Při 30 s 

popáleniny 

2. stupně 

Nevratné 

následky 

 

4 > 5 > 140 100 

Ohrožení 

konstrukcí   

a staveb 

Smrtelné 

následky nebo 

vznik domino 

efektů 

 

Porušení statiky staveb během exploze lze vyjádřit jako sinusová porucha a může být 

charakterizováno frekvencí a amplitudou, a tak také maximální rychlostí a maximálním 

objemem, vyjádřené níže uvedenými rovnicemi.  

AfV

Afa

...2

...4

max

22
max

π

π

=

=
, kde je              (1.3, 1.4) 

a akcelerace 

A amplituda 

F frekvence 

V  rychlost 

 

Zranění osob, smrtelné zranění osob je nejzávažnější důsledek vzniku výbuchu, 

který může být vyvolán všemi aspekty vzniku výbuchu.  

 



18 
 

Při hodnocení důsledků je nutné zhodnotit základní projevy různých typů explozí a požárů.                   

Tyto projevy jsou obsahem tabulky č. 1.3.  

Tab. č. 1.3  Projevy explozí a požárů [14] 

 

Výbuch / 

Požár 
Projev Poznámka 

B. L. E. V. E. 

Hustota tepelného 

toku fireballu           

[kWm-2] 

Čas do vzniku fireballlu 

je závislý na  objemu 

zásobníku, teplotě  

zásobníku 

Požár louže 

(Pool Fire) 

 

Hustota tepelného 

toku [kWm-2] 

Je nutná  přítomnost 

hořlavé kapaliny, 

iniciačního zdroje          

a oxidačního prostředku  

Tryskový 

požár (Jet Fire) 

Hustota tepelného 

toku [kWm-2], v poli 

tryskajícího plamene 

a v jeho těsné 

blízkosti 

Podmínkou jsou 

splněné tlakové poměry 

pro vzniku tohoto jevu 

Mžikový požár 

(Flash Fire) 

Hustota tepelného 

toku [kWm-2] 

Jedná se o pomalé šírení 

plamene bez zvýšení 

okolního tlaku 

V. C. E. 
Změna tlaku ∆p 

v čase 

Rychlá změna tlaku 

v čase 

 

Pro jev V.C.E lze vyjádřit nebezpečný rozsah explozí pomocí následujících rovnicí:  
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p0  vrchol přetlaku 

I  hmotnost oblaku 

rc  radius oblaku 

r  vzdálenost 

 
Možné důsledky explozí jsou uvedeny v příloze č. 3.  
 

1.6 Historické události 

Obsahem této kapitoly je výčet a popis některých významným závažných havárií 

v souvislosti s explozemi, které se v posledních letech staly, a měly podstatný a velmi 

alarmující dopad na okolní prostředí, technologie a člověka. Níže uvedená tabulka č. 1.4 

obsahuje výčet událostí spojené s jevy B.L.E.V.E. a V.C.E..   

Tab. č. 1.4  Historické události [4] 

 

Důsledek 

Typ jevu Datum Oblast Látka 
Počet 

zraněných 

osob 

Počet 

mrtvých 

osob 

1977 Dallas, USA izobutan 1  0 

1978 Texas, USA LPG 10  7 

1979 
Los Angeles, 

USA 
benzín 2 2 

B.L.E.V.E 

1985 Mexiko LPG 640 650 

1974 

Velká 

Británie, 

Flixborough  

cyklohexan 36 28 

1989 
Pasadena, 

USA 
izobutan mnoho 23 

V.C.E. 

1989 Ufa, Rusko zemní plyn 575 1218 

 

 
V následujícím textu se popíšou nehody, které proběhly v Pasadeně a Texasu spolu 

s objasněním jejich příčin a vysvětlením následků, vycházející z [6]. 
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Závažná havárie proběhla v Pasadeně v Texasu dne 23. října v roce 1989 v podniku 

na výrobu polyethylenu. Došlo k chybě při údržbě. Nastalo uvolnění směsi plynu (ethylen, 

izobutan, hexen, vodík) z kulového ventilu po dobu 90 až 120 sekund. Celkové uvolněné 

množství bylo cca. 38 650 kg. Zápalný zdroj není znám. Následoval prudký výbuch mračna 

par. TNT ekvivalent zde byl 2,4 – 10 t TNT. Následovaly dvě další exploze skladovacích 

nádrží izobutanu o obsahu zhruba 76 m3 a reaktoru s polyethylenem. Časové rozmezí bylo asi 

od 10 - 15 do 25 - 45 minut po tom, kdy nastal první výbuch. Postupně docházelo dále ke 

vzniku následujících požárů a výbuchů. Ve vzdálenosti 6 mílí byly ještě nalézány úlomky.  

Po havárii musely být dvě zařízení úplně zdemolovány. Důsledkem této havárie bylo 23 

mrtvých lidí a mnoho lidí bylo zraněno. Havárie je zobrazena na obr. č. 1.4.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1.3  Havárie v Pasadeně, Texas [9] 

 

Havárie v Texasu nastala 30. května v roce 1978 v rafinérii v Texasu v USA. 

Přeplnění kulovité skladovací nádrže č. 1 s izobutanem vedlo k roztržení nádrže.                      

Došlo k částečnému uvolnění obsahu nádrže. Vyteklý zkapalněný plyn byl iniciován 

neznámým zápalným zdrojem. Následoval mžikový požár (flash – fire) a poté požár louže 

(pool – fire). Zhruba po jedné minutě nastalo zahřívání spodního topeniště nádrže a poté 

prasknutí nádrže a její rozdělení na tři části. Jeden úlomek byl nalezen ve vzdálenosti až 80 m. 

Pojistný ventil letěl do vzdálenosti 120 m a rozbil výměník tepla. Následoval vznik požáru. 

Vzniklý fireball byl tvořen objemem zhruba 800 m3 izobutanu. O 20 minut později 

explodoval další kulovitý zásobník č. 2, který stál naproti zásobníku č. 1. Následoval výbuch 

typu B.L.E.V.E. s tepelným zatížením. Úlomky byly ve vzdálenosti až 190 m. Došlo k zřícení 

vodní nádrže a vodního čerpadla. Pojistný ventil nádrže se nacházel ve vzdálenosti 500 m. Při 

letu úlomků byly zničeny další nádrže, následovaly další exploze a menší B.L.E.V.E.. 

Důsledkem této havárie bylo sedm lidí mrtvých a deset zraněných.  



21 
 

1.7 Legislativa 

Legislativa v oblasti protivýbuchové prevence prochází velmi často změnami                  

a podniky mají problém se v této oblasti orientovat. Ve této části je výčet základního 

legislativního rámce právních předpisů a technických norem týkající se protivýbuchové 

prevence a ostatních důležitých předpisů a  rozbor zákona o prevenci závažných havárií. 

1.7.1 Základní legislativní přehled 

V tabulce č. 1.5 jsou uvedeny základní právní předpisy České republiky                          

a  implementované předpisy a technické normy z Evropské unie. Popis některých předpisů je 

uveden v následujících kapitolách. Obsahem přílohy č. 4 je souhrn technických norem                       

a zákonných předpisů pro zpracování dokumentace k ochraně před výbuchem.  

Tab. č. 1.5  Legislativní předpisy a technické normy 

 

Dokument Číslo ?ázev 

Z. č. 61 / 1988 Sb. v. z. p. p 

Zákon o hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské 

správě 

Z. č. 133 / 1985 Sb. v. z. p. p Zákon o požární ochraně 

NV. č. 406 / 2004 Sb. 

Nařízení vlády o bližších 

požadavcích na zajištění BOZP 

v prostředí s nebezpečím 

výbuchu 

Právní předpisy 

NV č. 23 / 2003 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se 

stanoví technické požadavky        

na zařízení  a ochranné systémy 

určené pro použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu  

ČSN EN 60079 - 17  
Elektrická zařízení pro výbušnou 

plynnou atmosféru 
Technické normy 

ČSN EN 50050 
Elektrická nebezpečí pro 

prostředí s nebezpečím výbuchu 
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1.7.2 Zákon č. 59/2006 Sb. 

 
V současné době je na úseku prevence závažných havárií platný zákon č. 59 / 2006 Sb. 

a jeho prováděcí právní předpisy: 

� vyhláška č. 103 / 2006 Sb., 

� vyhláška č. 250 / 2006 Sb., 

� nařízení vlády č. 254 / 2006 Sb., 

� vyhláška č. 255 / 2006 Sb., 

� vyhláška č. 256 / 2006 Sb.. 

 

V celém evropském společenství byl a je kladen velký důraz na prevenci v oblasti závažných 

havárií již více než 25 let, a to zejména poté, co v minulosti nastala řada havárií generelního 

rozsahu, které měly významný dopad na člověka, majetek, technologie a životní prostředí.  

Prvním legislativním předpisem byla SEVESO I. direktiva, poté SEVESO II. direktiva a dále 

novelizace SEVESO II. direktivy, ze které vychází zákon ČR č. 59 / 2006 Sb.. 

 Zákon se zabývá dvěma základními okruhy, a sice povinnostmi právnických                       

a podnikajících fyzických osob a právy a povinnostmi státní správy a samosprávy na úseku 

prevence havárií. Podstatná část zákona definuje základní pojmy a předpoklady pro                       

tzv. nezařazení nebo zařazení technologického zařízení nebo konkrétního objektu do skupiny 

podle množství umístěných nebezpečných látek. Obsahem příloh zákona je seznam určených 

nebezpečných látek, popř. seznam definovaných nebezpečných vlastností pro zařazení                

do skupiny. Obě tabulky jsou rozděleny podle množství látky do dvou sloupců. Pro více 

nebezpečných látek nacházejících se v objektu nebo zařízení je v zákoně stanoven vzorec pro 

sčítání poměrného množství látek. Z tohoto poté vycházejí povinnosti zaměstnavatelů                 

na úseku prevence. Základní informace  jsou obsaženy v tab. č. 1.6. 

1.7.3 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 

 
Toto nařízení vlády je jedním ze základních předpisů na úseku protivýbuchové ochrany 

v ČR. Je zde zapracována směrnice 1999 / 92 ES. Toto nařízení vlády stanovuje: 

� vyhodnocování prostředí s nebezpečím výbuchu, 

� prvky technické protivýbuchové ochrany (primární, sekundární, konstrukční), 

� organizační opatření, 

� potřebnou dokumentaci, 

� povinnosti zaměstnavatelů.  
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Tab. č. 1.6  Informace ze zákona č. 59 / 2006 Sb. 

 

?ezařazení Skupina A Skupina B 

Množství látky 

je ≥ množství       

v 1. sloupci         

a  < množství v 

2 . sloupci 

Množství látky 

je ≥ množství       

v 2. sloupci         Podmínky 

zařazení 

Množství látky 

je > 2%  

množství v 1. 

sloupci            

Množství látky 

je ≤ 2%  

množství v 1. 

sloupci            
Součet množství 

látek podle 1. 

sloupce dle 

vzorce > 1 

Součet množství 

látek podle 2. 

sloupce dle 

vzorce > 1 

Vypracování 

návrhu             

na zařazení         

a poslání 

dokumentů 

krajskému úřadu  

Vypracování 

návrhu             

na zařazení         

a poslání 

dokumentů 

krajskému úřadu  

Povinnosti 

právnických       

a podnikajících 

fyzických osob 

Vypracování, 

uložení 

protokolu          

a seznamu          

a poslání 

dokumentů 

krajskému úřadu  

Vypracování, 

uložení 

protokolu          

a seznamu          Zpracování 

bezpečnostního 

programu, plánu 

fyzické ochrany 

Zpracování 

bezpečnostní 

zprávy, 

vnitřního 

havarijního 

plánu, podkladů 

pro stanovení 

zóny havarijního 

plánování,  

plánu fyzické 

ochrany 

Povinnosti 

krajského 

úřadu 

Posouzení 

protokolu 
- 

Posouzení 

protokolu 

Posouzení 

protokolu 
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2 Protivýbuchová prevence a ochrana 

Tato kapitola obsahuje popis možné protivýbuchové prevence a ochrany, tak jak je 

nastolena a vychází z právních předpisů České republiky. Bližší popis legislativy týkající se 

této oblasti je obsahem kapitoly č. 1.7. Účinná prevence a opatření vedou ke snížení počtu 

možnosti vzniku nežádoucích havárií, a tím k minimalizaci ohrožení lidí a zařízení. Je nutné 

zvolit vhodná a spolehlivá preventivní a ochranná opatření, která svojí konstrukcí odpovídají 

příslušným technickým normám a předpisům.  

 

2.1 Protivýbuchová prevence 

Z hlediska protivýbuchové prevence je nutné vyčlenit několik základních oblastí: 

� zabránění vzniku výbušného souboru, 

� eliminace iniciačních zdrojů, 

� atmosférická kontrola. 

 

První dvě oblasti budou blíže popsány v kapitole č. 2.2, Protivýbuchová ochrana. 

Nebezpečí výbuchu lze významně minimalizovat pravidelnou kontrolou ovzduší                       

(tzv. atmosférická kontrola)  v technologických komplexech a uzavřených systémech.  

 Na téma atmosférické kontroly byla publikována řada výzkumných prací. Obecně 

vyplývá, že ve většině případů je atmosférická kontrola účinnější a spolehlivější metoda než 

použití metody eliminace iniciačních zdrojů, která bývá často pouze alternativní možností 

k účinné atmosférické kontrole. 

 V následujícím textu se popíše  princip metody atmosférické kontroly.  

2.1.1 Atmosférická kontrola 

Jeden z autorů, který se zabýval tímto tématem byl Craven, jak vyplývá z [4]. Ten 

rozděluje atmosféru složenou z hořlavého plynu, vzduchu a inertního plynu na čtyři základní 

oblasti: 

1. hořlavý soubor, 

2. palivově chudý soubor, 

3. soubor s nedostatečným oxidačním prostředkem, 

4. soubor s dostatkem paliva.  

 

Atmosférická kontrola bývá významně ovlivněna použitím inertních plynů. 
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Atmosférická kontrola se používá u určitých operací a ve vybraných zařízení,                          

jak je popsáno v [4], a to jsou: 

� reaktory, 

� odstředivky, 

� pneumatické dopravní pásy, 

� sušárny, 

� vyrovnávací nádrže, 

� zásobní nádrže. 

 

V zásobních nádržích, které obsahují hořlavou kapalinu, je často využíváno 

inertizace. Množství inertního plynu je možno zvyšovat v závislosti na změně povrchu 

kapaliny v nádrži. 

 Této metody se velmi často používá také u vyrovnávacích nádrží s hořlavou 

kapalinou. Zde bývá problém při údržbě, kdy zpětné potrubí průtoku kapaliny se chová jako 

pumpa.  

 Použití inertizace v odstředivkách je nutné. Spotřeba inertního plynu je v závislosti 

na  přístupu vzduchu během jedné operace.  

Je stanovena rovnice pro dokonale smíchaný systém, kdy koncentrační změny 

ovlivněné ventilovaným vzduchem, popř. očištěným vzduchem jsou: 








−=
V

QT

c

c
exp

0

, kde je         (2.1) 

c  objemová koncentrace 

c0  počáteční objemová koncentrace 

Q  objemový tok plynu 

T  čas 

V  objem nádoby 

 

Tuto rovnici lze vyjádřit:  

3,2
log

0
10

E

c

c
−=








, kde je         (2.2) 

E  počet změn v atmosféře 
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2.2 Protivýbuchová ochrana 

Pro všechny zaměstnavatele ve všech  podnicích je nejvyšší prioritou v oblasti 

protivýbuchové ochrany zabránit vzniku výbušné atmosféry, jak vyplývá z [7]. Pro všechny 

případy a při každé změně ve výrobním procesu je nutné vyhodnotit, zda je za daných 

podmínek vznik výbušné atmosféry, která je nebezpečná, možný. Pro hodnocení této otázky, 

je na obr. č. 2.1 zobrazen algoritmus, který uvádí rozhodovací proces, jestli výbušná 

atmosféra vznikne nebo ne.  

 

Začátek

Konec

Je vytvořen takový stupeň rozptýlení
 ?pro vznik vybušné atmosféry 

Určení prostorů s možným  
vznikem výbušné atmosféry .

ANO

NE

ANO

NE

ANO

Je nutné vyloučit zdroje iniciace .

Je nutné minimalizovat účinky výbuchu  .

Je nutné snížit možnost tvorby  
nebezpečné výbušné atmosféry  .

NE

ANO

Je zabráněno  vzniku nebezpečné  
výbušné atmosféry ?

NE

ANO

NE

Existují v posuzovaném prostoru
 ?hořlavé / výbušné látky 

Existuje možnost vzniku  
výbušné atmosféry ?

Zařaďte prostory s výskytem nebezpečné  
výbušné atmosféry do zóny .

Kvantifikujte pravděpodobnost vznícení  
nebezpečné výbušné atmosfery .

Je tato pravděpodobnost zanedbatelná  ?

Nejsou nutná opatření protivýbuchové  
ochrany .

 

 

Obr. č. 2.1  Rozhodovací algoritmus 
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Z předešlého algoritmu vyplývá, že ve všech technologických procesech, u všech 

zařízení, při uvažování stejných podmínek je nutné zodpovědět několik otázek pro následnou 

volbu vhodné ochrany. Tento algoritmus je využit při vyhledávání zdrojů rizik u zařízení 

v kapitole č. 4.  

Z předešlého rozhodovacího procesu rovněž vyplývá, že existují určité stupně 

protivýbuchové ochrany používané v České republice, které jsou obsahem tabulky č. 2.1. 

Tab. č. 2.1  Stupně protivýbuchové ochrany 
 

Typ ochrany 
Stupeň 

ochrany 
Rozsah ochrany 

Primární 
Zamezení základních okolností 

pro vznik výbuchu 
Aktivní  

Sekundární 
Zamezení působení iniciačního 

zdroje 

Technická 

opatření 

Pasivní Terciální Konstrukční ochranná opatření 

Protivýbuchová 

ochrana 

Organizační opatření Organizace práce 

Jednotlivé stupně protivýbuchové ochrany budou popsány v následujícím textu.                          

2.2.1 Primární ochrana 

Z [2, 7] vyplývá, že jako primární protivýbuchová ochrana je považována ochrana, 

která zabraňuje vzniku jedné z následujících okolností: 

� prostor, kde je předpoklad vzniku nebezpečné výbušné koncentrace, 

� existence a množství výbušné látky v prostoru, 

� existence a množství oxidačního prostředku v prostoru. 

 

Jako primární ochrana u hořlavých plynů a par hořlavých kapalin se používají: 

� nahrazení hořlavých látek , 

� omezení koncentrace látek, 

� inertizace,  

� omezení tvorby výbušné atmosféry v okolí technologických zařízení, 

� signalizace plynů pro výstrahu. 
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?áhrada látek je velice efektivní metodou, ale provádí se pouze u látek, které je 

možné nahradit, tzn. u látek, kde by se její výměnou nenarušil proces výroby a nevznikly by 

další sekundární nebezpečí. 

Omezení koncentrace je princip, kdy využíváme znalosti mezí výbušnosti                        

u konkrétních látek v technologii používaných. U těchto látek musíme zajistit jejich provoz 

mimo tyto meze výbušnosti. Toho můžeme docílit u hořlavých kapalin udržováním teploty 

pod teplotou vzplanutí.  

Metoda ovlivnění oxidačního prostředku, v současné době nejvíce používána 

inertizace, byla popsána v kapitole 2.1.   

V okolí technologie je nutné zabránit vzniku nebezpečné výbušné koncentrace. 

Toho je docíleno snahou zabránit vzniku netěsností v technologiích a zabránění úniků látek 

mimo zařízení. Významné je zde použití údržby, která spadá do organizačních opatření a při 

nemožnosti zabránění úniku látek se používá větrání.  

Pro spolehlivý provoz se také používá výstražná signalizace plynů, která musí být 

dimenzována, tak aby celkový systém byl spolehlivý a nevyvolával vedlejší nežádoucí 

problémy.  

2.2.2 Sekundární ochrana 

 
Pokud k ochraně před výbuchem v technologických procesech nepostačuje využití 

prvků ochranných opatření primární protivýbuchové ochrany, je nutné přistoupit 

k následujícímu stupni sekundární ochrany. Tato ochrana zahrnuje vyloučení možnosti vzniku 

iniciace přítomných hořlavých a výbušných látek. Výčet možných iniciačních zdrojů je 

zobrazen v kapitole č. 1.1. Z hlediska tohoto stupně ochrany a možnosti vzniku nebezpečné 

výbušné atmosféry a působení zápalného zdroje ve stejném čase a ve stejných prostorech se 

používá zařazování prostorů do zón. K vysvětlení tohoto zařazování  je použit obr. č. 2.2, kde 

je zobrazen zásobník s hořlavým plynem. Na obrázku je vyobrazen systém zón.  

zóna 0

zóna 1

zóna 2

 

Obr. č. 2.2 Zóny 
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Pro bližší popis zařazování zařízení nebo částí technologií do zón je použita tab. č. 2.2.  

Tab. č. 2.2  Popis zón 
 

Zóna Časové určení Prostory Obrázek 
Vyloučení 

zdrojů iniciace 

Zóna 0 
Trvale, dlouhé 

období, často 
Nádrže, nádoby 

 Při žádných, 

očekávaných, 

výjimečných 

poruchách 

Zóna 1 Příležitostně 

Blízkost zóny 0, 

blízkost 

vyprázdňovacích       

a plnících jednotek, 

násypných otvorů, 

potrubí z křehkých 

materiálů 

 

Při žádných, 

očekávaných  

poruchách 

Zóna 2 Krátké období Blízkost zóny 0, 1 

 

 

 

Při žádných 

poruchách 

 

2.2.3 Terciální ochrana 

Stupeň terciální ochrany je nutné uvažovat při tom, kdy ochranné opatření primární            

i sekundární ochrany nepostačují k účinné ochraně před vznikem výbuchu. Terciální ochrana 

je ochranou konstrukční, která již nemá za účel zabránit vzniku nebezpečné výbušné 

atmosféry, ale jejím cílem je ochránit životy a zdraví osob, účinně ochránit zařízení, které 

bude v krátkém časovém intervalu schopno se vrátit do běžného provozu. Existuje několik 

možností s různým účinkem, jak popisuje [2], účinné konstrukční ochrany. Ty jsou obsahem 

tab. č. 2.3. 
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Tab. č. 2.3  Principy terciální ochrany 
 

Typ Podtyp Účinek 

Konstrukce odolné 

výbuchovému tlaku 

Nádoby vydrží výbuchový 

přetlak, nevzniknou 

deformace 
Konstrukce odolné 

výbuchovému tlaku 
Konstrukce odolné 

výbuchovému rázu 

Nádoby vydrží rázový tlak, 

vzniknou deformace 

Odlehčovací membrány 

Odlehčovací panely 

Odlehčovací klapky 
Odlehčení výbuchu 

Odlehčovací ventily 

Zamezení namáhání na 

výbuchový tlak překračující 

pevnost  

Potlačení výbuchu 
Automatické potlačení 

výbuchu 
Zamezení vzniku pvýb,max 

Suché neprůbojné pojistky 

Mokré neprůbojné pojistky Oddělení výbuchu 

Ostatní 

Zabránění přenosu výbuchu 

do ostatních částí technologie 

 

2.2.4 Organizační opatření 
 

Nezbytnou součástí celkové protivýbuchové ochrany je i zahrnutí organizačních 

opatření, která zvyšují účinnost technických opatření. Obr. č. 2.3 zobrazuje výčet těchto 

opatření. 

 
 

Obr. č. 2.3  Organizační opatření [7] 
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Instrukce pro práci jsou poskytovány zaměstnavatelem pro všechny zaměstnance, 

kteří se zúčastňují procesů, ve kterých je nebezpečí vzniku výbuchu. Tyto instrukce jsou 

závazné a obsahují všechny podstatné informace o druhu nebezpečí a opatření k ochraně před 

tímto nebezpečím.  

Údržba je velmi podstatná při práci v prostorech s nebezpečím výbuchu. Správná 

údržba slouží k předcházení vzniku nebezpečných situací. Zvyšuje úroveň ochrany před 

vznikem výbuchu. Všechny technologické zařízení v průmyslových provozech, kde hrozí 

nebezpečí vzniku výbuchu musí v předem stanovených časových lhůtách být opravovány, 

kontrolovány a revidovány.  

Označování prostorů s nebezpečím výbuchu vychází z [8]. Je nutné označit všechny 

vstupy do prostorů s reálnou hrozbou vzniku nebezpečné výbušné atmosféry výstražnou 

značkou. Tato značka je často kombinována s dalšími výstražnými značkami. 

Školení zaměstnanců je nedílnou součástí řízení všech technologických procesů 

s možnou tvorbou výbuchu. Zaměstnavatel je povinen provádět toto školení s ohledem na 

povahu nebezpečí a přijatých opatření protivýbuchové ochrany. Výhodná je také zpětná 

vazba, tzn. pravidelné kontroly znalostí pracovníků. 

Dozor je součástí organizačních opatření. Je nutné zajišťovat dozor nad pracovníky 

pomocí odborně způsobilé osoby pro tento okruh pracovní činnosti. Na pracovišti je také 

podmínkou, aby se zde nacházely osoby způsobilé pro provedení a kontrolu ochranných 

opatření.  

Provádění inspekční činnosti a kontrol slouží k vyhodnocení celkové bezpečnosti 

provozu technologických zařízení. Toto se provádí ve stanových intervalech.  

Poskytování ochranných a osobních pracovních pomůcek je také jedno 

z organizačních opatření. Zde je nutné přihlédnou k povaze nebezpečí a vybrat tak vhodnou          

a spolehlivou ochranu před účinky na člověka.  
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3 Technologie výroby vodíku 

Tato část práce se zabývá praktickým výběrem technologického zařízení pro 

modelování výbuchů, praktickým popisem vybraného zařízení v podniku, zhodnocením jeho 

základních parametrů a možnostmi vzniku výbušné koncentrace. 

Jako praktická část práce byla vybrána výroba vodíku parním reformingem. 

V následujícím textu budou uvedeny informace o vodíku, jeho vlastnostech, možnostech 

skladování, uplatnění v průmyslových provozech, bezpečnostních parametrech. Další částí 

bude popis a rozbor technologie parního reformingu. 

3.1 Poznatky o vodíku 

Vodík je první prvkem v periodické (Mendělejově) tabulce prvků. Jeho základní 

charakteristiky jsou shrnuty v tab. č. 3.1.  Na níže uvedeném obrázku č. 3.1 je zobrazena 

molekula vodíku.  

Tab. č. 3.1  Základní charakteristiky vodíku 
 

Vlastnost Rozměr 

Atomové číslo 1 

Latinský název Hydrogenium 

Elektronová konfigurace 1 s1 

Elektronegativita 2,2 

Oxidační číslo +1;-1 

Deuterium (těžký vodík) 
Izotopy 

Tritium (super těžký vodík) 

Molární hmotnost 2,02 g.mol-1 

Bod varu -252,9 ºC 

Bod tání -259,2 ºC 

Hustota 0,07 kg.m-3 

Plyn 
Skupenství 

Zkapalněný plyn 

 
 
 

Obr. č. 3.1   Molekula vodíku [10] 



33 
 

3.1.1 Použití vodíku v průmyslu 
 

V současné době je produkce vodíku na světě relativně vysoká. Z celkového množství 

vyrobeného vodíku je zhruba 60 % použito při výrobě amoniaku nebo methanolu. Zbylé 

množství je čistý vodík, který se využívá v rafinériích pro hydrogenaci organických látek, 

výrobu peroxidu apod..  

Energetické zásoby, např. uhlí na světě postupně docházejí, proto je nutné uvažovat           

o možnostech využití jiných zdrojů energie. Poslední dobou je často diskutována otázka 

použití vodíku, jako sekundárního zdroje a to zejména v automobilovém průmyslu. Při tomto 

využití je ale nutné zvážit celou řadu problémů, které jsou s použitím vodíku spjaty. 
 

3.2 Výroba vodíku 

3.2.1 Popis technologie výroby vodíku 

Výroba vodíku v současné době přináší produkci prvku, který představuje možnost 

širokého dalšího použití. Existuje více metod výroby vodíku vzniklých v zejména průběhu   

20. století.  

 Lze jmenovat: 

� hluboké zchlazení koksárenského plynu (starší metoda), 

� elektrolýza vody, 

� parní reforming. 

 

V práci je využita, popsána a zhodnocena technologie parního reformingu.   

Technologie se řadí k nejvíce využívaným metodám pro výrobu vodíku a syntetických 

plynů z uhlovodíků. Je to technologie efektivní a vysoce produktivní. Lze shrnout základní 

charakteristiky procesu: 

� vodík je vyráběn o vysoké čistotě (zhruba 99,9 až 99,999 %), 

� široká škála možných výchozích produktů, 

� procesní flexibilita, 

� proces se může přizpůsobit specifickým požadovaným aplikacím, 

� obvykle výroba středotlaké páry, 

� úspora energie, 

� nenáročnost na obsluhující personál, 

� nepřetržitý provoz, 

� automatický řízený a kontrolovaný provoz.  
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Vstupními produkty do této technologie mohou být zemní plyn, LPG, nafta, odpadní plyny 

z rafinérií. Dnes se nejvíce používá zemní plyn, který obsahuje přibližně 98 až 99,9 % 

methanu.  

Následující rovnice vyjadřují základní postup technologie. 

 

         (4.1) 

   

 

Z hlediska nároků na teplo, jsou první dvě reakce endotermní a poslední reakce je 

exotermní. Je tedy nutná dodávka tepla. Vzhledem k tomu reakce probíhá ve vysokých 

reformovacích trubkách ze slitiny uvnitř pece.  

Na následujícím obr. č. 3.2 je zobrazeno blokové schéma technologie parního 

reformingu výroby vodíku a níže je uveden celkový popis této technologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.2  Technologie parního reformingu [12] 
 

a)desulfurizace b)předehřívač vstupního produktu c)reforming d)spalinový kotel e)CO shift reaktor (HT shift) 

f)chlazení plynu g)tlaková adsorpce h)odvod par i)konvekční zóna s produkcí páry, ohřevem páry, předehřevem 

vzduchu 
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Technologie se skládá z těchto technologických kroků, jejichž popis je uveden níže: 

1. předehřátí vstupního produktu, 

2. desulfurizace, 

3. přidání páry, 

4. předehřátí produktu, 

5. reformace, 

6. shift reakce, 

7. tlaková adsorpce, 

8. výroba páry. 

 

1. Proces předehřátí a desulfurizace zemního plynu – pro hydrogenaci a desulfurizaci 

je zemní plyn předehřán na teplotu 350 až 400 ºC.  

Zemní plyn většinou obsahuje malé množství sirných součástí, zejména ve formě 

sirovodíku. Tyto součásti musí být z procesu odstraněny na oxidu zinečnatém, který je volně 

rozložen v reaktoru. V případě přítomnosti jiných součástí, jako merkaptany, thiofeny            

nebo karbonyl sulfidy v koncentracích ppm není oxid zinečnatý pro jejich odstranění 

dostatečný. V tomto případě jsou přeměněny  na sirovodík ve fázi hydrogenace. Nutný vodík 

pro tento proces je získáván z páry, která je v procesu produkována, a ta obnáší zhruba 5% 

vodíku při využití zemního plynu jako vstupního produktu. Přebytek vodíku ve vstupním 

produktu napomáhá k udržení katalyzátoru v redukovaném stavu v horní části zařízení. 

Plyn opouští tuto fázi technologie s obsahem sirných podílů o koncentracích nižších 

než je 1 ppm. 

 2. Proces přidání páry, reforming a chlazení – pára je přidávána ke vstupnímu 

produktu, tak aby vznik poměr 2,5 molů páry na mol uhlíku. Výstupní tlak je zde 31 kPa.           

Tato směs může být dále předehřána ve fázi konvekce na 520 ºC. Na výstupu z této 

technologické části je již procesní plyn.  

Reforming probíhá v soustavě 40 reformačních trubek speciálně uložených                      

na pružných závěsech. Teplota na jejím výstupu je zhruba 850 ºC. Toto teplo se dále využívá 

pro výrobu páry. Po této reakci je plyn rychle ochlazen a začne se produkovat pára 

v plynovém kotli.  

 3. Proces vodní konverze a purifikace plynu – tuto fázi technologie lze rozdělit na: 

� vysokotepelná konverze – plyn je ochlazen na 350 ºC. V plynném kotli jsou podíly 

oxidu uhličitého, které mohou být přeměněny na vodík pomocí vodní konverze. Pro 

toto se používá jako katalyzátor oxid železitý. Konverze se obvykle provádí 
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v adiabatickém reaktoru (tzv. Shift converter). Tato reakce je exotermní, teplota 

procesu roste na 400 až 450 ºC.  

� tlaková adsorpce (PSA) – plyn je ochlazen na okolní teplotu. Voda se zkondenzuje           

a je odstraněna ještě před tím než je plyn dán do šesti paralelních adsorbérů, které 

pracují v cyklických operacích. Z plynu jsou v této fázi odstraněny nečistoty na 

molekulových sítech. Adsorbéry se přepínají při dosažení určité hodnoty v adsorbéru 

předešlém. Zbytkové teplo je využíváno jako topení v reformační peci. Poté přechází 

plyn do velké bufferové nádoby, kde dochází k vyrovnání tlakových a koncentračních 

rozdílů. Následně dojde k zapálení v reforméru spolu s malými podíly plynného 

paliva.   

4. Proces ohřevu, výroby páry – v této fázi jsou přidány malé podíly vstupního 

produktu. Spalovací plyn je předehřán v konveční fázi na teplotu 500 ºC. V této fázi je také 

vyráběna pára v plynových kotlích a kotlích na kouřové plyny. Vznikající pára se využívá, 

v závislosti na typu podniku, pro další účely.  

Obsahem přílohy č. 5 jsou procesní data pro technologii parní reformace výroby 

vodíku.  

 Na obr. č. 3.3 je zobrazeno zařízení reformingu.  

 

Obr. č. 3.3  Zařízení Reformingu [12] 

 

a)vstup plynu b)reakční zóna c)výstup reformovaného plynu d)vstup ohřívacího plynu e)spalovací plyn f)hořák 

g)radiační sekce h)sekce s nucenou konvekcí i)výstup kouřových plynů  
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3.2.2 Zabezpečení technologie výroby vodíku 
 

Celá technologie parního reformingu je vybavena kontrolním systémem. Palivo a pára 

jsou kontrolovány regulací průtoku. Bezpečnostní systém automaticky reaguje a odstaví 

proces, pokud podíl uhlíku klesne pod provozní hodnotu. Palivo do parního reformingu je 

kontrolováno hodnotou výstupní teploty reformovaného plynu. Monitorování kyslíku 

v plynném palivu automaticky reguluje spalování proudu vzduchu.  

Jednotka PSA pracuje s odděleným elektronickým systémem, který kontroluje 

regeneraci separátních nádob. Odpadní plyny z PSA jednotky postupují do spalovacího 

systému reforméru.   

V případě výpadku a drobných poruch systému je v provoz vybaven polním hořákem, 

tzv. flérou.  

3.2.3 Výstupní produkty 

Výstupním produktem z technologie je vysokotlaký vodík a pára. Pára je používána 

v samotném procesu výroby vodíku. Vodík se dále využívá pro výrobu dalších produktů. 

 

3.3 Skladování a doprava vodíku 

Vodík je nutné skladovat. V současné době existuje možnost několika způsobů 

skladování plynného i kapalného vodíku: 

� stabilní velkorozměrové systémy uskladnění, 

� stabilní málorozměrové systémy uskladnění, 

� mobilní systémy uskladnění. 
 

Konkrétně se u plynného vodíku jedná o: 

� ocelové tlakové lahve (8,9 m3 vodíku), 

� svazky tlakových lahví (12 kusů; 107 m3 vodíku), 

� stabilní vysokotlaké zásobníky (20 m3 při 20MPa), 

� nízkotlaké sférické zásobníky (15 000m3 při 1,2 až 1,6 MPa), 

� podzemní zásobníky (16 MPa). 
 

Uskladnění kapalného vodíku je shodné jako při jeho přepravě, která je uvedena níže.   

Konečný produkt vodík je nutné na základě požadavků odběratelů (průmyslové provozy) 

dopravovat. Bývá ovšem obvyklé, že průmysloví spotřebitelé vodíku si ho vyrábějí přímo                

na místě své výroby. Existuje několik způsobů dopravy vodíku, jak vyplývá z [12]: 
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Plynný vodík Kapalný vodík 

� tlakové lahve, � Dewarova nádoba, 

� svazky tlakových lahví, � autocisterna. 

� silniční přeprava – tlakový 

zásobník, 
 

� železniční přeprava – tlakový 

zásobník. 
 

 

3.4 Nebezpečí vzniku požáru a výbuchu, toxikologické vlastnosti 

Vodík vytváří hořlavý a výbušný soubor s oxidačním prostředkem.                     

Z hlediska nebezpečí vzniku požáru vodík vykazuje následující charakteristiky: 

� vysoký poměr tvorby par kapalného vodíku, 

� vysoký poměr vyplývající z rychlého promíchání a rychlé rychlosti šíření. 

 

Vysoká rychlost hoření a vysoká rychlost šíření laminárního plamene vodíku 

způsobuje přechod do stavu turbulence překračujícím 800 m.s-1. Z toho důvodu je vodík 

relativně náchylný k přechodu DDT, který je vysvětlen v kapitole č. 1. V následující                  

tab. č. 3.2 je souhrn informací k nebezpečnosti vodíku. 

Tab. č. 3.2  Informace k nebezpečnosti vodíku 
 

Vlastnost Rozměr 

Teplota vznícení 510 ºC 

LEL 4 %obj. 

UEL 100 %obj. 

Teplotní třída T1 

Skupina výbušnosti  IIC 

Mezní bezpečná spára 0,29 mm 

Výhřevnost 12 MJ.kg-1 

 
Vodík nevykazuje fyziologické projevy. Není jedovatý. Při inhalaci je možný vznik 

ospalosti a vysokého, písklavého hlasu. Přímý kontakt s pokožkou může způsobit znecitlivění, 

popř. zbělení lidské kůže.   
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4 Hodnocení rizik technologie přepravy vodíku 

Pro prvotní posouzení technologie parního reformingu výroby vodíku je vybrána 

indexová metoda Dow’s Fire and Explosion index. V této kapitole je popsán důvod výběru 

této metody, její výhody a samotná aplikace této metody s uvedenými výsledky. Po 

hodnocení rizik touto metodou je použito počítačové modelování výpočtovými programy 

EFFECTSPLUS a ALOHA. V závěru kapitoly je provedeno porovnání výsledků z obou 

programů. Jako modelační příklad je použito potrubí s vodíkem vedoucí k výrobě anilinu.  
 

4.1 Hodnocení rizik metodou Dow’s F&E Index 

Metoda Dow’s F&E Index je vhodná pro stanovení míst s největším potenciálem 

ztráty ve vybraném provozu. Pomocí této metody je možno odhadnout rozsah poškození 

zařízení popř. celé technologie a ztráty, které vzniknou přerušením provozu v důsledku 

vzniklé havárie [11]. Níže jsou uvedeny okolnosti výběru této metody pro posouzení vybrané 

technologie výroby vodíku: 

� identifikace zařízení, které má potenciál ke vzniku havárie, 

� porovnání s ostatními posuzovanými zařízeními v procesu, 

� zjištění nejvíce nebezpečného zařízení procesu, 

� ohodnocení úrovně bezpečnosti pomocí stupně nebezpečnosti, 

� aplikace kreditních faktorů řízení ztrát, 

� vstupní metoda pro další analýzy rizika. 
 

4.1.1 Aplikace a výsledky metody Dow’s F&E Index 

V procesu parního reformingu je touto metodou hodnoceno potrubí s vodíkem vedoucí 

k výrobě anilinu. Základní údaje o potrubí jsou shrnuty v tab. č. 4.1. Aplikace této metody je 

obsahem přílohy č. 6. Výsledky posuzovaného zařízení jsou uvedeny v následující tab. č. 4.2. 
 

Tab. č. 4.1  Údaje o posuzovaném potrubí 
 

Charakteristický údaj Rozměr 

Délka  2 km 

Průměr 250 mm 

Vstupní tlak 5 bar 

Teplota 20 ºC 
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Tab. č. 4.2  Výsledné hodnoty metodou Dow’s F&E index 
 

NÁZEV PODNIKU Charakter  zdrojů rizika: UMÍSTĚNÍ 

 
PŘEPRAVA  HOŘLAVÝCH 

LÁTEK  

Procesní jednotka 
 
 

hlavní substance 

Hodnota 
materiálové
ho faktoru 

 
 

F&EI 

Stupeň 
nebezpeč-

nosti 
jednotky 

Poloměr 
zasažené 
plochy 

(m) 

Zasažená 
plocha 
(m2) 

Celkový 
kreditní 
faktor 

Vodík– potrubí 21 86,30 Mírný 21.92 1509.5 0.833 

 

4.1.2 Závěr z metody Dow’s F&E Index 

Pomocí metody bylo vyhodnoceno konkrétní zařízení v procesu parního reformingu 

výroby vodíku, a to potrubí vedoucí k výrobě anilinu. Výsledkem je, že stupeň nebezpečnosti 

potrubí je mírný. Z tohoto důvodu je nutné toto potrubí dále zhodnotit. Pro další analýzu 

rizika je použito počítačové modelování programy na simulaci výbuchu. Toto je obsahem 

následující kapitoly č. 4.2.  

 

4.2 Modelování výpočtovými programy 

V této části práce je provedeno modelování výpočtovými programy EFFECTSPLUS                 

a ALOHA. V následující kapitole je provedeno porovnání výsledků z obou programů pro 

zjištění správnosti a objektivity výsledků. Jako modelační příklad je použito potrubí 

s vodíkem vedoucí k výrobě anilinu. Vstupní analýza je provedena v kapitole č. 4.1 metodou 

Dow’s F&E Index.  

Popis obou použitých výpočtových programů je uveden v následujících kapitolách. 

 

4.2.1 Popis programu ALOHA 

Program ALOHA je počítačový program, pomocí kterého se zjišťují nežádoucí 

následky při úniku nebezpečné látky, které mohou způsobit požár nebo výbuch. Program 

pracuje se seznamem nebezpečných látek [13].   

Program je navržen tak, aby v případě reálné pohotovosti podal rychlé a spolehlivé 

výsledky. 
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Program uvažuje s následujícími zdroji úniku: 

� přímý zdroj, 

� louže, 

� zásobník, 

� potrubí. 

 

Celkově program slouží pro: 

� modelování atmosférické disperse chemických skvrn na vodě, 

� hodnocení rozdílných typů nebezpečí: 

o toxicita, 

o hořlavost, 

o termální radiace, 

o přetlak, 

� modelaci scénářů: 

o oblaka toxického mraku, 

o B.L.E.V.E, 

o Jet fire, 

o Pool fire, 

o V.C.E., 

� Kalkulaci množství a čas unikající nebezpečné látky z: 

o louže, 

o zásobníků, 

o plynové potrubí. 

4.2.2 Modelování programem ALOHA 

Pomocí programu ALOHA je modelován únik vodíku z potrubí vedoucí k výrobě 

anilinu. Modelování je provedeno na základě zjištěných údajů o potrubí. Celkově jsou 

provedeny čtyři základní scénáře na základě rozdílných ukazatelů, které jsou: 

� atmosférické ukazatele: 

o rychlost větru, 

o třída atmosférické stability, 

� scénář úniku látky z potrubí: 

o nehoří – V. C. E., 

o hoří – Jet fire. 
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Použité hodnoty pro modelování jsou uvedeny v následující tabulce č. 4.3. 

Tab. č. 4.3  Hodnoty pro modelování 
 

Scénář Látka 
Rychlost 

větru 

Třída 

atmosférické 

stability 

Typ úniku 

látky z 

potrubí 

Typ úniku 

1. 5 m.s-1 D Jet fire Katastrofický 

2. 1,7 m.s-1 F Jet fire Katastrofický 

3. 5 m.s-1 D V. C. E. Katastrofický 

4. 

Vodík 

1,7 m.s-1 F V. C. E. Katastrofický 

 

Scénář č. 1. a 2., kdy hoření unikajícího vodíku z potrubí je typem Jet fire (tryskavý 

požár) je použito pro venkovní podmínky, kdy se potrubí nachází na volném prostranství. 

Scénář č. 3. a 4. je doplňující model. Hoření vodíku typem V. C. E. je možné pouze 

v uzavřených budovách.  Programem ALOHA jsou hodnoceny následující údaje: 
 

Scénář č. 1, 2 Scénář č. 3, 4 

� maximální délka plamene, � průměrné uvolněné množství     

v čase,  

� maximální poměr odhořelé látky v čase, � celkové uvolněné množství, 

� celkové odhořelé množství, � zóna ohrožení: 

� zóna ohrožení: o zóna smrtelná, 

o 1. stupeň – smrt během 60 sekund,  o zóna zraňující, 

o 2. stupeň – popáleniny 2. stupně během 

60 sekund, 

� ohrožení v bodě: 

o 3. stupeň – bolest během 60 sekund, o maximální koncentrace. 

� ohrožení v bodě:  

o maximální tepelná radiace.  

 

Výstupy z modelování programem ALOHA jsou textové a grafické. Textové výstupy jsou 

obsahem přílohy č. 7. Souhrnné výsledky a grafické výstupy jsou uvedeny níže.                          

Grafickými výstupy jsou: 

� zóna ohrožení (3 stupně), 

� maximální tepelná radiace v zadaném bodě. 
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Scénář č. 1 

 
Podmínky: 

� rychlost větru: 5 m.s-1, 

� třída atmosférické stability: D, 

� typ úniku látky z potrubí: Jet fire, 

� vzdálenost od místa ohrožení: 10 m. 

Tab. č. 4.4  Výsledné hodnoty 
 

Hodnotící údaj Hodnota 

Maximální délka plamene 7 m 

Maximální poměr odhořelé látky v čase 741 kg. min-1 

Celkové odhořelé množství 5,199 kg 

1. stupeň 16 m 

2. stupeň 23 m Zóna ohrožení 

3. stupeň 35 m 

Maximální tepelná radiace v 10m 12,5 kW.m-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.1 Zóna ohrožení 
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Obr. č. 4.2 Ohrožení v 10 m 

Scénář č. 2 

 
Podmínky: 

� rychlost větru: 1,7 m.s-1, 

� třída atmosférické stability: F, 

� typ úniku látky z potrubí: Jet fire, 

� vzdálenost od místa ohrožení: 10 m. 

Tab. č. 4.5  Výsledné hodnoty 

 

Hodnotící údaj Hodnota 

Maximální délka plamene 7 m 

Maximální poměr odhořelé látky v čase 741 kg. min-1 

Celkové odhořelé množství 5,199 kg 

1. stupeň 15 m 

2. stupeň 22 m Zóna ohrožení 

3. stupeň 34 m 

Maximální tepelná radiace v 10m 15,6 kW.m-2 
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Obr. č. 4.3 Zóna ohrožení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. č. 4.4 Ohrožení v 10 m 
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Scénář č. 3 

 
Podmínky: 

� rychlost větru: 5 m.s-1, 

� třída atmosférické stability: D, 

� typ úniku látky z potrubí: V. C. E., 

� vzdálenost od místa ohrožení: 10 m. 

Tab. č. 4.6  Výsledné hodnoty 
 

Hodnotící údaj Hodnota 

Průměrné uvolněné množství v čase 90,9 kg. min-1 

Celkové uvolněné množství 5,199 kg 

zóna smrtelná, 168 m 
Zóna ohrožení 

zóna zraňující 443 m 

Maximální koncentrace v 10m 119 ppm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.5  Zóna ohrožení 
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Obr. č. 4.6 Ohrožení v 10 m 

 

Obr. č. 4.6  Ohrožení v 10 m 

Scénář č. 4 

 

Podmínky: 

� rychlost větru: 1,7 m.s-1, 

� třída atmosférické stability: F, 

� typ úniku látky z potrubí: V. C. E., 

� vzdálenost od místa ohrožení: 10 m. 

Tab. č. 4.7  Výsledné hodnoty 
 

Hodnotící údaj Hodnota 

Průměrné uvolněné množství v čase 90,9 kg. min-1 

Celkové uvolněné množství 5,199 kg 

zóna smrtelná 951 m 
Zóna ohrožení 

zóna zraňující 2,9 km 

Maximální koncentrace v 10m 41,9 ppm 
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Obr. č. 4.7  Zóna ohrožení 

4.2.3 Popis programu EFFECTSPLUS 

Společnost TNO vydala na trh čtyři odlišné produkty EFFECT, DAMAGE, 

EFFECTSPLUS a EFFECTSGIS. Celkově tyto programy slouží pro: 

� předpovídání následků, 

o úniky nebezpečných látek, 

o výbuchy, 

o požáry, 

� odhad toxických účinků. 

 

Pomocí těchto programů je možné simulovat nehody: 

� kapalin, 

� plynů, 

� par, 

� zkapalněných plynů. 
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V práci je použit program EFFECTPLUS. Program využívá  a implementuje poznatky 

z Yellow book [5] a Green book, které zahrnuje do svých modelů. Výčet modelů je uveden 

níže.  

Yellow book modely Green book modely 

� únik plynu, � následky účinků tepelné radiace, 

� únik zkapalněného plynu, � následky účinků explozí, 

� únik kapaliny, � následky účinků toxicity. 

� vypařování kapaliny,  

� atmosférický rozptyl,  

� exploze oblaku par,  

� tepelná radiace.   

 

4.2.4 Modelování programem EFFECTSPLUS 

Pomocí druhého programu modelování EFFECTSPLUS je únik vodíku z potrubí 

vedoucí k výrobě anilinu modelován na základě daných podmínek. Celkově jsou provedeny 

tři základní scénáře na základě rozdílných ukazatelů, které jsou: 

� scénář úniku látky z potrubí, 

o katastrofální- celý průměr, 

o kontinuální – 5 cm otvor. 

 

Použité hodnoty pro modelování jsou uvedeny v následující tabulce č. 4.3. 

Tab. č. 4.8    Hodnoty pro modelování 

 

Scénář Látka Typ úniku Otvor úniku 

1. Katastrofický Celý průměr 

2. Kontinuální 5 cm 

3. 

Vodík 

Katastrofický Celý průměr 
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Programem EFFECTSPLUS jsou hodnoceny následující údaje: 

 

Scénář č. 1, 2 Scénář č. 3 

� rychlost úniku v čase, � přetlak, 

� průměrná rychlost úniku v čase, � doba trvání exploze, 

� maximální rychlost úniku v čase, � škody, 

� tepelná radiace, � škody na cihlových domech, 

� mortalita,  
� škody na domech amerického 

typu, 

� bezpečná vzdálenost, � škody na konstrukcích. 

� délka plamene,  

� šířka plamene,  

� výška plamene,  

� viditelnost,  

� atmosférická propustnost.  

 

Výstupy z modelování programem EFFECTSPLUS jsou textové a grafické. Textové výstupy 

jsou obsahem přílohy č. 8. Souhrnné výsledky a grafické výstupy jsou uvedeny níže.                          

Grafickými výstupy jsou: 

� množství uniklé v čase, 

� tepelná radiace v závislosti na vzdálenosti, 

� popáleniny 1. stupně v závislosti na vzdálenosti (příloha č. 8), 

� popáleniny 2. stupně v závislosti na vzdálenosti (příloha č. 8), 

� popáleniny 3. stupně v závislosti na vzdálenosti,  

� rozsah hořlavosti, 

� přetlak v závislosti na vzdálenosti (příloha č. 8), 

� doba trvání exploze v závislosti na vzdálenosti. 

 

 
 
 
 



51 
 

Scénář č. 1 

 
Podmínky: 

� rychlost větru: 5 m.s-1, 

� vzdálenost od místa ohrožení: 10 m, 

� výška umístění potrubí nad zemským povrchem: 4m. 

Tab. č. 4.9    Výsledné hodnoty 
 

Hodnotící údaj Hodnota 

Rychlost úniku v čase 0,11064 kg.s-1 

Průměrná rychlost úniku v čase 1,0356 kg.s-1 

Maximální rychlost úniku v čase 15,302 kg.s-1 

Tepelná radiace 103,71 kW.m-2 

Mortalita 100 % 

Bezpečná vzdálenost 76,8 m 

Délka plamene 43,72 m 

Šířka plamene 14,01 m 

Výška plamene 9,67 m 

Viditelnost 65 % 

Atmosférická propustnost 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.8    Maximální rychlost úniku v čase 
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Obr. č. 4.9 (a,b,c)  Rozsah hořlavosti, popáleniny 3. stupně, tepelná radiace v závislosti 
na  vzdálenosti 

EffectsGIS version 5.5.0.0293A /USB
(127) Chamberlain model

Heat radiation vs. distance
Created: 07 Mar 2008  14:01:44
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Scénář č. 2 

 
Podmínky: 

� rychlost větru: 5 m.s-1, 

� vzdálenost od místa ohrožení: 10 m, 

� výška umístění potrubí nad zemským povrchem: 4m. 

Tab. č. 4.10  Výsledné hodnoty 
 

Hodnotící údaj Hodnota 

Průměrná rychlost úniku v čase 0,20769 kg.s-1 

Tepelná radiace 2,84 kW.m-2 

Mortalita 0 % 

Bezpečná vzdálenost 13,39 m 

Délka plamene 5,95 m 

Šířka plamene 2,02 m 

Výška plamene 1,39 m 

Viditelnost 2 % 

Atmosférická propustnost 86 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.10      Maximální rychlost úniku v čase 

EffectsGIS version 5.5.0.0293A /USB
(140) Non-stationary gas release through a long pipeline

Release rate vs. Time
Created: 07 Mar 2008  13:51:03

Session 1

Time [s]
4038363432302826242220181614121086420

R
el

ea
se

 R
at

e 
[k

g/
s]

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



54 
 

 

 

 

 

 

4.2.4.1.1.1            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       

4.2.4.1.1.2  

4.2.4.1.1.3  

4.2.4.1.1.4  

4.2.4.1.1.5  

4.2.4.1.1.6  

 

Obr. č. 4.11 (a,b,c)  Rozsah hořlavosti, popáleniny 3. stupně, tepelná radiace v závislosti na  
vzdálenosti 
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Scénář č. 3 

 
Podmínky: 

� směr větru: východní, 

� vzdálenost od místa ohrožení: 100 m, 

� hmotnost vodíku v potrubí: 40,6 kg, 

� stupeň: 6-silná deflagrace. 
 

Tab. č. 4.11  Výsledné hodnoty 
 

Hodnotící údaj Hodnota 

Přetlak 0,1294 Bar 

Doba trvání exploze 46 ms 

Škody malé 

Škody na cihlových domech Neobyvatelné bez velkých 

oprav 

Škody na domech amerického typu Malé 

Škody na konstrukcích Malé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.12       Doba trvání exploze 

EffectsGIS version 5.5.0.0293A /USB
(125) Multi energy explosion model

Positive phase duration versus distance
Created: 13 Mar 2008  11:50:32
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4.3 Porovnání výsledků programů ALOHA a EFFECTSPLUS 

 
V předešlých kapitolách bylo namodelováno potrubí s vodíkem vedoucí k výrobě 

anilinu pomocí programů ALOHA a EFFECTSPLUS. Výsledné hodnoty z těchto programů je 

nutné porovnat a zhodnotit tak objektivitu jejich výsledků. To je cílem této kapitoly.  

Softwary těchto programů hodnotí nebezpečné látky, rozptyl a další následky a efekty. 

Ne všechny hodnoty se dají porovnat, proto je porovnání provedeno pouze v následujících 

oblastech: 

• průměrný únik látky za časovou jednotku, 

• uvažovaná doba úniku, 

• zóna smrtelná. 

 

Srovnání výsledků obou programů je provedeno na základě těchto shodných podmínek 

modelování : 

• jev V. C. E., 

• katastrofální únik-únik látky celým průřezem, 

• rychlost větru - 5 m.s-1. 

 

Výsledky získané z výpočtových programů ALOHA a EFFECTSPLUS jsou relativně 

podobné, a to při zhodnocení průměrného úniku za časovou jednotku (1,5 kg/s a 1,0 kg/s). 

Velký rozdíl byl při stanovení zóny smrtelné (168 m a 44 m).  

Z tohoto srovnání vyplývá, že při využití výpočtových programů k simulaci                      

a modelování havárií je výhodné použít více těchto programů a nespoléhat se pouze na 

výsledné hodnoty z jednoho programu, kdy pomocí něho můžeme získat nepřesné výsledky.  
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5 Opatření na snížení rizik   
 

V této závěrečné kapitole se zhodnotí stávající ochranná opatření a možnosti opatření 

na snížení rizik v potrubí vodíku vedoucí k výrobě anilinu. Ve společnosti existují následující 

ochranná opatření: 

� polní hořák - fléra, 

� pojistné ventily na konci potrubí, 

� kontrolní zařízení celého systému, 

� detekční systémy na únik vodíku (u cirkulace vodíku), 

� inertizace dusíkem při opravách nebo přerušení výroby na potrubí, 

� protišlehové pojistky.  

 

Z hlediska dalšího snižování rizik je zapotřebí porozumět kritickým hodnotám 

přetlaku a tepelného záření, které mohou způsobit významné škody na majetku nebo na zdraví 

lidí. Dále je proto uveden rozbor jednotlivých scénářů, které jsou uvedeny níže: 

� malé poškození, únik plynu relativně malým otvorem, 

o okamžitá iniciace - tryskavý požár, 

o opožděná iniciace – exploze, 

o žádná iniciace, 

� velké poškození – únik plynu plným průřezem, 

o okamžitá iniciace - tryskavý požár, 

o opožděná iniciace. 

 

           Při okamžité iniciaci jsou účinky tepelné radiace, která je vyjádřená tepelným tokem                  

v kW.m-2, která se vzdáleností od plamene rychle klesá, ohrožuje osoby a materiály.                   

Při účinku na osoby mohou vzniknout v závislosti na velikosti tepelného toku popáleniny             

1, 2 až 3 stupně. Jinak reaguje kůže nechráněná, jinak chráněná oděvem. Poškození je 

ovlivněno časem, po kterým je osoba radiaci vystavena. Pro vystavení osob tepelné radiaci            

při požáru platí podobný vztah jako u toxicity: 

 

Q 4/3 t = konst.  , kde je               (5.1) 

Q tok 

t čas 
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Při účinku na konstrukční materiály jsou v následujícím textu uvedeny kritické tepelné toky 

pro různé materiály, které způsobí zapálení nebo destrukci materiálu: 

� 100 kW.m-2 – ocel, 

� 15 kW.m -2 –  dřevo a syntetické materiály, 

� 18 až 20 kW.m -2 –  kabelové izolace, 

� 12 kW.m -2 – plasty, 

� 4 kW.m -2 –  sklo. 

 

Jako bezpečný tepelný tok pro materiály je považován 1 kW/m -2. 

Při  opožděné iniciaci dojde k explozi části hmoty uniklého plynu, který se po úniku 

smísil se vzduchem a nachází se v koncentracích mezi dolní a horní mezí výbušnosti. 

V případě exploze je okolí ohroženo ničivými účinky tlakové vlny, tzn. krátkodobému 

přetlaku. Tyto účinky klesají se vzdáleností od místa exploze. Po přetlaku následuje                       

i podtlaková vlna, tzn. že se při explozi plyn exotermickou reakcí prudce ohřeje, prudce 

expanduje, následně dojde v místě exploze k prudkému podchlazení a prudkému snížení 

tlaku. Tato exploze je následována tryskavým požárem, který byl vysvětlen výše.  

Při účinku na osoby může vzniknout přímé zranění tlakovou vlnou. To je ovlivněno 

velikostí povrchu těla. Dále může dojít k poranění ušního bubínku nebo plic.  

Při účinku na konstrukční materiály jsou v následujícím textu uvedeny hodnoty 

přetlaku ve vztahu k míře škody: 

� úplná destrukce – 83000 Pa, 

� těžké poškození – 35000 Pa, 

� střední poškození – 17000 Pa, 

� slabé poškození – 3500 Pa. 

 

Při žádné iniciaci bude vodík unikat a rozptylovat se v ovzduší. Vzhledem k jeho 

vlastnostem (vůči vzduchu je velmi lehký) a výšce potrubní trasy nad terénem (cca 5m) to 

bude časté a vertikální rozptyl bude velmi snadný i za nepříznivých klimatických podmínek.  

Rychlost úniku plynu je limitována okamžitým výkonem výrobních linek. Při malém 

poškození potrubí nemusí být toto zpozorováno. Plyn bude unikat kontinuálně konstantní 

rychlostí danou jen tlakovými poměry v potrubí a velikostí otvoru úniku. Při větším a velkém 

poškození potrubí může u spotřebičů začít klesat tlak a dojít i ke ztrátě průtoku. To je určitá 
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signalizace pro obsluhu, která bude požadovat u obsluhy zdroje zvýšení tlaku. Obsluha zdroje 

takto zjistí únik vodíku na trase potrubí. Při velkém poškození uprostřed trasy nastane únik 

vodíku z obou konců. Část potrubí směrem ke spotřebičům se velmi rychle vyprázdní 

zpětným tokem, pak z této části nebude unikat nic. Z části zpět ke zdroji bude plyn unikat 

plným profilem kontinuálně, konstantní tokem, který je omezen jen okamžitým výkonem 

zdroje. Únik nebude klesat až do zásahu obsluhy zdroje, uzavření trasy a odvedení produkce 

plynu na polní hořák. Čas mezi vznikem poruchy a odstavení trasy bude relativně krátký.   

Vodík hoří namodralým plamenem bez vývinu kouře. Pro indikaci poruchy se 

v určitých výrobních jednotkách instalují kovové síťky, které se hořením drobného plamene 

rozžhaví a svítí. Navrhuji toto opatření pro instalaci na vodíkové potrubí. U drobných 

netěsností dochází k okamžité iniciaci velmi často. Vodík se díky Joule-Thomsonovu efektu 

při expanzi ohřívá a tak se při malém otvoru stane, že se vodík vlastním ohřevem zapálí               

a hoří. 

Celkově je systém dobře zabezpečen. Hrozí zde ale jako největší nebezpečí poškození 

ostatních potrubí. Z potrubního mostu vodíku se může přenést požár na okolní technologická 

potrubí, což může ohrozit z hlediska prevence závažných havárií i okolní zařízení.  
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Závěr 

Diplomová práce je zaměřena do oblasti protivýbuchové ochrany. V teoretické části 

práce jsou  popsány jednotlivé typy výbuchů a vysvětlení charakteristik výbuchů, důsledky 

výbuchů, legislativní rámec, popis historických událostí. V praktické části práce byla zvolena 

technologie parního reformingu pro výrobu vodíku. Tato technologie je v práci popsána a je 

z ní vybrána část pro analýzu rizik metodou Dow’s Fire and Explosion index a modelování 

výpočtovými programy ALOHA a EFFECTSPLUS, a sice potrubí s vodíkem vedoucí 

k výrobě anilinu.  

Jako výsledek z analýzy rizika metodou Dow’s Fire and Explosion index je zjištěno, 

že stupeň nebezpečnosti je mírný. Programem ALOHA je modelováno toto potrubí na 

základě rozdílných údajů rychlosti větru, třídy atmosférické stability, typu úniku, výbuchu 

z potrubí. Uvažuje se zde katastrofální únik, tedy únik celým průměrem. Výstupem jsou čtyři 

scénáře.  

První dva při úniku vodíku z potrubí typem tryskového požáru (Jet fire) jsou 

s výslednými údaji o maximální délce plamene, maximálním poměru odhořelé látky v čase, 

celkovém odhořelém množství, zóně ohrožení a maximální tepelné radiaci. Při výbuchu 

vodíku typem V. C. E. jsou výslednými údaji průměrné uvolněné množství v čase, celkové 

uvolněné množství, zóna ohrožení, maximální koncentrace.  

Pomocí programu EFFECTSPLUS je modelováno stejné potrubí vodíku. V tomto 

případě jsou uvažovány dvě možnosti výbuchu, a to při katastrofálním úniku a při 5 cm2 

otvoru. Výslednými hodnotami jsou rychlost úniku v čase, tepelná radiace, mortalita, 

bezpečná vzdálenost, délka, šířka, výška plamene, viditelnost, atmosférická propustnost. 

Třetím modelem je tzv. Multienergy model, ze kterého vycházejí výstupní hodnoty přetlak, 

doba trvání exploze, škody, škody na cihlových domech, škody na domech amerického typu, 

škody na konstrukcích. 

 Při uvažování shodných podmínek modelování je v práci zahrnuto částečné porovnání 

výsledků obou výpočtových programů. Výsledky modelování poukazují na nebezpečnost 

posuzovaného potrubí vodíku. V případě výskytu havarijní situace na potrubí vodíku lze 

očekávat poškození celého potrubního mostu s ostatními médii. 

 Výpočtové programy nabízejí celou řadu možností, jak modelovat konkrétní situace 

úniků, požárů a výbuchů nebezpečných látek z technologických procesů. Tyto programy 

mohou sloužit jako aktivní pomoc při řešení otázek prevence závažných havárií. Je nutné brát 

v úvahu veškeré podmínky nutné pro modelování a zhodnotit efektivitu a správnost výsledků.  
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Příloha č. 1 – Modely detonačních vln 
            

          Lze jmenovat několik příkladů detonačních vln, např. model Rankin – Hugiot, model 

Chapman – Jouguet, Tailorův model aj.. 

Blíže se popíšou modely Rankin – Hugiot  a Chapman – Jouguet. 

Rankin – Hugiot model (R-H model) byl první model popisu rázové vlny. V této 

části se uvede popis tohoto modelu pro ideální plyn.  

 R-H rovnice poukazují na vztah mezi počáteční a koncovou fází pro konkrétní změnu 

entalpie v rázové vlně. Při uvažování ideálního plynu s konstantním podílem měrného tepla 

je: 

( ) ( )( )21121122 ..
2

1
...

1
vvppvpvp +−=−

−γ

γ
, kde je       (1) 

p tlak 

1,2       počáteční a koncový stav 

v  specifický objem 

γ podíl plynných specifických částí 

 

Vytváří se tzv. R – H křivka, která má tvar rovnoosé hyperboly. Tato křivka může mít různé 

formy, tak je lze vidět na obr. č. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 (a,b) Rankin – Hugiot model [4] 

 

Obr. č. 1 (a) ukazuje porovnání R – H křivky s izotopickou křivkou tvaru p.vγ=const. 

Obr. č. 1 (b) ukazuje oblasti R-H křivky pro konečnou hodnotu přírůstku energie na jednotku 

hmoty. Vyplývá zde, že existují dvě oblasti křivky. První, kde p2>p1                                    
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a zároveň, kde v2<v1 je oblast detonace (silná→slabá) se stlačující vlnou a druhá oblast 

deflagrace (slabá→silná), kde p2<p1 a zároveň, kde v2>v1 se zřeďující vlnou. 

Chapman – Jouguet model (C- J model) vysvětluje proč, při uvažování konkrétní 

látky, detonace probíhá konstantní rychlostí.  Na následujícím obr. č. 1 (c) je zobrazen tento 

model.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 (c) Chapman – Jouguet model [4] 

Počáteční hodnota plynu je v bodě 0. Existují tři možná konečná stádia. První v bodě S, druhé 

v oblasti mezi stěnou J, spojnicí OWS a OJ a třetí je vymezena tečnou z bodu 0. První a druhé 

stádium je nestálé. Poslední možné stadium je jako jediné stabilní. To vyplývá z poznatků 

uvedených ve [4]. Tento model byl později rozšířen v modelu Zeldovich – von Neumann – 

Doring model. 
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Příloha č. 2 - Modelování výbuchů 
 

Mezi modely výbuchů lze jmenovat např. TNT model, Gugan model, Strehlow model, 

numerické modelování, modely společnosti TNO: 

� Wiekama model, 

� korelační model, 

� van den Berg model, 

aj.. 

V práci je popsán van den Berg model (multienergy model) a TNT model.  

Van den Berg model (multienergy model) je také rozebrán v [5].  

Rovněž je tento model možné využít při modelování programem EffectsPlus. Model připouští 

přítomnost přetlaku, dynamický tlak a hodnotí dobu trvání exploze.   

 Model využívá poznatků z již vzniklých modelů a simulací. Exploze v oblastech 

oblaku, které jsou omezené, vykazují daleko větší sílu než ty, kde jsou oblasti oblaku 

neomezené. Podstatné je, že model zahrnuje odhad energie dostupné v rozdílných oblastech 

oblaku par a přiřazuje každé této oblasti určitou sílu. 

 Existuje počáteční energie, která je v rozmezí 1 až 10. 1 je výbuch bezvýznamné 

velikosti, 10 je detonace.    

Na obr. č. 2 (a,b,c) jsou zobrazeny grafy přetlaku, dynamického tlaku a času v závislosti na 

energii.  
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Obr. č. 2 (a,b,c)  Přetlak, dynamický tlak, čas [4] 
 

T+T model je model, který se velmi často používá při modelování výbuchů typu 

V.C.E. Jedná se o model, který byl poprvé použit již v roce 1968 a vzhledem k tomu je podle 

mnoha jeho kritiků již zastaralý.  

Obecně se jedná o model, jak vyplývá z [3], který srovnává výbuchy par s výbuchy 

kondenzovaných výbušnin. Je nutné říci, že ve svém epicentru exploze je účinek těchto 

srovnávaných výbuchů zcela odlišný, jsou zde rozdílné tlaky. Ovšem v určité vzdálenosti od 

centra výbuchu lze na základě určitých parametrů a za dodržení konkrétních podmínek účinky 

těchto výbuchů srovnávat. V níže uvedených bodech se shrnou základní rozdíly mezi účinky 

V.C.E a TNT: 

� velký objem mraku, 

� nižší tlak v epicentru výbuchu, 

� rozdílný tvar blast vlny, 

� delší čas působení blast vlny. 

Přepočet TNT ekvivalentu lze vyjádřit podle rovnice: 

kpsmmekv ..= , kde je           (2) 

mekv  detonující množství 

m  uniklé množství 

ps  přepočtový součinitel 

k  konverze 

 

Přepočtový součinitel lze vyjádřit: 

1 kg hořlavého plynu, páry → 10 kg TNT 
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Příloha č. 3 – Důsledky explozí 
 

Tab. č. 1  Účinky explozí  
 

Účinek Přetlak [bar] 

Budovy takřka zničené (zničené ze 75%) 0,4 

Budovy těžce poškozené (zničené z 50%) 0,25 

Budovy dočasně neobyvatelné 0,1 

Vyražená okna a dveře 0,07 

50% rozbitých oken 0,025 

Vyčištěná oblast 2 

Lámání kmenů stromů a silných větví 0,8 

Zlomené stožáry 0,7 

 
Tab. č. 2  Účinky explozí na lidi  

 

Přetlak [bar] Pravděpodobnost úmrtí [%] 

<0,07 0 

0,07 – 0,21 10 

0,21 – 0,34 25 

0,34 – 0,48 70 

>0,48 95 

 
Tab. č. 3  Mezní hustoty tepelného toku  

 

Hustota tepelného toku poznámka 

18.5 kW.m-2 Mezní hustota tepelného toku 

15 kW.m-2   

10 kW.m-2 Krátkodobé vystavení osob v únikových cestách 

2 kW.m-2 Maximální tepelný tok na povrchu potrubí vedoucí hořlavé 

plyny nebo kapaliny 

1,12 kW.m-2 Krátkodobé ozáření lidí bez ochranných obleků 

0,56 kW.m-2 Mezní hodnota dlouhodobého působení na lidi bez 

ochranných obleků 

12,6 kW.m-2 Mezní hodnota mobilní požární techniky 

17,5 kW.m-2 Mezní hodnota mobilní požární techniky 
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Příloha č. 4 - Legislativní RÁMEC 
 

Tab. č. 4  Právní předpisy  

 
Právní předpis Popis 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 

 

o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Zákon č. 356/2003 Sb. 

 

o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů 

 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

Zákon č. 22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb. 

 

o požární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru 

Vyhláška č. 231/2004 Sb. 

 

kterou se stanoví podrobný obsah 
bezpečnostního listu k nebezpečné látce a 

chemickému přípravku 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

 

kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 498/2001 Sb. 

 

kterou se zrušují některé právní předpisy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. 

 

(ATEX 100), kterým se stanoví technické 
požadavky na zařízení a ochranné systémy 

určené pro použití v prostředí nebezpečí 
výbuchu 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 

 

kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 

 

kterým se stanoví vzhled a umístnění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

Nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 

kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 
Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
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Tab. č. 5  Technické normy  

 

Norma Popis 

ČSN EN 61241-10 
 

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým 
prachem. Část 10: Určování nebezpečných 

prostorů 

ČSN EN 61241-10 
 

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým 
prachem. Část 10: Určování nebezpečných 

prostorů 

ČSN 33 2000-3 
 

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
Část 3: Stanovení základních charakteristik 

ČSN 33 1500 
 

Elektrotechnické předpisy. Revize 
elektrických zařízení 

ČSN 34 1390 
 

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro 
ochranu před bleskem 

ČSN 33 2000-5-54. 
 

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 

Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN EN 13463-1 
 

Neelektrická zařízení pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu – 

Část 1: Základní metody a požadavky 

ČSN EN 60 079-14 
 

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou 
atmosféru. Část 14: Elektrické instalace 
v nebezpečných prostorech (jiných než 

důlních) 

ČSN EN 60 079-17 
 

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou 
atmosféru. Část 17: Revize a preventivní 

údržba nevýbušných elektrických zařízení 
(jiných než důlních) 

ČSN IEC 79-20 
 

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou 
atmosféru. Část 20: Charakteristiky hořlavých 
plynů a par ve vztahu k použití elektrických 

zařízení 
ČSN 33 2030 

 
Elektrostatika – Návod a doporučení pro 
vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 

ČSN 13 6651 
 

Neprůbojné pojistné armatury – Základní 
ustanovení 

ČSN 38 6405 
 

Plynová zařízení. Zásady provozu. 
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Příloha č. 5 – Procesní data k výrobě vodíku 
 

Tab. č. 6  Data k výrobě vodíku  

 
Údaj Hodnota 

Reakční tlak (v reformační peci) 2580 kPa 

Reakční teplota 850 ºC 

Poměr pára / uhlík 2,5 mol 

HT Shift vstup 360 ºC 

PSA účinnost 89 % 

Tlak výstupního vodíku 2200 kPa 

Čistota výstupního vodíku 99,9 % 

 
Tab. č. 7  Data k výrobě vodíku 

 
Údaj Hodnota 

Palivo + vstupní produkt 4176 kg / hod. 

Exportní pára 9,7 t / hod.  

Chladící kapalina 2,5 m3 / hod.  

Spotřeba elektřiny 170 kWh / hod.  

Celková účinnost 91 %, pozn. 

 

Pozn: Celková účinnost je vyjádřena jako hodnota tepla produktu a entalpie exportní páry 

podělena hodnotou tepla paliva a vstupního produktu. 
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Příloha č. 6 – Index požáru a výbuchu-   Dow´s FIRE & Explosion 
Index 
 

Tab. č. 8  Dow’s Fire and Explosion index 

 
PODNIK DIVIZE UMÍSTĚNÍ DATUM 

STANOVIŠTĚ 

 

VÝROBNÍ JEDNOTKA 

Parní reformace 
výroby vodíku 

PROCESNÍ JEDNOTKA 

Potrubí 

ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:  BUDOVA 

KONTROLOVAL:   

LÁTKY V PROCESNÍ JEDNOTCE          Vodík + H  = 0 + F  = 4 + R   = 0 
PROVOZNÍ  STAV 

.....Projekt   ..... Najíždění   ... X...Provoz    
....Odstavení 

+ÁZEV UVAŽOVA+É SUBSTA+CE 
VODÍK 

MATERIÁLOVÝ FAKTOR  21 

 1. Obecná procesní nebezpečí  
Rozsah 

Přirážky 
Použitá 

přirážka 

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Exotermické chemické reakce 
od 0.30 do 

1.25 
- 

B. Endotermické procesy 
od 0.20 do 

0.40 
- 

C. Manipulace a přeprava látek 
od 0.25 do 

1.05 
0.85 

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách 
od 0.25 do 

0.90 
- 

E. Přístupnost k jednotce  
od 0.20 do 

0.35 
0.20 

F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení                                                     
m 3 

od 0.25 do 
0.50 

- 

Faktor obecných nebezpečí (F1) 2.05 
 2. Speciální procesní nebezpečí    

Základní hodnota  faktoru 1.00 1.00 

A. Toxické látky 
od 0.20 do 

0.80 
- 

B. Podtlak (< 500 mm Hg) 0.50 - 

C. Provoz uvnitř nebo blízko mezí hořlavosti s inertizací   - 

1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých 
kapalin 

0.50 - 

2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (porucha 
přístrojů) 

0.30 - 

3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti 0.80 0.80 

D. Exploze prachu  od 0.25 do - 
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2.00 
E. Přetlak (viz obr. 2 příručky)      provozní přetlak  kPa přetlaku 
                                 nastavení pojišťovacích ventilů..kPa přetlaku  - 

F. Nízká teplota 
od 0.20 do 

0.30 
- 

G. Množství hořlavé/nestabilní látky      množství ....40,60 kg 
                                                           HC = 120.02 MJ/kg 

  

1. Kapaliny nebo plyny v procesu   0.0046 

2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku   - 

3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu(viz obr. 5 
příručky) 

 - 

H. Vliv koroze a eroze 
od 0.10 do 

0.75 
0.10 

I. Netěsnosti spojů a ucpávek 
od 0.10 do 

1.50 
0.10 

J. Zařízení s otevřeným ohněm   - 

K. Tepelné výměníky s horkým olejem  
od 0.15 do 

1.15 
- 

L. Rotační zařízení 0.50 - 

Faktor speciálních nebezpečí ( F2 ) 2.0046 
Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky ( F1 * F2 ) = F3 4.11 

Index požáru a výbuchu ( F3 * MF = F&EI ) 86.30 
Pro případ neaplikované přirážky použijte hodnotu 0.00 
 

KREDIT+Í FAKTORY ŘÍZE+Í ZTRÁT 
 
 

Tab. č. 9  Kreditní faktor řízení procesu (C1) 

Vybavení 
Rozsah 
hodnoty 
faktoru 

Použitá  
hodnot

a 
faktoru 

Vybavení 
Rozsah 
hodnoty 
faktoru 

Použitá 
hodnota 
faktoru 

a) Náhradní zdroje 
energie 

0.98 - 
f) Použití inertního 

plynu 
od 0.94 do 

0.96 
0.96 

b) Chlazení 
od 0.97 do 

0.99 
- 

g) Provoz. 
předpisy/postupy 

od 0.91 do 
0.99 

0.95 

c) Řízená exploze 
od 0.84 do 

0.98 
- 

h) Přehled reakt. 
sloučenin 

od 0.91 do 
0.98 

- 

d) Nouzové odstavení 
od 0.96 do 

0.99 
0.98 i) Jiné hodnocení rizika 

od 0.91 do 
0.98 

 

e) Počítačem řízený 
proces 

od 0.93 do 
0.99 

0.99 
   

 
C1  celkem (3)  0.885 
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Tab. č. 10  Kreditní faktor oddělitelnosti materiálu (C2) 

 

Vybavení 
Rozsah 
hodnoty 
faktoru 

Použitá  
hodnota 
faktoru 

Vybavení 
Rozsah 
hodnoty 
faktoru 

Použitá 
hodnota 
faktoru 

a) Dálkově ovládané 
armatury 

od 0.96 do 
0.98 

0.96 c) Drenáž 
od 0.91 do 

0.97 
- 

b) Výpustě/odkalování 
od 0.96 do 

0.98 
- 

d) 
Blokování/Interloc

k 
0.98 - 

 
C2  celkem (3) 0.96 

 
Tab. č. 11  Kreditní faktor ochrany před požárem (C3) 

 

Vybavení 
Rozsah 
hodnoty 
faktoru 

Použitá  
hodnota 
faktoru 

Vybavení 
Rozsah 
hodnoty 
faktoru 

Použitá 
hodnota 
faktoru 

a) Detekce úniku 
od 0.94 do 

0.98 
- f) Vodní clony 

od 0.97 do 
0.98 

- 

b) Konstrukční 
ocel 

od 0.95 do 
0.98 

- g) Pěna 
od 0.92 do 

0.97 
- 

c) Zásobování 
požární 
vodou 

od 0.94 do 
0.97 

- 
h) Ruční hasicí zařízení 

/požární hlásiče 
od 0.93 do 

0.98 
0.98 

d) Zvláštní systémy 0.91 - i) Ochrana kabelů 
od 0.94 do 

0.98 
- 

e) Zkrápěcí 
systémy 

od 0.74 do 
0.97 

- 
   

 
C3  celkem (3) 0.98 

 
Celkový kreditní faktor (3)   = C1 * C2 * C3 = 0.833 
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Tab. č. 12  Souhrnné výsledky 

 
1. Index požáru & výbuchu (F&EI) 86.30  

2. Poloměr zasažené plochy 21.92  m  

3. Zasažená plocha 1509.5 m2  

4. Investice v zasaženém prostoru nestanoveno Kč 

5. Faktor poškození nestanoveno  

6. Základní hodnota MPPD                                 

nestanoveno 
nestanoveno Kč 

7. Celkový kreditní faktor C 0.833  

8. Skutečná MPPD nestanoveno Kč 

9. Maximální počet dnů výpadku  

MPDO 
nestanoveno  

10. Ztráta vzniklá přerušením 

provozu 
nestanoveno Kč 
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Příloha č. 7 – Výstupní výsledky z programu ALOHA 
 

Scénář č. 1 
 
SITE DATA: 

   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.83 (unsheltered single storied) 

   Time: March 8, 2008  1224 hours DST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: HYDROGEN                Molecular Weight: 2.02 g/mol 

   TEEL-1: 145000 ppm   TEEL-2: 280000 ppm   TEEL-3: 500000 ppm 

   LEL: 40000 ppm     UEL: 750000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -252.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from SW at 10 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                  

   Stability Class: D (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Flammable gas is burning as it escapes from pipe 

   Pipe Diameter: 25 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 

   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 

   Pipe Roughness: rough                  Hole Area: 491 sq cm 

   Pipe Press: 500000 pascals             Pipe Temperature: 20° C 

   Max Flame Length: 7 meters              

   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Burn Rate: 741 kilograms/min 

   Total Amount Burned: 5,199 kilograms 



14 
 

 THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire 

   Red   : 16 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 23 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 35 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

 

 THREAT AT POINT: 

   Thermal Radiation Estimates at the point: 

   Downwind: -10.00 meters                Off Centerline: 0.65 meters 

   Max Thermal Radiation: 12.5 kW/(sq m) 
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Scénář č. 2 
 
 
SITE DATA: 

   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.22 (unsheltered single storied) 

   Time: March 8, 2008  1252 hours DST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: HYDROGEN                Molecular Weight: 2.02 g/mol 

   TEEL-1: 145000 ppm   TEEL-2: 280000 ppm   TEEL-3: 500000 ppm 

   LEL: 40000 ppm     UEL: 750000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -252.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1.7 meters/second from SW at 10 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                  

   Stability Class: F (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Flammable gas is burning as it escapes from pipe 

   Pipe Diameter: 25 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 

   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 

   Pipe Roughness: rough                  Hole Area: 491 sq cm 

   Pipe Press: 500000 pascals             Pipe Temperature: 20° C 

   Max Flame Length: 7 meters              

   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Burn Rate: 741 kilograms/min 

   Total Amount Burned: 5,199 kilograms 
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 THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire 

   Red   : 15 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 22 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 34 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

 

 THREAT AT POINT: 

   Thermal Radiation Estimates at the point: 

   Downwind: -10.00 meters                Off Centerline: 0.65 meters 

   Max Thermal Radiation: 15.6 kW/(sq m) 
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Scénář č. 3 
 
SITE DATA: 

   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.83 (unsheltered single storied) 

   Time: March 8, 2008  1258 hours DST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: HYDROGEN                Molecular Weight: 2.02 g/mol 

   TEEL-1: 145000 ppm   TEEL-2: 280000 ppm   TEEL-3: 500000 ppm 

   LEL: 40000 ppm     UEL: 750000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -252.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from SW at 10 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                  

   Stability Class: D (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Flammable gas escaping from pipe (not burning) 

   Pipe Diameter: 25 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 

   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 

   Pipe Roughness: rough                  Hole Area: 491 sq cm 

   Pipe Press: 500000 pascals             Pipe Temperature: 20° C 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 90.9 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 5,199 kilograms 
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THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

   Model Run: Gaussian 

   Red   : 168 meters --- (24,000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

   Yellow: 443 meters --- (4,000 ppm = 10% LEL) 

 

 THREAT AT POINT: 

   Concentration Estimates at the point: 

   Downwind: 10.8 meters                  Off Centerline: 1.20 meters 

   Max Concentration: 

      Outdoor: 119,000 ppm 

      Indoor:  63,200 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Scénář č. 4 
 
SITE DATA: 

   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.22 (unsheltered single storied) 

   Time: March 8, 2008  1304 hours DST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: HYDROGEN                Molecular Weight: 2.02 g/mol 

   TEEL-1: 145000 ppm   TEEL-2: 280000 ppm   TEEL-3: 500000 ppm 

   LEL: 40000 ppm     UEL: 750000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -252.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1.7 meters/second from SW at 10 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                  

   Stability Class: F (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Flammable gas escaping from pipe (not burning) 

   Pipe Diameter: 25 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 

   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 

   Pipe Roughness: rough                  Hole Area: 491 sq cm 

   Pipe Press: 500000 pascals             Pipe Temperature: 20° C 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 90.9 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 5,199 kilograms 
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 THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

   Model Run: Gaussian 

   Red   : 951 meters --- (24,000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

   Yellow: 2.9 kilometers --- (4,000 ppm = 10% LEL) 

 

 THREAT AT POINT: 

   Concentration Estimates at the point: 

   Downwind: 10.8 meters                  Off Centerline: 1.20 meters 

   Max Concentration: 

      Outdoor: 41.9 ppm 

      Indoor:  7.71 ppm 
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Příloha č. 8 -  – Výstupní výsledky z programu EFFECTSPLUS 
Project : vodík 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ------------------- 
INPUT 
 
Model....................................................... : Non-stationary gas release 
through a long  
                                                               pipeline (140) 
Case description............................................ : Session 1 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Initial temperature in pipeline............................. : 20 °C 
Initial pressure in pipeline................................ : 5 Bar 
Pipeline length............................................. : 2 km 
Pipeline diameter........................................... : 0.25 m 
Pipeline roughness.......................................... : 4.5E-5 m 
Hole type................................................... : Guillotine fracture 
Discharge coefficient....................................... : 1 - 
Time t after start release.................................. : 40 s 
X-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Y-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
 
 
RESULTS 
 
Mass flow rate at time t.................................... : 0.11064 kg/s 
Model valid until time...................................... : 1.5347 s 
Average mass flow rate...................................... : 1.0356 kg/s 
...Based upon time.......................................... : 40 s 
Maximum mass flow rate...................................... : 15.302 kg/s 
Pipeline volume............................................. : 98.175 m3 
 

 
 
INPUT 
 
Model....................................................... : Chamberlain model (127) 
Case description............................................ : Session 1 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Mass flow rate of the source................................ : 15.302 kg/s 
Height leak above ground level.............................. : 4 m 
Initial pressure............................................ : 5 Bar 
Initial temperature......................................... : 20 °C 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal ; 90°=vertical).... : 0 deg 
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 % 
Distance from release (X)................................... : 10 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Y-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 0 deg 
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 103.71 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 100 % 
Safe distance (Q" = 1 kW/m2)................................ : 76.8 m 
Heat emission from surface of the flare..................... : 200.82 kW/m2 
Angle between hole and flame axis........................... : -0.7969 deg 
Frustum lift off height..................................... : 9.67 m 
Width of frustum base....................................... : 1 m 
Width of frustum tip........................................ : 14.01 m 
Length of frustum (flame)................................... : 43.72 m 
Tilt central axis flare..................................... : 89.2 deg 
View factor................................................. : 65 % 
Atmospheric transmissivity.................................. : 80 % 
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(127) Chamberlain model

First degree burns vs. distance
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Obr. č. 3 (a,b)  Popáleniny 2. stupně v závislosti na vzdálenosti, popáleniny 1. 

stupně v závislosti na vzdálenosti 
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Project : vodík flare 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ------------------- 
INPUT 
 
Model....................................................... : Non-stationary gas release 
through a long  
                                                               pipeline (140) 
Case description............................................ : Session 1 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Initial temperature in pipeline............................. : 20 °C 
Initial pressure in pipeline................................ : 5 Bar 
Pipeline length............................................. : 2 km 
Pipeline diameter........................................... : 0.25 m 
Pipeline roughness.......................................... : 4.5E-5 m 
Hole type................................................... : Hole in pipe 
Hole diameter............................................... : 50 mm 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Time t after start release.................................. : 40 s 
X-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Y-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
 
 
RESULTS 
 
Average mass flow rate...................................... : 0.20769 kg/s 
...Based upon time.......................................... : 195.49 s 
Pipeline volume............................................. : 98.175 m3 
 
 
INPUT 
 
Model....................................................... : Chamberlain model (127) 
Case description............................................ : Session 1 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Mass flow rate of the source................................ : 0.20769 kg/s 
Height leak above ground level.............................. : 4 m 
Initial pressure............................................ : 5 Bar 
Initial temperature......................................... : 20 °C 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal ; 90°=vertical).... : 0 deg 
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 % 
Distance from release (X)................................... : 10 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Y-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 0 deg 
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 2.84 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 0 % 
Safe distance (Q" = 1 kW/m2)................................ : 13.39 m 
Heat emission from surface of the flare..................... : 141.42 kW/m2 
Angle between hole and flame axis........................... : -0.1 deg 
Frustum lift off height..................................... : 1.39 m 
Width of frustum base....................................... : 0.08 m 
Width of frustum tip........................................ : 2.02 m 
Length of frustum (flame)................................... : 5.95 m 
Tilt central axis flare..................................... : 89.9 deg 
View factor................................................. : 2 % 
Atmospheric transmissivity.................................. : 86 % 
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First degree burns vs. distance
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Obr. č. 4 (a,b)  Popáleniny 2. stupně v závislosti na vzdálenosti, popáleniny 1. 

stupně v závislosti na vzdálenosti 
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Project : vodík 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ------------------- 
INPUT 
 
Model....................................................... : Non-stationary gas release 
through a long  
                                                               pipeline (140) 
Case description............................................ : Session 1 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Initial temperature in pipeline............................. : 20 °C 
Initial pressure in pipeline................................ : 5 Bar 
Pipeline length............................................. : 2 km 
Pipeline diameter........................................... : 0.25 m 
Pipeline roughness.......................................... : 4.5E-5 m 
Hole type................................................... : Guillotine fracture 
Discharge coefficient....................................... : 1 - 
Time t after start release.................................. : 40 s 
X-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Y-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
 
 
RESULTS 
 
Mass flow rate at time t.................................... : 0.11064 kg/s 
Model valid until time...................................... : 1.5347 s 
Average mass flow rate...................................... : 1.0356 kg/s 
...Based upon time.......................................... : 40 s 
Maximum mass flow rate...................................... : 15.302 kg/s 
Pipeline volume............................................. : 98.175 m3 
 
 
INPUT 
 
Model....................................................... : Multi energy explosion model 
(125) 
Case description............................................ : Session 1 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Total mass in explosive range............................... : 40.6 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 100 % 
Curve number................................................ : 6  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 100 m 
Offset between release centre and cloud centre.............. : 0 m 
Offset between cloud centre and explosion centre............ : 0 m 
X-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Y-coordinate of release (for mapping purposes).............. : 0 m 
Predefined wind direction................................... : User defined 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 180 deg 
Calculate all contours for.................................. : Physical effects 
Overpressure level (lowest) for first contour plot.......... : 100 mBar 
Overpressure level for second contour plot.................. : 200 mBar 
Overpressure level (highest) for third contour plot......... : 300 mBar 
 
 
RESULTS 
 
Confined mass in explosive range............................ : 40.6 kg 
Peak overpressure at Xd..................................... : 0.1294 Bar 
Positive phase duration at Xd............................... : 46 ms 
Damage (general description) at Xd.......................... : Minor damage (Zone D: 3.5 - 17 
kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : Not habitable without major 
repair works.  
                                                               Partial roof failures, 25% of 
all brick walls  
                                                               have failed, serious damage to 
the remaining  
                                                               carrying elements. Damage to 
windowframes and  
                                                               doors (7-15 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Minor damage. Comparable to a 
damage due to a  
                                                               storm; wooden walls fail, 
breakage of windows  
                                                               (7-10 kPa). 
Damage to structures (empirical) at Xd...................... : Minor damage to steel frames  
(8-10 kPa).  
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                                                               Connections between steel or 
aluminium  
                                                               ondulated plates have failed 7-
14 kPa). The  
                                                               roof of a storage tank has 
collapsed (7 kPa).  
 
 

EffectsGIS version 5.5.0.0293A /USB

(125) Multi energy explosion model

Peak overpressure versus distance
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Obr. č. 5   Přetlak v závislosti na vzdálenosti  
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EffectsGIS version 5.5.0.0293A /USB

(125) Multi energy explosion model

First overpressure contour

Created: 13 Mar 2008  11:50:45
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(125) Multi energy explosion model

Second overpressure contour

Created: 13 Mar 2008  11:50:57
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Obr. č. 6 (a,b)  První stupeň přetlaku, druhý stupeň přetlaku 

 



28 
 

EffectsGIS version 5.5.0.0293A /USB

(125) Multi energy explosion model

Third overpressure contour
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 Obr. č. 7 (a,b)  Třetí stupeň přetlaku, stupně přetlaku 

 
  
 


