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Abstrakt 

 

Disertační práce se zabývá analýzou odolnosti vybrané zděné stěnodeskové obvodové 

konstrukce při zatížení venkovním výbuchem. Práce analyzuje různé druhy zatížení, kterým 

může být modelová konstrukce vystavena při venkovním výbuchu. Dále se práce zabývá 

vyhodnocením dynamické odezvy zděné stěnodeskové konstrukce na vybrané scénáře 

výbuchů různě přesnými metodami analýzy, od empirického odhadu až po 3-D modelování 

pomocí výkonných výpočetních programů a porovnává přesnost jednotlivých způsobů 

analýzy. 

 

Klíčová slova: výbuch, výbuchové zatížení, tlaková vlna, teroristický útok, dynamická 

odezva konstrukce, zděné konstrukce 

 

 

 

Abstract 

 

This doctoral thesis focuses on the reliability analysis of selected peripheral masonry 

plate wall structure under exterior explosion effect of solid charge. In the first part this thesis 

analyzes different types of loading caused by the explosion, which the structure can be 

exposed to during exterior explosion. Secondly the thesis aims to clarify and compare several 

methods of response analyses, from simplified empirical assessment to more complex 3-D 

modeling. 

 

Key words: explosion, explosion load, shock wave, terrorist attack, structural dynamics, 

masonry structures  

  



 

 

Předmluva 

 

Po náhlém zvýšení teroristických bombových útoků v posledních deseti letech, spolu 

s větším důrazem na bezpečnost průmyslu, se protivýbuchová ochrana staveb opět dostala do 

středu zájmu mnoha výzkumných institucí. 

I přes nesporné úspěchy na tomto poli od konce druhé světové války zůstává 

modelování dopadu tlakové vlny od výbuchu velmi složitým úkolem. Zahrnuje časový průběh 

zatížení, interakci rázové vlny s překážkou, dynamické vlastnosti ohrožené konstrukce, 

materiálové vlastnosti konstrukce a prostředí a v neposlední řadě procedury konvergence 

výsledků.  

Při výbuchu plynného nebo pevného média se vytvoří v ohnisku výbuchu tlaková vlna. 

Její intenzita a časový průběh je dán chemickými vlastnostmi výbušniny a jejími reakcemi 

s okolním prostředím – nicméně tato základní charakteristika je především závislá na 

chemických reakcích při výbuchu a tedy relativně nezávislá na stavební konstrukci, pokud 

nedojde k výbuchu v těsné blízkosti konstrukce. 

Z ohniska výbuchu se tedy začne šířit tlaková vlna v přibližně kulových vlnoplochách 

a při nárazu na povrch stavební konstrukce nebo terénu se odrazí a modifikuje. Působení tlaku 

v šířící se vlně spolu s odraženou tlakovou vlnou formuje velikost zatížení konstrukce a jeho 

časový průběh. 

Zjednodušené posuzování konstrukce může být provedeno na základě zpravidla 

empiricky odvozených kritérií. Pro detailnější posouzení konstrukce na účinky výbuchu je 

nezbytná dynamická analýza konstrukce, založená na znalostech parametrů naměřených 

zatížení od konkrétního výbuchu při konkrétní konfiguraci prostředí. 

Kombinace statických a dynamických projevů návrhových zatížení spolu s účinky 

výbuchu je významná při posuzování konstrukcí v případě významných staveb, při nichž únik 

a následná exploze hořlavých a výbušných látek, případně havárie či teroristické nebo 

vandalské útoky mohou vyvolat ohrožení obyvatelstva nebo velké ekonomické ztráty.  

Doposud se výzkum v této oblasti zaměřoval zejména na konstrukce z betonu a oceli. 

Je to pochopitelné, protože značná část strategicky významných a zranitelných konstrukcí je 

právě z těchto materiálů, především mosty. V poslední době je v této oblasti čím dál větší 

zájem o výzkum odezvy zděných konstrukcí. To je rovněž pochopitelné, protože zejména 

v USA v polovině devatenáctého století bylo zdivo často používaným materiálem a celá řada 

významných staveb je zděných, ať už výškových domů či továren. I dnes tento trend 

pokračuje, protože s rostoucí hrozbou teroristických útoků se stávají ohrožené i menší zděné 

budovy, například ambasády.  

Správné pochopení jevů, ke kterým dochází při výbuchu pevných výbušnin, geometrie 

šíření tlakových vln a jejich interakce s překážkou a vlastní odezva zděných konstrukcí na 

toto zatížení, je nezbytné pro účinnou ochranu těchto staveb. A to ať již se jedná o stanovení 

účinných odstupových vzdáleností nebo materiálové vyztužování zdiva ke zvýšení jeho 

odolnosti. 
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1 Výbuch 

Výbuchem rozumíme velmi rychle probíhající exotermickou reakci hořlavé látky 

s oxidantem. V požární praxi se jedná o nežádoucí jev, při kterém může dojít k značným 

finančním ztrátám na stavebních konstrukcích, technologiích a často taky bohužel i ke ztrátám 

na životech. Při reakci tohoto typu dochází ve velmi krátkém čase k uvolnění velkého 

množství tepla. Teplo působí na hmotu plynů účastnících se reakce, výchozí látky i produkty, 

čímž dochází velmi rychle k velkému zvětšení objemu. V důsledku rozpínání hmoty plynu 

stoupá rychle v prostoru tlak, což může vést k silným destrukcím. 

Speciální kategorii tvoří energetické materiály neboli výbušniny. Na rozdíl od 

hořlavých látek k výbuchu nepotřebují oxidační činidlo z vnějšího prostředí, např. vzdušný 

kyslík. Kyslík je uložen v molekule výbušniny (v NO2 skupině) nebo ve formě okysličovadla 

ve směsi. Mohou proto vybuchovat bez ohledu na okolní prostředí pouze při přítomnosti 

dostatečně silného iniciačního zdroje, třeba i pod vodou nebo ve vakuu. 

1.1 Výbuchové parametry 

Časový průběh narůstání tlaku v závislosti na čase znázorňuje výbuchová křivka. Po 

iniciaci výbušné směsi se vyvíjí větší množství tepla, než je odváděno do okolí. To se 

v uzavřeném prostoru projeví značným nárůstem tlaku. Tuto závislost znázorňuje obr. 1-1. [3] 

 
Obrázek 1-1: Výbuchová křivka, podle [3] 

 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti, výb než se projeví narůstání tlaku (tzv. doba 

indukční periody). Je to přípravná doba výbušné směsi k hoření. Od bodu B dochází 

k narůstání tlaku. V důsledku zvyšování teploty se reakční rychlost zvyšuje až do bodu C, kde 

je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Od bodu C do bodu D se rychlost  narůstání 
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výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku ubývání reakčních složek, až v bodě D je nulová. Od 

bodu D tlak klesá pod vlivem snižování teploty spalin a kondenzace par. Na výbuchové křivce 

jsou nejdůležitější body: 

 

D je bod maxima křivky; tlak v bodě D se nazývá výbuchový tlak a značí se pvýb, 

C je inflexní bod křivky, ve kterém je narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. 

 

Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě C: 

 

t

p

dt

dp
tg výb




 )(´      (1-1) 

 

Z hlediska rychlosti oxidace probíhá chemický výbuch buď formou explozivního 

hoření (deflagrací) nebo detonací. Obě formy se od sebe liší především rychlostí šíření.  

Detonace se šíří rychlostí větší než je rychlost zvuku (>1000 m.s
-1

) a v čele tlakového 

pole je rázová vlna; znamená okamžitý nárůst tlaku na hodnotu jednotek až desítek GPa 

(detonace má diskontinuitu). V tomto případě dochází k iniciaci reakce prudkým stlačením 

reakční směsi nebo látky rázovou vlnou. Reakční pásmo tak bezprostředně následuje rázovou 

vlnu.[5]  

U výbuchů kondenzovaných výbušnin, jako jsou vojenské a průmyslové trhaviny, 

dochází vždy k detonaci a k tvorbě rázové (detonační) vlny. Z hlediska ohrožení stavebních 

konstrukcí je detonace mnohem nebezpečnější než deflagrace. Při interakci s překážkou 

dochází u rázových vln k mnohonásobně větším škodám než při interakci tlakových vln 

šířících se podzvukovou rychlostí.  

 

2 Tlaková vlna od výbuchu  

Při všech druzích výbuchu se vytváří tlaková vlna. Její intenzita a časový průběh je dán 

chemickými vlastnostmi výbušniny, výbušné (hořlavé) látky nebo fyzikálním stavem látky 

a jejími reakcemi s okolním prostředím. [7] 

V této práci se budeme zabývat především účinky rázové vlny na konstrukci, protože 

se jedná jednoznačně o nejnebezpečnější typ vlny, působící největší poškození. 

V následujícím textu budeme vycházet z detonační přeměny, která je téměř vždy spojena 

s detonační rázovou vlnou (diskontinuita). Budeme se také zabývat pouze geometrií 3-D 

a výbuchem ve volném prostranství.  

Při detonaci v otevřeném prostoru dochází k vytvoření typické „ohnivé koule“, která 

ihned rychle roste v průměru, přičemž pohlcuje okolní vzduch a snižuje vlastní teplotu. 

Prudká expanze velmi horkých plynů při velkém tlaku vytváří rázovou vlnu pohybující se 

vysokou rychlostí [8]. S postupující vzdáleností její energie značně klesá se zvyšujícím se 

objemem a povrchem a rovněž ztrátami (odpor vzduchu, turbulence, ohřev atd.) [9] 

Pro nás jsou důležité následující parametry: maximální přetlak v čele dopadající vlny 

a čas trvání pozitivní přetlakové fáze. 
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Při výbuchu ve volném prostoru se vlna šíří ve tvaru koule všemi směry, při kontaktu 

s překážkou nebo zemí se odrazí. Tyto vlny, původní a odražená, se navzájem skládají. 

Výsledná vlna se nazývá Machova vlna, má kolmé čelo a její energie je součtem energií  

původní a odražené vlny.  

Při pozemním výbuchu, kdy k detonaci dojde těsně nad nebo na povrchu země, je 

původní vlna odražena a zesílena povrchem a dojde k vytvoření odražené vlny. Na rozdíl od 

výbuchu ve volném prostoru se odražená vlna sloučí s původní vlnou okamžitě v bodě 

detonace a vytvoří jednu spojenou vlnu. [30]  

Čelo vlny také přechází do tvaru kolmého s povrchem, ale až po uražení určité 

vzdálenosti. To má za následek, že se výbuch v těsné blízkosti konstrukce chová jinak, než 

když dojde k detonaci v určité odstupové vzdálenosti. Schéma je znázorněno na obrázku 2-1. 

.  

Obrázek 2-1: Schéma výbuchu na zemském povrchu, [30] 

 

2.1 Zjednodušený výpočet tlakové vlny 

Postupy výpočtů jsou založeny na tzv. redukovaných a bezrozměrných 

charakteristikách. Důvodem pro převod různých jednotek a parametrů na bezrozměrné 

a redukované je praxe. Pomocí známých a ověřených vztahů mezi parametry lze hodnotit 

různé rázové vlny bez pracných a náročných měření. [4] 

2.1.1 TNT ekvivalent 

Základem se stal „zákon třetí odmocniny“, který říká, že když dvě nálože téže 

výbušiny a geometrie, ale různé hmotnosti, detonují v téže atmosféře, produkují velmi 

podobné rázové vlny ve stejných redukovaných vzdálenostech.  

Redukovaná vzdálenost Z se vyjadřuje vztahem [24]: 

 

  
 

  
      (2-1) 
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kde R je vzdálenost od centra výbuchu (m) a W je hmotnost ekvivalentní nálože TNT (kg). 

Předpokládá se, že energie uvolněná výbuchem je úměrná hmotnosti výbušiny a  řešení 

spočívá v zavedení referenční výbušiny, za kterou byl zvolen tritol (trinitrotoluen, TNT). 

Proto se vyjadřuje hmotnost různých trhavin s pomocí tzv. tritolového ekvivalentu (kTNT). 

Pokud tento ekvivalent nelze nalézt v odborné literatuře, může být s dostatečnou přesností 

vypočítán například ze vztahů uvedených v disertační práci. 

2.1.2 Výpočet přetlaku na čele vzdušné rázové vlny 

Podle [26] byly na základě porovnání ruských a amerických pramenů shromážděny 

empirické vzorce, vhodné pro použití jak pro pozemní, tak nadzemní výbuch ve volném 

(vzdušném) prostředí. Vzorce byly publikovány v [29] a jejich původní autory je 

v současnosti již problematické vysledovat.  

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

podobu [29]: 

 P+ = 
   

 
  

    

  
 + 

   

  
  [MPa]   (2-2) 

 τ+ = 1,7 . 10
-3

     
 

 ∙    [s]    (2-3) 

 Im = 
       

 
  

 
  [MPa/m

2
]   (2-4) 

 

kde   Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg
1/3

], 

 R je vzdálenost epicentra výbuchu od překážky [m], 

 W je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT], 

 p+ je přetlak na čele vlny [MPa], 

 τ+ je doba trvání přetlakové fáze [s], 

 Im je celkový impuls vlny s povrchem vlny 1 m
2
 [MPa/m

2
]. 

 

Dále v textu disertační práce jsou uvedeny různé varianty vzorců pro výpočet přetlaku 

na čele výbuchu, tak je uvádějí autoři uvedení v podkladech. 

2.2 Interakce vzdušné rázové vlny s překážkou 

Když vlna od výbuchu narazí na pevný povrch nebo na objekt tvořený médiem 

hustějším než vzduch, tak se od něj odrazí a v závislosti na jeho geometrii a velikosti jej 

obteče. Z tohoto pohledu není tlakové zatížení objektu dáno časovým průběhem tlaku 

nemodifikované vlny, ale závisí na velikosti a tvaru objektu [4][13].  

2.2.1 Odraz vlny 

Dopadající vlna se odráží od objektu a začíná se pohybovat ve směru opačném vlně 

dopadající. Povrch, od kterého se vlna odráží, je zatěžován přetlakem Δpr odražené vlny, který 

je vyšší než přetlak Δp+ dopadající vlny. [4][13] 
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Poměr mezi odraženým a dopadajícím přetlakem se nazývá odrazný koeficient: 

 

   
   

   
      (2-5) 

 

Hodnota tohoto koeficientu závisí na: 

 

a) úhlu dopadu αi, pod kterým dopadá čelo vlny na odrážející povrch. Pro kolmý odraz je 

to 0° a 90° pro paralelní vlnu; 

b) přetlaku. Jestliže je přetlak v porovnání s atmosférickým tlakem p0 malý, pak 

koeficient závisí na hodnotě tohoto přetlaku. S růstem přetlaku roste i odrazný 

koeficient; 

c) typu vlny. Rázová vlna se z pohledu odrazu chová jinak než vlna spojitá.  

 

Hodnoty odrazných koeficientů pro různé hodnoty přetlaků, jako funkce úhlu dopadu, 

jsou uvedeny na obrázku 2-2. 

 

  
Obrázek 2-2: Odrazné koeficienty, Ps/P0 je poměr: dopadající přetlak / atmosférický tlak [4] 
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3 Dynamika stavebních konstrukcí 

Základy teorie dynamiky stavebních konstrukcí jsou běžně podrobně popsány 

v učebnicích dynamiky a skriptech pro stavební fakulty. Velká část z nich vychází z publikace 

prof. Kolouška z roku 1967: Dynamika stavebních konstrukcí [34], kde je dynamické chování 

konstrukce při zatížení popsáno velmi dobře a podrobně. V této práci uvádím pouze teoretické 

minimum pro správné pochopení problematiky a  principu, na kterém fungují počítačové 

výpočetní programy. 

3.1 Pohybové rovnice 

Pohybové rovnice (řídící rovnice soustavy) jsou odvozeny z rovnic rovnováhy 

v příslušném možném směru pohybu (výchylky nebo natočení), označovaném jako  stupně 

volnosti. Rovnice rovnováhy můžeme zapsat ve tvaru: 

 

FI (t)+ FD (t) + FE (t) = F (t)   (3-1) 

 

Řešením rovnice rovnováhy je časová změna výchylky y (t), 

 

setrvačné síly         FI(t) = m ⋅ y’’(t) tedy součin hmoty m a zrychlení kmitání y’’ (t)  

(z 2. Newtonova zákona), 

síly tlumení            FD(t) = C ⋅ y’(t)  zpravidla formulované jako součin konstanty 

tlumení C a rychlosti kmitání y’ (t), 

pružné síly              FE(t) = k ⋅ y(t) jako součin tuhosti konstrukce k a výchylky 

kmitání y (t). 

Přepsané rovnice rovnováhy pro jednotlivé možné pohyby (a pootočení) v jednotlivých 

směrech nebo okolo souřadných os (natočení) se nazývají pohybové rovnice soustavy: 

 

M ⋅ y’’ + C ⋅ y’ + K ⋅ y = F   (3-2) 

 

kde  M, C a K jsou matice hmotnosti, tlumení a tuhosti soustavy, 

y’’, y’, y jsou vektory zrychlení, rychlosti a výchylky kmitání, 

F je vektor pravých stran (zatížení jednotlivých částí - bodů konstrukce). 

Výpočet pohybových rovnic se rozpadá na dva případy: 

a) rovnice bez pravé strany (nezatížená konstrukce) - výpočet vlastního kmitání (naladění 

konstrukce), 

b) rovnice s nenulovou pravou stranou - výpočet vynuceného kmitání. 

3.2 Tlumení 

Velikost tlumení, kterou zavádíme do výpočtového modelu konstrukce je velmi 

významná veličina, která může vypočtené veličiny odezvy (výchylku, rychlost a  zrychlení 
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vynuceného kmitání) ovlivnit i řádově, zejména v případě, kdy odezva konstrukce je 

v blízkosti rezonanční frekvence. [4] 

Nejčastěji používaný způsob stanovení tlumení vychází z časového průběhu tlumeného 

vlastního kmitání na příslušné frekvenci (soustavy s jedním stupněm volnosti) a z měření 

výchylek po n-cyklech obdržíme logaritmický dekrement tlumení θ: 

 

     
  

    
  

 

 
 

  

    
      (3-3) 

 

kde yn, yn+1 jsou výchylky dvou kmitů yn, yn+m po sobě následujících, s rozestupem m 

cyklů. [69] 

 

Častěji, zejména v anglické literatuře, bývá pro hodnotu tlumení používán součinitel 

poměrného útlumu (damping ratio) D, který udává tlumení ve tvaru desetinného čísla nebo 

v procentech kritického útlumu.  

3.3 Vliv nelinearit v chování konstrukce 

Obecně při výbuchovém zatížení lze většinu stavebních konstrukcí navrhovat 

s uvážením jejich duktilních vlastností, tedy využít v přetváření konstrukce a jejího materiálu 

pružně-plastické rezervy za mezí pružnosti při zachování lineárního výpočtu. 

V normách jsou duktilní vlastnosti konstrukce stanoveny součinitelem duktility μ nebo 

také součinitelem chování konstrukce q. 

Součinitel je definován jako poměr: 

 

μ = δu / δy = xm / xel    (3-4) 

 

kde   δu je mezní přípustná deformace konstrukce (zpravidla při jejím porušení, nebo 

s jistou rezervou před porušením), 

δy je deformace konstrukce na mezi kluzu, 

xm je celkový pružný + plastický průhyb (posunutí) konstrukce, 

xel je pružná část průhybu (posunutí). 

 

 
Obrázek 3-1: Definice duktility na pracovním diagramu napětí / přetvoření, [69] 
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Křehké materiály typu zdiva, keramiky apod. mají nízké duktilní vlastnosti. Pro 

jednotlivé třídy konstrukcí jsou uvedeni přípustní součinitele duktility např. v ČSN EN 1998-

1 (2003). V našem případě lze součinitel duktility μ pro rázové jevy (velmi rychlé) uvažovat 

v rozmezí pro zdivo od 1,5 do 2,0. [4] 

 

4 Zděné konstrukce 

Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) 

velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi . Z mechanických 

vlastností se vyznačuje dobrou pevností v tlaku, avšak malou odolností vůči tahovým 

namáháním. Všechny uvedené vlastnosti ovšem závisí na typu zdiva a jejich konkrétní 

hodnoty mohou být velmi proměnné. 

Zdivo je nehomogenní materiál, jedná se o seskupení zdících prvků uložených podle 

stanoveného uspořádání a spojených maltou. Toto při modelování může způsobovat 

komplikace, protože pro účely výpočtů je potřeba zdivo zadat jako homogenní prvek a toto 

zjednodušení může vnášet do modelu chybu. 

 

Cihlářské výrobky rozlišujeme podle pevnosti v tlaku na značky: 

P2, P4, P7, P8, P10, P15, P20, P25, P30, P35 a P40, 

kde číslo značky udává mez pevnosti v tlaku (MPa).  

Malty rozlišujeme podle pevnosti v tlaku na značky: 

 M1; M2,5; M5; M10; M15 a M20, 

kde číslo značky udává mez pevnosti v tlaku (MPa).  

 

Pevnost zdiva v tahu (pevnost zdiva v ohybu), která je v našem případě rozhodující pro 

vyhodnocení odezvy zatížení výbuchem, je jen zlomkem jeho pevnosti v tlaku a je ve většině 

případů limitována pevností malty v tahu, resp. její soudržností se zdicím prvkem. Rozlišuje 

se: 

 
Obrázek 4-1: Druhy porušení zdiva v ohybu, [80] 
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Pro účely programu SCIA je ovšem nutné zadat vlastnosti zdiva jako homogenního 

materiálu. Pro dynamické výpočty programu jsou nezbytné tyto materiálové vlastnosti: 

jednotková hmotnost, modul E (MPa), Poissonův součinitel, logaritmický dekrement. 

Můžeme zadat i další vlastnosti jako měrné teplo nebo tepelnou vodivost, pro potřeby 

dynamických výpočtů jsou však nepodstatné, program s nimi nepracuje. 

Pro model zdí byly zvoleny pálené cihly rozměrů 290x140x65 mm a pevnostního 

označení P10 a vápenocementové malty značky 10. Modul pružnosti E je 780 MPa.  

Do programu byly použity hodnoty: 

 Jednotková hmotnost (kg/m
3
)  1800 

 Modul E (MPa)    780 

 Poissonův součinitel (-)   0,15 

 Log dekrement (-)    0,12 

 

5 Maximální výbuchové parametry pevných náloží 

5.1 Kondenzované výbušniny  

Za výbušninu se považuje látka, kterou je možno nějakým vnějším podnětem přivést 

k výbuchu. Z praktických důvodů se výbušniny dělí do čtyř skupin [10]: třaskaviny, trhaviny, 

střeliviny (propelenty), pyrotechnické látky 

V disertační práci jsou podrobně rozepsány jednotlivé kategorie a uvedeni jejich 

nejpoužívanější zástupci. 

5.2 Charakteristiky vybraných výbušnin a jejich TNT Ekvivalenty 

V této kapitole jsou uvedeny TNT ekvivalenty vybraných výbušnin a jejich další 

charakteristiky podle různých zdrojů a autorů, např. viz tabulka 5-1. 

 

Tabulka 5-1: TNT ekvivalent a ekvivalent impulzu podle [42] 
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6 Cíle a metodika disertační práce  

Hlavním cílem disertační práce je analyzovat odezvu vybrané zděné stěnodeskové 

konstrukce při mimořádném zatížení tlakovou vlnou od výbuchu. V rešeršní části disertační 

práce popisuje různé způsoby vyhodnocení chování konstrukce při výbuchovém zatížení. 

Také stručně popisuje a objasňuje teoretické podklady potřebné k hlubšímu porozumění, na 

jakém principu fungují 3-D výpočetní programy. 

Pro možnost analýzy byl vytvořen komplexní model zděného dvoupodlažního domu 

a byly zvoleny dva scénáře zatížení výbuchem pevné nálože, které se jeví jako nejvíce 

pravděpodobné při scénáři teroristického útoku na budovu z vnějšku.  

První část práce spočívá v analýze samotného výbuchového zatížení na konstrukci, 

které vznikne výbuchem vybrané pevné nálože ve zvolené vzdálenosti od konstrukce. 

K tomuto účelu vyhodnotíme a využijeme empirické vzorce z dostupné literatury a taky 

výpočetní programy v MS Excel publikované různými autory.  

Poté, co stanovíme charakteristiky zatížení konstrukce, se v druhé fázi disertační práce 

bude zabývat vlastní odezvou konstrukce na toto dynamické namáhání. Budou použity různé 

metody od empirických kritérií, až po 3-D modelování. 

Na základě zjištěných a namodelovaných dat bude vyhodnocena nejistota v používání 

empirických odhadů a přesnějších výpočtů a zhodnocen přínos publikovaných zjištění pro 

praxi a budoucí rozvoj oboru protivýbuchové ochrany staveb.  

 

 

7 Model konstrukce 

Jako vhodný model pro analýzu zatížení konstrukce výbuchem byl vybrán malý zděný 

dvoupodlažní dům. Podle této projektové dokumentace byl vytvořen 3D model budovy 

v programu SCIA, který následně umožňuje 3D výpočet odolnosti zděné konstrukce při 

výbuchovém zatížení. Přední pohled a pohled do průhledného modelu konstrukce jsou na 

obrázcích 7-1 a 7-2. 

Půdorys má rozměry 10 x 9.56 m. Střecha je šikmá, z pálených cihlových tašek ve 

výšce 4,8 až 8,2 m. Obvodové zdi jsou tloušťky 290 mm, vnitřní příčky tloušťky 65 mm. 

Mezi prvním a druhým patrem vedou dřevěné schody.  
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Obrázek 7-1:Model konstrukce, přední pohled 

 

 

Obrázek 7-2: Model konstrukce, vnitřní pohled 
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8 Scénáře zatížení tlakovou vlnou od výbuchu 

Pro analýzu dynamické odezvy zděné konstrukce při zatížení venkovním výbuchem 

byly zvoleny dva scénáře možného zatížení tlakovou vlnou od výbuchu.  

Americké úřady National Counterterrorism Center (NCTC) a Bureau of Alcohol, 

Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) rozlišují dva druhy teroristických náloží.  Jedná se 

o osobní – Improvised Explosive Devices (IED) a vozidlové – Vehicle-Borne Improvised 

Explosive Devices (VBIED).  

 

Byly zvoleny tyto dva scénáře výbuchu: 

 Scénář 1: IED 1 kg C-4 ve vzdálenosti 5 m 

 Scénář 2: VBIED 220 kg ANFO ve vzdálenosti 15 m  

8.1 Scénář 1 

Jako první scénář byl zvolen teroristický útok sebevražedným atentátníkem pomocí 

vesty s výbušninami na těle.  Útočník odpálí plastickou trhavinu C-4 ve vestě o hmotnosti 

1 kg ve vzdálenosti 5 m od čelní stěny budovy. 

 

C-4 

Jedná se o vojenskou trhavinu složenou z 91% RDX, zbytek tvoří plastické pojidlo, 

změkčovadlo a případně detekční činidlo, aby bylo možné tuto trhavinu  odhalit. 

V současnosti je nejpoužívanější plastickou trhavinou na světě, v americké armádě postupně 

nahradí veškeré zásoby TNT, PETN a vojenského dynamitu.  

Pro účely modelování účinků tlakové vlny od výbuchu na konstrukci nás zajímají 

zejména tyto parametry: 

 

 TNT ekvivalent: různé zdroje např. [51] nebo zdroje viz kapitola 7.2 disertační práce 

uvádějí hodnoty od 1,18 do 1,37. Pro náš modelový případ bylo zvoleno 1,30. 

 Detonační rychlost: U detonační rychlosti uvádějí nalezené zdroje (např. [51]) 

v podstatě totožné hodnoty a to 8092 ± 26 m/s.  

 Výbuchové teplo: Různé zdroje uvádějí hodnoty od 5,2 až 6,61. MJ/kg. Nejčastěji se 

uvádějí hodnoty okolo 5,6 MJ/kg, proto zvolme tuto. 

8.1.1 Parametry tlakové vlny pro scénář 1 

V Česku pod vedením docentů Makovičky, Janovského, Damce a jiných autorů vznikl 

projekt „Protivýbuchová ochrana staveb“. V rámci tohoto projektu byl vytvořen výpočetní 

program v MS Excel, který vychází z teoretických vzorců popsaných výše a který umožňuje 

vypočítat parametry tlakové vlny Parametry tlakové vlny dle programu [53] jsou na obrázku  

8-1. Na výstupu z programu na obrázku 8-1 je uvedena jako výbušnina semtex, hodnoty 

TNTekv a výbuchového tepla byly ovšem manuálně přepsány na  hodnoty odpovídající C-4. 
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Obrázek 8-1: Parametry tlakové vlny C-4, výstup z programu [53] 

 

Parametry tlakové vlny dle programu dle [14] jsou pro srovnání uvedeny na obrázku 8-2. 

 

 
Obrázek 8-2: Parametry tlakové vlny C-4, výstup z programu [14] 
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V našem scénáři budeme uvažovat s hodnotou přetlaku na čele vlny 50 kPa a rychlostí 

čela rázové vlny 400 m/s. Celkové zatížení konstrukce vypočteme jako odrazný přetlak dle 

vzorce (3-32), hodnotu odrazné koeficientu určíme z obrázku 2-2 a pro náš poměr p+/p0 = 

50/100 je zhruba 2,1. 

                            (8-1) 

 

Dynamický tlak, zatížení bočních stěn, střechy a zadní stěny budeme vzhledem 

k velmi vysoké rychlosti rázové vlny a geometrii šíření považovat za zanedbatelné.  

 

V programu SCIA je tlak působící na plochu stěny nutno zadat jako sílu působící 

v těžišti plochy. Pro větší přesnost výpočtu můžeme celkovou plochu imaginárně rozdělit na 

více menších ploch a celkovou sílu na více menších sil působících v těžištích jednotlivých 

ploch (viz obrázek 8-3).  

U našeho modelu jsme zatíženou čelní stěnu rozdělili na 75 menších ploch tak, že 

podél okrajů ploch je tato síť hustší pro ještě větší přesnost. Toto rozdělení přední zatěžované 

stěny podrobněji rozebráno v disertační práci. 

 

 
Obrázek 8-3: Rozdělení přední stěny na dílčí části a rozdělení tlaku do sil působících v těžištích  

 

Těchto 75 ploch má čtyři různé obsahy S1, S2, S3 a S4. Jednotlivé síly působící na dílčí plochy 

S1 až S4 se dají vyjádřit jako: 

            (8-2) 

            (8-3) 

            (8-4) 

            (8-5) 
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Obrázek 8-4: Rozložení tlakového zatížení konstrukce do sil 

8.2 Scénář 2 

Jako druhý scénář byl zvolen útok za pomoci auta naloženého výbušninou. Jako 

nejpravděpodobnější se na základě podobných útoků v minulosti v tomto případě jeví použití 

ANFO [44]. Budeme uvažovat, že do kufru osobního automobilu se vejde 220 kg výbušniny. 

Vzdálenost konstrukce od epicentra výbuchu byla v tomto scénáři stanovena na 15 m.  

 

ANFO (DAP) 

Jedná se průmyslovou trhavinu složenou z cca 94% dusičnanu amonného (NH4NO3), který 

působí jako velmi silný oxidant a 6% paliva, odtud i název DAP: dusičnan amonný/palivo 

(anglicky ANFO: ammonium nitrate/fuel oil). Jako palivo nejčastěji slouží nafta nebo 

rostlinné oleje, ale i např. kerosin, uhelný prach nebo piliny. [45]  

 

 
Obrázek 8-5: ANFO, [46] 
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Na internetu existuje nespočet návodů jak tuto výbušninu amatérsky vyrobit. Některé 

zdroje radí přidat dichroman draselný, prachový hliník, apod. k docílení vyšší citlivosti.  

 Pro účely modelování účinků tlakové vlny od výbuchu na konstrukci nás stejně jako 

u scénáře 1 zajímají parametry: 

 

 TNT ekvivalent: liší se podle kvality a čistoty složek, různé zdroje uvádějí rozmezí od 

0,3 – 0,82. Ve většině zdrojů se počítá s nejvyšší hodnotou 0,82. 

 Detonační rychlost: Podle různých zdrojů (např. [49],[50]) se pohybuje v rozmezí 

3900 – 4600 m/s. Ve většině zdrojů se počítá s hodnotou 4200 m/s. 

 Výbuchové teplo: Dle zdrojů uvedených v kapitole 7.2 budeme počítat s hodnotou 

3890 kJ/kg.  

8.2.1 Parametry tlakové vlny pro scénář 2 

Při výpočtu postupujeme stejně jako v případě scénáře 1. Hodnoty, vypočtené podle 

výpočetního programu [53], který se jeví jako nejkomplexnější a se kterými budeme dále 

počítat, jsou uvedeny na obrázku 8-6. 
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Obrázek 8-6: Parametry tlakové vlny ANFO, výstup z programu [53] 

 

 

Celkové zatížení konstrukce budeme uvažovat obdobně jako v 1. scénáři. Odrazný 

koeficient bude v tomto případě 3,2 a odrazný přetlak bude: 

 

                             (8-6) 
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9 Zjednodušené postupy odhadu únosnosti stěnodesky při různých 

charakteristikách rázové vlny 

9.1 Podle empirických kritérií 

Empirická kritéria pro posouzení účinků tlakové vlny na konstrukci vycházejí ze 

zkušeností a předchozích výzkumů. Jejich použití nám dává dobrý rychlý prvotní odhad, pro 

jejich přesné použití je však kromě hodnoty přetlaku nutno znát i časový průběh zatížení.  

V disertační práci jsou uvedena hodnocení dle empirických kritérií podle různých 

autorů., např. viz tabulka 9-1.  

 

Tabulka 9-1: hodnocení podle empirických kritérií, [4] 

 
 

9.2 Ekvivalentní statický výpočet 

Ekvivalentní statický výpočet funguje na principu nahrazení dynamického zatížení 

statickým s použitím dynamického součinitelem.  

Pro běžné rozměry deskostěnových i nosníkových konstrukcí můžeme zjednodušeně 

předpokládat, že výbuchové zatížení od odražené vlny zatěžuje tyto konstrukce rovnoměrně 

spojitě. Odezvu konstrukce lze pak zjednodušeně stanovit z jejího zatížení ekvivalentním 

statickým zatížením pekv, které je pro dominantní vlastní frekvenci (zpravidla první) součinem 
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dynamického součinitele δ a staticky uvažovaného zatížení, odpovídajícího přetlaku 

v odražené vlně pref: [4] 

 

                (9-1) 

 

Pro pružně plastickou soustavu je dynamický součinitel δ funkcí poměru doby 

působení rázové vlny τ na vlastní periodě kmitání konstrukce T(i) = T a na přetvárnosti 

(duktilitě) konstrukce. Pro zjednodušenou soustavu s jedním stupněm volnosti ve tvaru 

odvodil N. M. Newmark vztah [34]: 

 

 

 
 

          

    
 

  
 

  

     
    

  

    (9-2) 

 

kde za vlastní periodu T(i) se zpravidla dosazuje nejnižší vlastní perioda ohybového 

kmitání (tedy i = 1) a doba působení přetlakové fáze τ+ = tD, 

 součinitel duktility μ pro rázové jevy (velmi rychlé) při ohybovém namáhání 

konstrukce lze obvykle uvažovat v rozmezí pro zdivo od 3 do 5 [26] nebo 

vypočítat z rovnice (4-8) 

 

Pro zatížení rázovou vlnou je velikost dynamického součinitele s uvažováním 

duktilního chování konstrukce v mezích δ = 1 ~ 2. Hodnoty dynamického součinitele lze také 

v závislosti na naladění konstrukce odhadnout z grafů na obrázcích 9-1 pro rázovou vlnu 

a dalších uvedených v disertační práci pro jiné typy vln. 

 

 

Obrázek 9-1: Závislost dynamického součinitele δ na naladění konstrukce ω(1) τ pro jednoduchý 

trojúhelníkový průběh přetlaku nebo podtlaku rázové vlny, [78] 
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9.2.1 1-D a 2-D zjednodušení 

Zjednodušení na 2-D výpočet funguje na principu hodnocení jednotlivých plošných 

prvků v 3-D konstrukci samostatně, jako by byly přímo vystaveny výbuchu.  

Tento výpočet můžeme využít, pokud budeme chtít posoudit nějaký rovinný prvek 

v konstrukci samostatně, v našem případě např. zatěžovanou přední stěnu. 1-D zjednodušení 

funguje na principu nahrazení deskové konstrukce nosníkovou náhradou s jednotkovou šíří 

desky. 

Pro zjednodušený výpočet je nejprve nutné stanovit naladění stavební konstrukce. Pro 

zatížení tlakovou vlnou, která vytváří zjednodušeně spojité rovnoměrné zatížení konstrukce, 

je zpravidla dominantním vlastním tvarem 1. vlastní tvar s kmitnou ve střední části 

stěnodeskové konstrukce (mísovitý průhyb) nebo nosníkové konstrukce. Vzorce pro výpočet 

vlastní frekvence a statické odezvy nosníkového prvku na spojité zatížení jsou podrobně 

rozepsány v disertační práci 

 

O porušení konstrukce rozhoduje podmínka přípustného mezního pootočení ψ. Jeho 

hodnota na mezi porušení je přibližně v rozmezí 2,3° až 5,7° pro zdivo. [26] 

 

ψ = 2 arctg (2y / l)     (9-3) 

 

kde  y je maximální dosažený průhyb nosníkových prvků, desek a stěn (ve středu rozpětí),  

l  je rozpětí konstrukce nebo rozpětí v kratším směru stěnodeskové konstrukce 

 

Druhým způsobem je vyhodnocení napětí. Jestliže dojde k překročení meze únosnosti 

Rtfd, objeví se v materiálu konstrukce trhlina. Pro bezpečnou konstrukci musí pak platit 

nejnepříznivější podmínka, a to na základě porovnání napěťového stavu [26]: 

 

 min (σg ± σexpl) ≥ - Rtfd    nebo po úpravě    σexpl – σg ≤ Rtfd  (9-4) 

 

kde  σexpl  je napětí od účinků tlakové vlny výbuchu, 

 σg je normálové napětí v daném místě (spáře) od ostatních zatížení (zpravidla pouze 

stálých). 

 

Obdobně lze posuzovat při 2-D zjednodušení. 

9.3 Zjednodušené posouzení přední stěny pro scénář 1 

K posouzení zjednodušenými metodami byla vybrána přední stěna 1. NP. Stěna má 

délku 10 m, výšku 8,2 m po špici a tloušťku 290 mm. Problém je, že 1 -D a 2-D zjednodušení 

lze použít pouze na prvky čtverce nebo obdélníku. Přistoupíme tedy k určitému zjednodušení 

a přední stěnu budeme brát jako obdélník délky 10 m a výšky 6,5 m (obr. 9-2). Otvory ve 

stěně budeme pro naše zjednodušené výpočty ignorovat. 
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Obrázek 9-2: Zjednodušení přední stěny na obdélníkový tvar 

 

V rámci výše zmíněného projektu „Protivýbuchová ochrana staveb“ byl vytvořen také 

výpočetní program v MS Excel, který umožňuje vypočítat zjednodušený výpočet odezvy 

stěnodeskové konstrukce [26],[85]. Program je volně stažitelný z webových stránek projektu 

(http://pvoch.cvut.cz/ke_stazeni/, [85]) a funguje na teoretickém principu popsaném výše.  

Zjednodušený výpočet přední stěny jako stěnodesky je uveden na obrázku 9-3. 

 

 

http://pvoch.cvut.cz/ke_stazeni/
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Obrázek 9-3: Zjednodušený výpočet odezvy stěnodeskové konstrukce, [85] 

 

 

Jak je vidět z obrázku 9-3, podle zjednodušeného posouzení programem [85] k poruše 

konstrukce nedojde. Podle empirických kritérií by však při přetlaku 105 kPa mělo dojít totální 

havárii. Ověříme proto přední stěnu dynamickým výpočtem v programu SCIA. 

Jak je vidět z obrázku 9-4, naladění konstrukce, resp. 1. vlastní frekvence vychází 

zhruba stejně u zjednodušeného výpočtu i v programu SCIA. 
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Obrázek 9-4: Vlastní frekvence samostatné přední stěny 

 

V programu SCIA je pro dynamické výpočty potřeba zadat zatěžovací funkci. Tuto lze 

vytvořit skládáním dvou funkcí různých tvarů (např. konstantní, lineární, sinusoida). Funkce 

můžeme sčítat nebo násobit tak, aby výsledná funkce odpovídala reálnému průběhu zatížení, 

umožňuje nám zadat přetlakovou i podtlakovou fázi (viz obrázek 9-5). 

 

 
Obrázek 9-5: Zadání zatěžovací funkce do programu SCIA 

 

Parametry výpočtu, zejména šířku integračního kroku musíme zvolit tak, abychom 

zachytili ve výstupu moment, kdy dochází k největšímu zatížení, resp. odezvě konstrukce. 

Parametry výpočtu pro naši zatěžovací funkci jsou patrné z obrázku 9-6.  
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Obrázek 9-6: Parametry výpočtu 

 

Výsledná deformace konstrukce je pomocí přemístění uzlů zobrazena na obrázku 9-7. 

 

 

Obrázek 9-7: Maximální výchylka (přemístění uzlů v ose y) přední stěny na zatížení scénáře 1 

 

Pokud budeme o porušení konstrukce rozhodovat na základě vyhodnocení úhlu 

maximálního možného pootočení podle vztahu (9-3): 
 

ψ = 2 arctg (2y / l) = 2 arctg (2 · 0,084 / 6,5 resp. 8,2)    (9-5) 
 

dostaneme úhel ψ = 4,1° pro reálnou výšku stěny 8,2 m a úhel ψ = 5,2° pro 

zjednodušenou úvahu 6,5 m, což by znamenalo pravděpodobnou havárii stěny.  
 

Problém, který způsobuje nesprávné posouzení programem pro zjednodušené 

posouzení, v tomto případě s největší pravděpodobností znamená velmi malá doba přetlakové 

fáze. Pro dobu trvání τ+ = 0,0042 s program vypočte dynamický součinitel 0,043 a následné 

posouzení je velmi nepřesné. Pro velmi brizantní výbušniny typu plastických trhavin se proto 

tento program nehodí. 
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9.4 Zjednodušené posouzení přední stěny pro scénář 2 

 
Obrázek 9-8: Zjednodušené posouzení přední stěny podle programu, [85] 



27 

 

Dynamické ověření výpočtu provedeme stejně jako v prvním případě. 

 

 
Obrázek 9-9: Maximální posun uzlů stěny při zatížení dle scénáře 2 

 

Po přepočtu podle (9-3) dostaneme úhel natočení střednice 6,6°, což by vedlo 

k pravděpodobné havárii stěny.  

 

 Jak je vidět v tomto případě, pro delší doby působení přetlakové fáze již program pro 

zjednodušený výpočet dává srovnatelné hodnoty jako dynamický výpočet pomocí programu 

SCIA a výsledné hodnoty korespondují s odhadem dle empirických kritérií. 

 

 

10 3-D výpočet odolnosti zděné konstrukce při výbuchovém zatížení 

Výpočty byly modelovány v programu SCIA Engineer. Model konstrukce je blíže 

popsán v sekci 7. 

10.1 Zatížení podle scénáře 1 

Zatěžovací funkce pro scénář 1 je zobrazena na obrázku 9-5. 

Maximální deformace konstrukce při zatížení je zobrazena na obr. 10-1. 
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Obrázek 10-1: maximální odezva konstrukce na zatěžovací scénář 1 

 

Podle (9-3) vychází maximální mezní pootočení: 

 

ψ = 2 arctg (2y / l) = 2 arctg (2 · 0,039 / 3,7) ≈ 4°     (10-1) 

 

Pootočení vůči střednici bude v tomto případě 4° a dojde k havárii přední stěny. Při 

tomto zatěžovacím stavu pravděpodobně dojde ke kolapsu přední stěny, nedojde ovšem 

k havárii celé konstrukce budovy. 

 

Komplexnější studie kmitání celé konstrukce bude vyhodnocena u scénáře 2. 

10.2 Zatížení podle scénáře 2 

Zatížení bylo namodelováno dle parametrů tlakové vlny spočítané na obr. 8-6. 

Zatěžovací funkce je na obrázku 10-2. 
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Obrázek 10-2: zatěžovací funkce pro scénář 2 

 

 

V parametrech výpočtu byla zadána doba výpočtu 1 s a integrační krok 0,001 s. Z toho 

plyne, že výstupem je soubor dat o tisíci položkách a není možné jej zde celý prezentovat. Na 

následujících obrázcích je zobrazena deformace konstrukce (přemístění uzlů) v  závislosti na 

průběhu zatížení ve vybraných časových intervalech. 

 

Výpočtem podle 9-3 můžeme spočítat mezní úhly natočení střednic jednotlivých stěn. 

Jak je z obrázků 10-3 a 10-4 patrné z posunů uzlů v jednotlivých stěnách, dojde při tomto 

zatížení k havárii většiny zděných prvků a ke kolapsu budovy. 

 

Například přední stěna horní patro: 

 

ψ = 2 arctg (2y / l) = 2 arctg (2 · 0,04 / 3,7) = 4,3°    (10-2) 

 

Přední stěna spodní patro: 

 

ψ = 2 arctg (2y / l) = 2 arctg (2 · 0,03 / 2,8) = 4,2°    (10-3) 
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Obrázek 10-3: Deformace konstrukce v intervalu 0,04 až 0,09 s v náhodně zvolených krocích 
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Obrázek 10-4: Deformace konstrukce v intervalu 0,12 až 0,19 s v náhodně zvolených krocích 
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11 Odhad nejistoty určení odezvy zjednodušenými a přesnějšími 

metodami analýzy 

Odhad nejistoty u analýzy odezvy konstrukce na venkovní výbuch je velmi složitá 

problematika. Ještě než se vůbec budeme zabývat porovnáváním přesností jednotlivých druhů 

analýzy, je potřeba si uvědomit, že celý jev zatížení konstrukce výbuchem obsahuje více 

kroků, které samy o sobě mohou být každý zatížený poměrně velkou chybou.  

První krok je samotný výbuch kondenzované výbušniny. Publikovaná výbuchová tepla 

a TNT ekvivalenty jsou stanoveny za ideálních laboratorních podmínek. V praxi se však 

mohou podstatně lišit. Různé zdroje uvádějí, že při výbušné přeměně zreaguje přibližně 10 – 

15% látky. Navíc u podomácku vyrobených výbušnin velmi záleží na čistotě vstupních 

surovin a kvalitě, u námi vybraného ANFO různé zdroje uvádějí TNT ekvivalent v rozmezí 

0,3 – 0,82. To znamená, že vygenerovaná tlaková vlna se může ve svých výbuchových 

parametrech odchylovat řádově o desítky procent. U výbuchu oblaku plynu nebo prachu 

mluvíme až o stovkách procent. 

Obdobně tomu je i u geometrie šíření tlakové vlny. V námi prezentovaném 

idealizovaném případě uvažujeme výbušninu umístěnou na povrchu země s absolutním 

koeficientem odrazu 2. Ve skutečnosti ovšem bude část energie pohlcena a absorbována do 

země, jinak se bude výbuch chovat při umístění na tvrdý povrch typu beton nebo asfalt a jinak 

na zemině nebo písku. Šíření tlakové vlny je zde rovněž zcela idealizované, v reálné situaci 

bude toto ovlivněno nerovnostmi na povrchu, například příkopy, terénními vlnami, vzrostlou 

vegetací apod. 

Velkou roli hraje taky výška nad povrchem a vzdálenost, při simulacích se ve 

vzdálenosti 5 m od konstrukce lišil přetlak na čele rázové vlny při umístění na povrch a ve 

výšce 1 m nad povrchem o 60%. Naše simulace rovněž uvažuje zcela izolovanou budovu, 

pokud by k výbuchu došlo např. v zastavěné ulici ve městě, je nutno brát v úvahu 

i vícenásobné odrazy od stěn okolních budov. 

Z výše uvedeného je patrné, že již v určení parametrů zatížení se pohybujeme 

v odchylkách v lepším případě desítek, v horším i stovek procent. 

Nejistoty v materiálových charakteristikách zdiva, vzhledem k tomu, že se jedná 

o  nehomogenní materiál, jsou taky značné. Norma ČSN 73 2030 - Zatěžovací zkoušky 

stavebních konstrukcí [76] uvádí přípustnou odchylku v přetvoření konstrukce pro zdivo 25%. 

Při dynamickém zatížení se jedná o kladné i záporné hodnoty. U nejistoty v určení odezvy 

jsou tyto přípustné diference pro přetvoření ještě větší (jsou lineárně úměrné modulu 

pružnosti E) a pro zdivo se uvádí 50%. Při přebírání údajů o materiálu z literatury, např. 

technických průvodců a nejrůznějších příruček (Handbooky, správočniky ap.) je nejistota 

zpravidla ještě větší, díky nejrůznějším koeficientům bezpečnosti, zprůměrováním ap. [4] 

Dalším významným faktorem u stanovení nejistoty materiálových charakteristik 

materiálu je i stáří zdiva. Zejména malty vlivem stáří a zvětrávání ztrácí rychle své vlastnosti. 

Byl uskutečněn výzkum na stanovení vlivu stáří materiálu na porušení u  okenního skla 

(obrázek 11-1). U nových konstrukcí může být únosnost oken a dveří i o 50% vyšší. Při 

starších oknech nebo dveřích, v závislosti na míře jejich opotřebení, může být jejich únosnost 

výrazně nižší, někdy i pouze 10% až 20% únosnosti. Na základě zkušeností z vyhodnocování 

stop po výbuchu plynu u zděných konstrukcí lze konstatovat obdobné výsledky. 
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Obrázek 11-1: Mez porušení okenního skla v závislosti na přetlaku pm, době působení přetlaku t, ploše a 

tloušťce a stáří okenního skla (stáří je vyjádřeno dvojicí čar stejného typu), [81] 

 

Je tedy zřejmé, že pro přesnější výpočty je nezbytné materiálové charakteristiky 

stanovit měřením na konstrukci, nebo z odběru vzorků.  

Pokud materiálové vlastnosti stanovujeme pouze odhadem, musíme počítat stejně jako 

u parametrů výbuchového zatížení s chybou v řádu desítek až stovek procent. 

Tyto nejistoty je při interakci vlny s konstrukcí pochopitelně nutno brát v úvahu 

současně a k tomu se ještě přidají nejistoty způsobené vlastními výpočty, přesněji různými 

zjednodušeními ať již u vlastních matematických modelů, tak i u modelů konstrukce a tlakové 

vlny. 

11.1 Podle empirických kritérií 

Nejjednodušší způsob odhadu odezvy konstrukce při zatížení výbuchem je podle 

empirických kritérií. První tabulky na odhad vznikly v průběhu studené války pro hodnocení 

následků výbuchů atomových bomb. [17][18] 

U atomového výbuchu je ovšem doba trvání přetlakové fáze až okolo jedné 

sekundy. V tomto případě k totální destrukci zděné konstrukce stačil tlak 34 kPa. U výbuchu 

konvenčních pevných výbušnin, např. plastických trhavin, kde mluvíme o milisekundách, 

bude odezva konstrukce odlišná. 
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Podle kritérií je možné relativně přesně stanovit odhad poškození konstrukce, je ovšem 

nutné znát kromě maximálního tlaku i čas a průběh zatěžovacího impulzu. 

11.2 Zjednodušené výpočty 

Chyba udávaná pro použité empirické vzorce pro výpočet parametrů tlakové vlny od 

výbuchu je ±20% dle [26]. Přesnost jednotlivých vzorců se zlepšuje s rostoucí vzdáleností 

tlakové vlny od epicentra výbuchu.  

Zjednodušení 3-D konstrukce na samostatné 1-D nebo 2-D prvky s sebou samozřejmě 

nese další nejistoty, ať již v samotném zjednodušení, tak ve ztrátě robustnosti. Pokud 

z konstrukce „vyjmeme“ jednu stěnu, musíme nějakým způsobem zohlednit její interakci 

s ostatními částmi konstrukce v místech, kde je s nimi spojená. 

11.3 3-D modelování 

Pomočí přesného 3-D modelování lze dosáhnout výrazně přesnějších výsledků ve 

srovnání s hodnocením konstrukce podle kritérií, i když za cenu vyšších časových 

i případných finančních nákladů na vypracování expertizy. 

Největším problémem je v programu SCIA nemožnost zadat pro dynamické výpočty 

zatížení tlakem. Tlakové zatížení je potřeba rozdělit jako síly do vnitřních uzlů plochy. Toto 

samozřejmě do výpočtu vnáší nejistotu, její velikost závisí především na hustotě sítě. Další 

nejistotu do výpočtu vnáší použití metody konečných prvků, i zde má na nejistotu vliv hustota 

zvolené sítě. Samotné matematické výpočty v sobě obsahují nejistoty v podobě různých 

zaokrouhlení, ovšem tyto jsou v podstatě zanedbatelného řádu v porovnání s chybou, kterou 

do výpočtu vnáší materiálové charakteristiky zdiva. 

Při modelování odezvy konstrukce na zatížení bylo zjištěno, že na odezvu konstrukce 

mají největší vliv modul pružnosti zdiva E a součinitel duktility. Pokud nemáme přesná 

naměřená data o materiálových charakteristikách zdiva, musíme počítat s chybou v řádu 

stovek procent. 

 

12 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat odezvu zděné konstrukce zatížené různými 

typy výbuchového zatížení. 

Pro dva zvolené scénáře zatížení odrazným přetlakem 105 kPa a 520 kPa je podle 

hodnocení na základě empirických kritérií předpoklad, že dojde k havárii zděných prvků. 

Při provedených zjednodušených výpočtech i na základě modelování v programu 

SCIA Engineer se tento předpoklad v obou případech potvrdil. 

Když pomineme nejistoty v odhadu parametrů tlakové vlny od výbuchu, z hlediska 

odezvy konstrukce mají zdaleka největší vliv materiálové charakteristiky zdiva a to především 

modul pružnosti a duktilita. Pokud nemáme zcela přesná naměřená data o posuzované 

konstrukci a tyto údaje pouze odhadujeme, musíme počítat s velmi velkou chybou výsledného 

výpočtu. Pokud nemáme přesná data o konkrétní konstrukci, poskytuje odhad pomocí 
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empirických kritérií dostatečně přesnou informaci o následcích působení výbuchového 

zatížení na konstrukci. 

Pokud máme k dispozici přesné informace o materiálových charakteristikách zdiva  

i průběhu zatížení, poskytuje 3-D modelování zcela nepochybně mnohem přesnější informace 

o chování konstrukce. Z vyhodnocení namodelovaných dat z prezentovaného přesnějšího 3-D 

modelu je dobře patrné chování konstrukce a její odezva v průběhu celé fáze zatěžování. Tato 

data nám mohou pomoci k lepšímu pochopení jevů, ke kterým při interakci rázové vlny 

s konstrukcí dochází.  

Prezentovaná data přinášejí nové poznatky o dynamické odezvě konstrukce na zatížení 

od výbuchu různých typů výbušnin v různých vzdálenostech od konstrukce. Praktický přínos 

představuje především porovnání jednotlivých způsobů odhadu a výpočtu a vyhodnocení 

nejistot, se kterými musíme při zvolené metodě počítat. 

Prezentovaná data rovněž poskytují dobré vstupní informace pro další výzkum v této 

oblasti. 
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