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Anotace 

SKOPAL, Adam. Numerické modelování vybrané stavební konstrukce za 

výbuchu : diplomová práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 69 s. 

Práce ověřuje možnosti posouzení účinků vnitřního výbuchu na stavby 

prostřednictvím programového systému Scia Engineer. Je rozdělena na tři hlavní 

části. Těmi jsou - teoretická část, která uvádí do problematiky výbuchů se zaměřením 

na ventilované výbuchy a tzv. praktická část, ta obsahuje výpočty a modelování dvou 

konstrukcí. Pro každou konstrukci je proveden jak výpočet tlaků vznikajících při 

vnitřním výbuchu, tak následné modelování ve výpočetním programu. V závěru je 

posouzení odezvy stavební konstrukce při vnitřním výbuchu získané pomocí 

programového systému. 

Klíčová slova: 

ventilovaný výbuch, tlaková vlna,  plyn, výbuch plynu, Scia Engineer, odezva 

 stavební konstrukce, 

 

SKOPAL, Adam. Numerical Modelling of a Selected Building Construction under 

Explosion Conditions : thesis. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 69 p. 

This thesis investigates the possibilities of assessing the effects of a confined 

gas explosion on constructions through the program Scia Engineer. It is divided into 

three main sections. The theoretical section concerns the issue of explosions, with the 

focus on ventilated explosions. The practical section includes computations and 

modeling of two constructions, with the computation of pressures emerging from 

confined gas explosions, as well as their modeling in the computer program both 

included. In the conclusion, the repercussions of the confined gas explosion on the 

structure gained from the computer program are assessed. 
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Úvod 

V dnešní době se plynové spotřebiče rozšířily téměř do všech sfér lidského 

života. Je možné se s nimi setkat v domácnostech, na pracovištích, v energetických 

provozech, průmyslu a na dalších místech. S jejich rozšířením se ale zvyšuje riziko 

selhání zařízení a to, ať neodborným zacházením, nevhodnou manipulací, nebo 

ku příkladu poruchou. V takových případech, kdy dojde k selhání zařízení, v nichž se 

nachází hořlavé plyny, které se tímto dostanou do prostoru mimo zařízení, hrozí 

nebezpečí výbuchu. Tento potencionální výbuch může vážně zranit nebo usmrtit 

osoby, které jsou jeho účinkům přímo vystaveny, nebo poškodit statiku budov, ve 

kterých se plynová zařízení nachází (případně jsou v jeho blízkosti). Tím mohou být 

ohroženy osoby a majetek, které účinkům výbuchu přímo vystaveny nebyly, ale 

v dotčeném objektu se nachází.  

Ze statistik Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS ČR) 

vyplývá, že i přes vysoké normativní nároky na kvalitu a provoz plynových zařízení 

k výbuchům každoročně dochází.  V takových chvílích je důležité umět posoudit, jaké 

dopady výbuch na stavbu měl. Cílem této práce je ověřit možnosti provedení analýzy 

odezvy stavební konstrukce na výbuch pomocí zvoleného programového systému a 

matematického modelování. Zvoleným programovým systémem je Scia Engineer, 

který primárně zatížení výbuchy nepočítá, ale lze v něm zadávat širokou škálu 

různých typů silových působení. V práci se snažím vypočtené zatížení výbuchovými 

tlaky  aplikovat na vybranou konstrukci, modelovanou v programu a ověřit, zda 

získané výsledky odpovídají reálným hodnotám. Vybrané konstrukce jsou jednouché 

místnosti, pro které se dá ručním výpočtem ověřit působení tlaků. Pokud by se tento 

postup osvědčil, bylo by možné tímto způsobem získat odpovídající výsledky i pro 

složitější konstrukce, u kterých by ruční výpočet byl velice zdlouhavý, nebo pro 

matematickou složitost dokonce nemožný.  

Přínosem této práce má být to, že umožní už při návrhu stavební konstrukce 

uvažovat, jak je možné předcházet účinkům výbuchů, respektive navrhnout ji tak, aby 

výbuch neměl na stavební konstrukci destruktivní účinky. To vše by bylo možné 

v jediném programovém systému, což by přineslo finanční úspory jednak tím, že by 

nebylo nutné kupovat další software a také tím, že není třeba pracovníky s dalším 

softwarem seznamovat, atd.   
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Rešerše 

Při tvorbě práce jsem nenašel ucelenou publikaci zabývající se způsoby 

výpočtu tlaků, jejich účinky na stavební konstrukce a následným využitím získaných 

poznatků ve výpočetních programech. Proto jsem vycházel z dostupných materiálů 

zabývajícími se jednotlivými dílčími částmi, přičemž o použití výpočetního programu 

Scia Engineer k modelaci výbuchu jsem v dostupných pramenech informace nenalezl. 

Při tvorbě práce jsem čerpal informace především z těchto zdrojů. 

 Shock, Impact and Explosions - Structural Analysis and Design – tištěná 

monografie [1] 

Publikace se velice detailně zabývá výbuchy a jevy s nimi spojenými. Rozebírá 

různé typy explozí, náloží, dopady výbuchů na konstrukce a doprovodnými jevy. 

Příručka protivýbuchové ochrany staveb – tištěná monografie [15] 

V publikaci jsou popsány výbuchy a odhad parametrů tlakových vln, analýza 

odezvy stavební konstrukce, vlastnosti stavebních materiálů.  

GAS EXPLOSION HANDBOOK – internetový zdroj [4] 

Tento zdroj se podrobně věnuje teoretické stránce problematiky výbuchů 

plynů a podrobně popisuje jevy, které výbuchy doprovázejí. Také se zabývá 

podmínkami, které mohou výbuchové děje ovlivnit.  

Výpočetní programy pro zjednodušený výpočet ohrožení konstrukce výbuchem 

pevné nálože v její blízkosti – dokument z internetu [17] 

V této krátké publikaci se autoři věnují způsobům výpočtu výbuchovým tlaků, 

jejich korekcím a možnostem ručního výpočtu se získanými hodnotami. 

NEMETSCHEK Scia : Tipy a návody : Scia Engineer – internetový zdroj [28] 

Tento zdroj poskytuje detailní informace o ovládání a nastavení výpočetního 

programu Scia Engineer. Součástí jsou i interaktivní výukové prezentace. 
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Teoretická část 

1 Statistiky výbuchů v ČR dle HZS ČR 

Dle statistik HZS ČR dochází každoročně k výbuchům. V posledním desetiletí 

došlo v průměru k 17 výbuchům ročně. V posledních letech dochází k jejich snižování, 

což lze připsat zvyšujícím se nárokům na kvalitu výrobků, manipulaci apod. Přestože 

představují malý podíl celkové činnosti hasičského sboru, jsou následky a nebezpečí 

při jejich likvidaci značné. Nejvyšší podíl výbuchů připadá právě na výbuchy plynu. 

Celkový počet výbuchů v jednotlivých letech můžeme vidět na Obrázek 1 a v 

 Tabulka 1. 

 

Obrázek 1- Statistika výbuchů podle příčiny vzniku v letech 2001 – 2010 [29] 
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2 Vlastnosti plynu  

Plyny 

Jsou to látky, jejichž tlak nasycených par při teplotě 50 °C je vyšší než 294 kPa, 

nebo jejichž kritická teplota je nižší než 50 °C. Za hořlavé se považují tehdy, mají-li 

definovanou teplotu vznícení, resp. vytvářejí-li se vzduchem v určitém koncentračním 

rozpětí výbušnou směs. Z ČSN 65 0201 je teplota vznícení limitována hodnotou 

650 °C. [3] 

 

Vzorec CH4 

Číslo UN 1971; 1972 

CAS číslo 74-82-8 

Zápach bez zápachu 

Výhřevnost 33,932MJ/m3 

Spalné teplo 37,689 MJ/m3 

Hustota 

 plynný (při 21 °C) 

 kapalný 

 

0,676 kg/m3 

422 kg/m3 

Meze výbušnosti 4,4 – 15 % 

Teplota samovznícení 595 °C 

molární hmotnost 16.043 g/mol 

Maximální spalovací rychlost 0,338 m/s 

Maximální výbuchový tlak 0,68 MPa 

Minimální zápalná energie 0,28 mJ (při 8,5% obj.  

metanu ve vzduchu) 

Tabulka 2 - Vlastnosti metanu[23][27] 
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Zemní plyn 

Jde o bezbarvý hořlavý plyn, který bez přidání příměsí nezapáchá. Je 

nejedovatý, nedýchatelný a lehčí než vzduch. Podíl jednotlivých jeho složek se liší dle 

místa těžby a následné úpravy, nicméně nejvýznamnější složkou je metan, jehož 

koncentrace je v zemním plynu v rozmezí 85 – 99%. [23] Jelikož jde o směs, je patrné, 

že není možné získat přesné hodnoty vlastností. Na druhou stranu značný obsah 

metanu ovlivňuje vlastnosti zemního plynu nejvíce a tyto jsou velmi blízké 

vlastnostem čistého metanu. Zohledněním předešlých informací jsou uvedeny 

vlastnosti a fyzikální parametry pro metan (viz. Tabulka 2). Výpočty budou ze 

stejného důvodu počítány pro čistý metan. 
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3 Výbuch plynu 

Výbuchem obecně rozumíme rychlou (v některých případech nečekanou) 

změnu chemického nebo fyzikálního stavu hmoty, souběžně doprovázenou 

uvolněním energie a pohybem částic. [9] 

Výbuch plynu je definován jako proces, kdy hoření promíseného oblaku 

paliva a okysličovadla, způsobuje rychlý nárůst tlaku. Při hoření plynu a spotřebě 

oxidačního prostředku dochází k uvolňování velkého množství tepla. Následky 

výbuchu plynu závisí na prostředí, ve kterém je oblak plynu uzavřen, nebo které je 

oblakem obklopeno. Proto se výbuch dle prostředí, kde k němu dojde, klasifikuje 

takto: 

 výbuch na volném prostranství – neohraničené výbuchy plynu viz. 

Obrázek 2c 

 výbuch v uzavřeném prostoru – částečně ohraničené výbuchy 

(v komorách, budovách atd. viz. Obrázek 2b) 

 výbuch v 1D geometrii – vnitřní výbuchy (tunely, potrubí viz. Obrázek 

2b).[16] [15] 

Samotný mechanismus výbušné přeměny je podle rychlosti děje a tlakových 

projevů částic dělen takto: 

 deflagrační hoření (explozivní), 

 přechodová oblast hoření (deflagrace) v detonaci, 

 detonace. [15] 

3.1 Typy výbušné přeměny v závislosti na rychlosti hoření 

Deflagrace 

Vlna hoření se šíří podzvukovou rychlostí a pohybuje se řádově od mm.s-1 až 

po stovky m.s-1 cca do 1000 m.s-1 vzhledem k rychlosti zvuku v plynu před čelem 

plamene (nevyhořelému plynu). Je doprovázena nízkými tlaky (do několika bar). Tlak 

a rychlost hoření značně závisí na geometrických podmínkách prostoru, v němž se 

plynný oblak nachází. [13] 

Vznik významné tlakové vlny je při deflagraci oblaku plynů a par možný pouze 

tam, kde je oblak částečně nebo zcela ohraničen. [13] 
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Přechod hoření (deflagrace) v detonaci  

Rychlost hoření je v řádu až několika stovek m.s-1 a tlaky dosahují až několika 

stovek MPa. Rychlost šíření čela plamene se pohybuje v blízkosti rychlosti zvuku 

vzhledem k rychlosti zvuku v plynu před čelem plamene. 

Detonace 

Rychlosti cca od 1000 m.s-1 (rychlost šíření čela plamene je vyšší než rychlost 

zvuku v plynu před čelem plamene). V čele tlakové vlny jde rázová vlna; nárůst tlaku 

je v řádu jednotek až desítek GPa a je skokový (detonační diskontinuita). [15] 

V případě oblaku plynné směsi a vzduchu se rychlost detonační vlny pohybuje 

v rozmezí intervalu 1500 – 2000 m.s-1. [15] 

 

Obrázek 2 – Výbuchy plynu a) vnitřní výbuch, b) částečně ohraničený výbuch, 
c) neohraničený výbuch [13] 

3.2 Podmínky vzniku výbuchu oblaku plynů a par 

1. Únik hořlavého plynu pod vhodným tlakem a při vhodné teplotě, příp. odpar 

z rozlité hořlavé kapaliny. 

2. Hořlavý mrak musí být vytvořen před iniciací (disperzní fáze). Pokud nastane 

iniciace okamžitě, dojde pouze k hoření (radiační účinky). Nejvhodnější 

podmínky pro vznik výbušného mraku vznikají v rozmezí 1 až 5 minut po 

začátku úniku. 
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3. Alespoň část mraku se musí nacházet v mezích výbušnosti. Oblak můžeme 

rozdělit na tři hlavní oblasti. První oblast bohatá na směs je poblíž výronu 

plynu, druhá na okrajích oblaku je oblast chudé směsi, ve které už převažují 

jiné plyny (okolní) a unikající plyn je pod mezí výbušnosti. Třetí oblast je 

v mezích výbuchu a nachází se mezi předešlými dvěma oblastmi. 

4. Turbulence – pokud nedochází k turbulenci unikajícího plynu, ale proudění 

probíhá v laminární oblasti, nedojde při iniciaci směsi k velkým tlakovým 

projevům, ale pouze k bleskovému požáru.[21] 

5. Přítomnost iniciačního zdroje. 

3.2.1 Iniciace (iniciační zdroje) 

Iniciační zdroj je látka, reakce nebo předmět, který má dostatečnou energii pro 

aktivaci výbušného (hořlavého) souboru, např. má dostatečně vysokou teplotu, 

kterou je schopen odevzdávat potřebnou dobu (musí mít vhodnou intenzitu). 

Základní rozdělení iniciačních zdrojů: 

 teplené zdroje (plamen, horké povrchy, mechanické jiskry atd.) 

 elektrické jiskry 

Závislost jednotlivých látek na velikosti iniciační energie se liší právě podle 

typu působícího zdroje. Látka může mít vysokou teplotu vznícení a přitom nízkou 

minimální iniciační energii. [6] 

3.3 Aspekty ovlivňující chování výbušného souboru  

Meze výbušnosti 

K tomu, aby došlo k výbuchu, musí být splněny podmínky, které umožní jeho 

vznik (viz. kapitola 3.2). Je zřejmé, že koncentrace hořlavé látky má zásadní vliv na 

vznik výbuchu a hodnotu výbuchového tlaku. Proto se u hořlavých plynů určují meze 

výbušnosti. U plynů a par jde o poměr koncentrace vzduchu a hořlavé látky. Jedná se 

tudíž o koncentrační meze výbušnosti. Pro danou plynnou látku je určena horní mezí 

výbušnosti (UEL – upper explosive limit), při které se projevuje nedostatek 

oxidačního prostředku a dolní mezí výbušnosti (LEL –lower explosive limit), kdy se 

naopak projevuje nedostatek paliva. V závislosti na změně koncentrace se mění i 

maximální výbuchový tlak a rychlost růstu výbuchového tlaku. Nejvyšších hodnot je 
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dosaženo při optimální koncentraci, která je pro plyny blízká koncentraci 

stechiometrické. [15] 

 

Obrázek 3 - Pásmo možné iniciace směsi v závislosti na čase a změně 
koncentrace; závislost iniciační energie na koncentraci směsi [4] 

Na mez výbušnosti dále mají vliv tyto faktory: 

 velikost iniciační energie 

 počáteční teplota směsi 

 vlhkost směsi 

 obsah kyslíku 

 tlak v okamžiku iniciace – počáteční tlak [16] 

 stavební řešení prostoru 

 turbulence 

Velikost iniciační energie 

Meze výbušnosti se rozšiřují se stoupající hodnotou iniciační energie, to platí 

především pro horní mez. [6] 

Vliv teploty 

S rostoucí teplotou se rozšiřují koncentrační hranice hořlavosti (výbušnosti) 

až do meze, kdy je teplota tak vysoká, že dojde ke vznícení. U každého plynu se tato 

hodnota pohybuje v jiném rozmezí.[4] To názorně zobrazuje Obrázek 4. 
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Obrázek 4 - Vliv teploty na koncentrační hranice hořlavosti (výbušnosti) [4] 

Vlhkost směsi 

V případě plynné směsi nehraje relativní vlhkost příliš velkou roli a meze 

výbušnosti ovlivňuje jen minimálně. Nejvýbušnější je suchá směs. [6] 

Obsah kyslíku 

Se stoupajícím množstvím kyslíku ve směsi výrazně stoupá horní hranice meze 

výbušnosti, protože ta představuje nedostatek kyslíku. Naopak spodní mez, která 

představuje nedostatek paliva se zvyšujícím množstvím O2, se nemění.[6] 

Tlak v okamžiku iniciace 

Při změně tlaku resp. jeho růstu se mění především horní hranice výbušnosti, 

spodní hranice se mění nevýrazně. Naopak při poklesu pod hodnotu atmosférického 

tlaku se hranice zužují a u některých směsí může dojít až k jejich uzavření. V takovém 

případě nelze tuto směs iniciovat.[6] Toho se v průmyslu využívá při prevenci 

výbuchu. 

Tvar místnosti nebo stavební řešení oblasti 

Se zvětšujícími se rozměry místnosti (nádoby), klesá rychlost narůstání 

výbuchového tlaku, ale maximální hodnota výbuchového tlaku se nemění. To neplatí 

pro podlouhlé nádoby a potrubí, kde se s délkou maximální parametry zvyšují.[6] 
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Urychlování plamene 

Turbulence vzniká v místnosti (obalu, nádobě), kde se  vyskytují překážky, 

které mění směr pohybu částic. Tím dochází k jejich nepravidelným výchylkám, 

různým rychlostem toku a následné turbulenci směsi (při určité rychlosti 

laminárního hoření přechází proudění v turbulenci i bez překážek). S rostoucí 

turbulencí směsi dochází k zvyšování rychlosti hoření  ke zvýšení tlaku a také může 

docházet ke změně plochy plamene.  

K dalšímu zvyšovaní rychlosti dochází nárazy tlakových vln na konstrukce a 

jejich zpětným odrazem. [15] 

 

 

Obrázek 5 - Nárůst tlaku na čele tlakové vlny (rychlost čela je nižší než rychlost 
zvuku) [10] 

3.4 Ventilovaný výbuch plynu 

Ventilovaný výbuch se dá rozdělit do několika samostatných fází, jež jsou 

rozebrány níže. Grafické znázornění průběhu tlaku je vidět na Obrázek 6. Průběh se 

od Obrázek 6 může lišit, a to především u hodnoty tlaku P1, která se mění v závislosti 

na: velikosti větracího otvoru, jeho váze, resp. síle nutné k jeho otevření a objemu 

místnosti, ve které k výbuchu došlo. Při nevhodně navrženém ventilu může tlak P1 

téměř splynout s hodnotou P2. 

V porovnání s neventilovanými výbuchy jsou maximální tlaky menší. Se 

zmenšující se plochou ventilu se význam ventilace snižuje a tlaky narůstají. 
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3.4.1 Fáze ohraničeného výbuchu 

Rychlost čela plamene ovlivňuje rychlost vzniku produktů hoření a ta přímo 

určuje velikost tlaku.  Tlak exponenciálně narůstá v závislosti na čase (nelineárně) a 

rychlosti plamene (lineárně), tzn. čím kratší čas a vyšší rychlost plamene, tím strmější 

nárůst tlaku.  Z toho plyne, že ochrana (otevření ventilů) musí být zajištěna co 

nejdříve (již při dosažení nízkých přetlaků). [15] 

3.4.2 Fáze odstranění ventilu 

Pro maximální odlehčení je vhodné, aby byl ventilační otvor otevřen co 

nejmenší přetlakem v raných stádiích výbuchu. Tlak v místnosti narůstá přesto, že 

rychlost hoření čela plamene klesá  do doby, než je otvor zcela otevřen a výtoku plynů 

nic nebrání. V této chvíli je dosaženo prvního maxima přetlaku ∆P1 (viz. Obrázek 6). 

V případě, že by byl vyrážecí přetlak příliš vysoký, nemuselo by už po jeho otevření 

dojít k žádnému odlehčení. [15] 

 

Obrázek 6 - Ideální průběh tlaku při ventilovaném výbuchu [13] 

3.4.3 Fáze ventilování 

Tato etapa je závislá na velikosti ventilačního otvoru, rychlosti vzniku zplodin 

hoření a rychlosti jejich výtoku ventilačním otvorem. Ve chvíli, kdy rychlost tvorby 

zplodin bude vyšší než jejich výtok, začne tlak uvnitř místnosti opět růst až do doby 
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maximální plochy plamene. V této chvíli je dosaženo druhé maximum tlaku ∆P2 (viz. 

Obrázek 6). [15] 

3.5 Tlaková vlna 

Je rychle šířící se vlna, charakterizována spojitou změnou tlaku, teploty a 

hustoty na čele vlny. Vlna se šíří od centra výbuchu do okolního prostředí 

v kuloplochách a v dané vzdálenosti je rychlost ve všech směrech stejná (pro danou 

kuloplochu je rychlost šíření konstantní).[20] Spojitý (postupný) nárůst tlaku 

zobrazuje Obrázek 5. 

3.6 Rázová vlna 

Jde o specifickou tlakovou vlnu s rychlostí šíření čela větší než rychlost zvuku 

v okolním prostředí. [20] 

Vzniká expanzí velice horkých (výbuchových) plynů za vysokých tlaků. Šíří se 

od centra výbuchu (výbušniny) všemi směry. Na jejím čele se skokově mění 

parametry stavu látek  především tlak, viz. Obrázek 7. Se zvětšující se vzdáleností 

dochází k postupnému odtrhávání čela rázové vlny od výbuchových plynů (ty jsou 

hmotné, zastaveny prostředím - vzduchem) a také klesá energie vlny vlivem 

zvětšujícího se povrchu, objemu a ztrátami. 

Rychlost vlny se lineárně mění s tlakem na čele vlny – čím vyšší tlak, tím vyšší 

rychlost. Ta je vždy vyšší než rychlost zvuk v původním prostředí. Při nízkých tlacích 

je rychlost čela rázové vlny velice blízká rychlosti zvuku v daném prostředí. [13] 

Pokud není z nějaké strany výbuch ohraničen, šíří se rázová vlna v tzv. kuloplochách. 

V kontaktu s překážkou dochází k odrazům a dalšímu šíření. Dalším jevem 

doprovázející rázovou (tlakovou) vlnu je tzv. podtlaková fáze. Ta vzniká velkou 

rychlostí na čele vlny, za níž probíhá hoření. Následně v krátkém čase po té, co se 

rázová vlna dostane do určité vzdálenosti, dojde vlivem prudkého rozpínání plynů 

k nedostatku plynů za čelem vlny, čímž se generuje podtlak, který dále působí na 

konstrukce. Ve srovnání s přetlakovou fází trvá podtlaková fáze delší dobu a 

maximální hodnota (rozdíl ve srovnání s atmosférickým tlakem) tlaku je menší. [1] 

Přetlaková i podtlaková fáze společně generují tzv. dynamické zatížení (dynamický 

tlak viz. kapitola 4.2). Příklad vývoje tlaku při výbuchu je vidět na Obrázek 8 
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Za běžných podmínek je pro výbuchy plynů rázová vlna netypická, neboť 

rychlosti hoření při výbuchu nejsou dostatečně vysoké.  

 

 

Obrázek 7 - Tlakový průběh rázové vlny (skoková změna tlaku) [15] 

 

 

Obrázek 8 - Průběh tlaku při výbuchu plynů [4] 
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4 Odolnost stavebních konstrukcí 

Objekty posuzované v této práci jsou:  

 soustava pokojů v panelovém domě (dále SPD) ze železobetonových 

panelů 

 laboratoř tvořena železobetonovým skeletem s cihlovou vyzdívkou 

a železobetonovým stropem 

Z tohoto důvodu bude věnována pozornost především těmto materiálů a 

typům konstrukcí. 

4.1 Statické namáhání konstrukce 

Statická zatížení konstrukcí vyvolávají stálá (projektovaná) zatížení. [12] Tyto 

jsou tvořena tíhou vyšších podlaží a stálým vybavením (užitná zatížení). Síla vyvolaná 

těmito složkami působí od jejich působiště ve směru gravitační síly a podle způsobu 

uložení a uchycení daných složek vyvolává odpovídající reakce ve sledované 

konstrukci. Může jít o prostý tlak, ale také o různá ohybová namáhání apod. Statické 

působení nevyvolává v konstrukci významná zrychlení. Na tento typ zatížení musí být 

konstrukce projektována. 

4.2 Dynamické namáhání konstrukce 

Výbuch zatěžuje konstrukci dynamickým zatížením. To je takové, při němž 

vznikají v konstrukci významná zrychlení. Dynamicky jsou stavby zatížené proto, že 

trvání tlakových účinků na konstrukci je dosti krátké, řádově stovky milisekund a po 

této době je konstrukce odlehčena. Tím dochází k rozkmitu, který je postupně 

odporem stavebního materiálu utlumen. Než ale k úplnému útlumu dojde, konstrukce 

harmonicky kmitá. Velikost tohoto kmitání je velkou měrou dána hmotností 

konstrukce. Celková odezva konstrukce je dána maximálním tlakem, pozitivním a 

negativním impulsem, dobou nárůstu tlaku a tlumením konstrukce.[4] Změna 

přetlakových a podtlakových účinků tlaku nastává s jistou frekvencí, v případě že byla 

blízká vlastním frekvencím konstrukce, mohlo by dojít k výraznému zesílení 

rozkmitu, a tím i zvýšení dynamického působení na konstrukci. Mechanické vlastnosti 

stavebních materiálů 
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4.2.1 Beton (železobeton) 

Nehořlavé umělé stavivo, tvořeno plnivem, pojivem, vodou a případně dalšími 

přísadami pro zlepšení vlastností. Beton je schopen přenášet vysoká tlaková zatížení 

(desítky MPa), ale výrazně menší zatížení v tahu (jednotky MPa). Pro zlepšení těchto 

vlastností a možností zatížení za ohybu se vyztužuje ocelovými pruty, sítěmi a dalšími 

prvky, které tyto zatížení přenáší tak, aby byl beton primárně namáhán opět tlakem. 

Pevnost mimo tlak tedy záleží na možnostech výztuže a jejím vhodném umístění. 

Železobeton se dělí na předpjatý a nepředpjatý. Do prve zmíněného je již od 

počátku vneseno určité napětí, čímž se předchází náporu v tahu, a to dovoluje výrobu 

větších prvků (vyšší pevnost), především většího rozpětí konstrukcí. Nevýhodou je 

rychlejší pokles pevnosti při působení vyšších teplot (požár).[26] 

4.2.2 Keramické stavební materiály – cihly 

Vlastnosti těchto materiálů značně ovlivňuje teplota výpalu (v případě 

pálených staviv), nebo chemicko-fyzikální procesy a výchozí suroviny (pro nepálená 

keramické staviva). Keramické materiály mají dobrou požární odolnost. Jejich 

pevnost v tlaku je však nižší ve srovnání s betony. Pevnost a pružnost cihlové 

konstrukce v ohybu je dána především spojovacím materiálem (maltou) a ve srovnání 

s betony, příp. železobetony je velice nízká, max. jednotky MPa. Už malé hodnoty 

tlaků (od výbuchu) působící kolmo na daný prvek (zeď) mohou mít pro konstrukci 

destruktivní účinky. 

4.3 Požární odolnost a vlastnosti stavebních konstrukcí a 

materiálů 

Stavební konstrukce dle hořlavosti použitých stavebních hmot a jejich vlivu na 

únosnost konstrukční části můžeme rozdělit na: 

 druh DP1 – přibližně ekvivalent materiálu o stupni hořlavosti A1 – A2 

 druh DP2 – přibližně ekvivalent materiálu o stupni hořlavosti B 

 druh DP3 – přibližně ekvivalent materiálu o stupni hořlavosti C - F 

Přičemž hmoty, které jsou uzavřeny v konstrukci, nemají vliv na stabilitu, 

únosnost a nezvyšují požární zatížení během požadované požární odolnosti, se 

nezapočítávají, tudíž jako by v konstrukci nebyly.[5] 
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Dle použitého druhu stavebních materiálů (A1–F) v konstrukcích, jejichž 

funkce musí být zachována během požáru (především nosné konstrukce), lze celý 

objekt začlenit do jednoho ze tří konstrukčních systémů. Těmi jsou: 

 nehořlavý konstrukční systém – konstrukce DP1; konstrukce 

z nehořlavých hmot 

 smíšený konstrukční systém – smíšené konstrukce; mohou obsahovat až 

50 % hořlavých konstrukcí, ale pouze ve vodorovných konstrukcích 

nejvýše druhu DP2, svislé konstrukce druh DP1 

 hořlavý konstrukční systém – konstrukce nesplňují předchozí 

kritéria[5] 

Použitému konstrukčnímu systému bude odpovídat i chování konstrukce při 

požáru, resp. šíření požáru po výbuchu. 

Dalším kritériem, při posuzování odolnosti z požárního hlediska, které musí 

konstrukce splňovat, jsou tzv. mezní stavy. Jsou to požadavky na určité vlastnosti, 

které konstrukce musí během své požární odolnosti splnit. Patří zde celistvost, 

únosnost, limitní teplota na neohřívané straně a další. 
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5 Způsoby ochrany před výbuchem 

V průmyslu, kde se pracuje s nebezpečnými látkami, respektive v prostředí, 

kde hrozí nebezpečí výbuchu, NV č. 406/2004 Sb. upravuje, jaká se mají přijmout 

opatření pro snížení rizika. V tomto smyslu jsou zavedeny pojmy: primární, 

sekundární a terciární protivýbuchová ochrana. Tyto pojmy budou níže rozebrány. 

Nicméně, ochrana v tomto smyslu je realizovaná především v průmyslu, kde se 

pracuje s hořlavými a nebezpečnými látkami. Pro účely občanských budov je ochrana 

řešena prostřednictvím normy ČSN EN 1991-1-7, která se zabývá mimořádným 

zatížením staveb.  

Níže je popsána ochrana v průmyslu, poté bude rozebrán význam normy ČSN 

EN 1991-1-7. 

5.1 Primární protivýbuchová ochrana 

Primární ochrana zahrnuje všechna opatření zamezující vzniku hořlavého 

souboru (hořlavé nebo výbušné koncentraci plynů a par ve směsi se vzduchem či 

jiným oxidačním prostředkem). Toho lze dosáhnout: 

 vyloučením prostoru, ve kterém se může vytvářet nebezpečná 

koncentrace – skladování nebezpečné látky pod vrstvou kapaliny nebo jiné 

látky 

 odstranění hořlaviny, resp. takovou úpravou množství hořlaviny ve směsi, 

která již hořlavou (výbušnou) směs nevytváří – náhrada látky jinou látkou, 

která nemá nebezpečné vlastnosti 

 Odstraněním či snížením množství oxidačního prostředku – inertizace 

okolní atmosféry, nebo snížení koncentraci kyslíku pod mez, kdy je možno 

směs iniciovat [6] [7] 

5.2 Sekundární protivýbuchová ochrana 

Sekundární ochrana je způsob ochrany zabývající se omezením iniciace resp. 

zamezením možnosti iniciace nebezpečné výbušné atmosféry. Realizuje se především 

tam, kde nemůžeme v plné míře uplatnit primární způsob ochrany. Iniciačními zdroji 

jsou předměty nebo látky, které na základě zkušeností nebo vědeckých poznatků jsou 

schopny odevzdat dostatečné množství energie daného druhu o potřebné intenzitě po 
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určitou dobu, a tím vyvolat zapálení směsi hořlavé látky a oxidačního prostředku. 

[6][7] 

5.3 Terciární protivýbuchová ochrana 

Terciární ochrana nebrání vzniku výbuchu tak, jako primární a sekundární 

ochrana, nýbrž zapojuje se do dění až ve chvíli, kdy dojde k iniciaci směsi. Jejím 

úkolem je vzniklý výbuch hned v počáteční fázi co nejvíce eliminovat, případně 

usměrnit tak, aby následky výbuchu byly minimální. Proto jde o ochranu pasivní. 

Lze ji rozdělit na dvě základní části a to: 

 prostředky, které nebrání výbuchu, ale minimalizují účinky výbuchu 

(poškození, ohrožení). 

 zařízení potlačující výbušný proces [19] 

Právě o terciární ochraně lze uvažovat v občanských stavbách, neboť 

nevyžaduje žádné přídavné mechanismy a je tvořena pouze konstrukčním řešením 

prostoru. Ač nejde o prvotní záměr, dá se říci, že je realizována větracími otvory, 

které mají nízkou odolnost proti působícímu tlaku, a tím dovolí ventilaci zasažených 

prostor, čímž dochází k rychlému poklesu tlaku v prostoru a eliminují se jeho možné 

dopady na stavební konstrukci. 

5.4 Norma ČSN EN 1991-1-7 

Norma se zabývá účinky mimořádných zatížení jako jsou nárazy, zatížení od 

silničních vozidel a vnitřními výbuchy. V případě vnitřních výbuchů se zabývá 

výpočtem tlaků, které mohou nastat a řeší pro jaké typy staveb a jejich užití se musí 

norma použít. Výpočet tlaku předepsaný touto normou bude uveden později v rámci 

kapitoly 8.3. Přesto tato norma řeší pouze následky výbuchu (účinky tlaku), a 

nikterak se nezabývá tím, jak mu předejít.  
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6 Základní informace o softwaru Scia Engineer 

Modelování konstrukce je provedeno programem Scia Engineer (dále pouze 

Scia). Jde o grafický výpočetní software, který je určen pro výpočet, modelování 

konstrukcí statickou a dynamickou analýzou a jejich dimenzování podle příslušných 

norem. Je založen na metodě konečných prvků. Program je schopen pracovat v 1D, 

2D, 3D a dále může počítat i s působením času a distribucí sil v konstrukci (4D). Scia 

má v knihovnách zahrnuto množství předdefinovaných materiálů a konstrukčních 

prvků, což výrazně usnadňuje práci při modelování konstrukce. Proto stačí pouze 

stavební výkresy a po přenesení konstrukce do PC jsou k dispozici veškeré nutné 

informace a vlastnosti materiálu pro výpočty[28].  

6.1 Metoda konečných prvků 

Závislost deformace na vnějších silách je popsána parciální diferenciální 

rovnicí s okrajovou podmínkou. Obecně není možné vypočítat přesné klasické řešení, 

ale pouze řešení přibližné. K tomu Scia používá metodu konečných prvků (dále jen 

FEM – finite element method). Ta řešenou oblast diskretizuje sítí základních 

geometrických útvarů s požadovanou jemností a řešení aproximuje funkcí, která je na 

těchto útvarech lineární. Díky tomu je parciální diferenciální rovnice převedena na 

soustavu lineárních rovnic, jejíž rozměr i náročnost řešení roste s požadovanou 

přesností.  

FEM lze vypočítat deformace, vnitřní síly, podporové reakce a napětí v 

prostorových deskových, stěnových a skořepinových konstrukcí, rovinných a 

prostorových prutových soustav i smíšených konstrukcí. Kromě prutových a plošných 

konstrukcí lze také počítat i s tělesy[28].  
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7 Metody výpočtu výbuchových parametrů 

Mechanismus výbuchu je velmi složitý děj, ve kterém hraje roli velké množství 

faktorů. Z těchto důvodů neexistuje jednotný způsob výpočtů účinků výbuchu, ale liší 

se dle jednotlivých autorů a odchylky ve výsledcích se mohou pohybovat v řádu 

desítek procent. K tomu dochází i přesto, že jsou výpočty obvykle podpořeny 

experimentálními pokusy a je to dáno právě tím, že do děje zasahuje velké množství 

faktorů od teploty a tlaku, až po tvar objektu nebo množství a tvar překážek. Dokonce 

i při opakování experimentů za stejných podmínek můžou být naměřeny rozdílné 

výsledky, a to právě vlivem výše uvedených důvodů. Dalším problémem je, že některé 

oblasti výbuchů nejsou ani dostatečně popsány, a je třeba používat postupy, které 

jsou dané problematice nejbližší. Proto bude rozebráno více metod výpočtů a 

nejvhodnější budou vybrány pro výpočet výbuchu v této práci.  

Při výpočtech ventilovaných výbuchů se dá postupovat více způsoby. 

Nejrozšířenějším způsobem výpočtu výbuchů všeobecně je metoda TNT-ekvivalentu. 

Další metodou je využití vzorců pro ventilované výbuchy. Ty jsou sice primárně 

určeny pro průmysl (ventilace nádrží, zásobníků atd.), ale dá se je při splnění určitých 

podmínek použít i pro výbuchy v místnostech s okny, příp. dveřmi. Níže budou tyto 

metody popsány. 

7.1 Metoda TNT ekvivalentu 

Pro určení potencionální síly hořlavé látky byl zaveden způsob posuzování 

metodou TNT ekvivalentu. Tento způsob je velice jednoduchý. Funguje na principu 

porovnání účinků látky vzhledem k referenční výbušnině (tou byl zvolen TNT) a 

výsledkem je bezrozměrný koeficient, který určí, jaké potencionální škody je možné 

od dané hořlavé látky očekávat. V podstatě vyjadřuje účinnost procesu přeměny 

chemické energie (spalného tepla) na mechanickou energii (působení tlakové vlny). 

Při výbuchu plynu v reálných podmínkách, ale nedochází k přeměně chemické 

energie veškerého plynu, resp. k zapálení celého oblaku. Z toho plyne, že 

TNT ekvivalenty nabývají menších hodnot, a to v rozmezí od 1% do několika 10%. 

Hodnota TNT ekvivalentu se liší dle použitého vzorce a podle zkušeností a názoru 

autora na to, kolik látky se účastní výbušné přeměny. Množství spalného tepla, které 

se pro výpočet bere v úvahu, se pohybuje v rozmezí 2% - 15%. Už jen díky tomuto 

rozmezí mohou výsledné hodnoty nabývat velmi odlišných hodnot. Z tohoto důvodu 
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není metoda TNT ekvivalentu příliš vhodná pro výbuchy plynných směsí a už vůbec 

se nehodí pro výbuchy plynné směsi uvnitř objektu. S výhradami lze metodu použít 

pro výbuchy silnější než 0,1 MPa a vzdálené oblasti. [13]Metoda TNT-ekvivalentu 

nebude v práci použita. 

Dle mého úsudku je tato metoda pro výbuchy plynů nevhodná také z toho 

důvodu, že kondenzované výbušniny (např. TNT) mají vysokou brizanci (rychlost 

nárůstu tlaku rázové vlny). U plynů se brizance neurčuje (nedochází k detonaci), 

přesto při pohledu na rychlost nárůstu tlaku CH4 a např. TNT lze konstatovat, že 

rychlost nárůstu u TNT je více než 10ti násobná[1]. Při pohledu na výsledky dle 

metody TNT ekvivalentu a metod pro ventilované výbuchy je i poměr výsledných 

tlaků větší než 10:1. 

7.2 Metody výpočtu ventilovaných výbuchů 

Způsobů výpočtů ventilovaných výbuchů je více a bez experimentálního 

ověření nelze říci, který je pro danou situaci nejpřesnější. Jejich platnost je vždy 

omezena určitými podmínkami, především geometrickým uspořádáním a vlastnostmi 

uzávěru. Společné pro vzorce ventilovaného výbuchu je, že se při jejich výpočtu 

neuvažuje s množstvím plynu, ale předpokládá se, že je ho dost na to, aby bylo možné 

směs iniciovat. Při těchto výpočtech má největší vliv na velikost tlaku plocha otvoru, 

celkový objem místnosti a rychlost laminárního/turbulentního hoření daného plynu. 

Jelikož je tento postup určen přímo pro vnitřní výbuch s ventilováním, je v práci 

hodnota tlaku vypočtena právě pomocí vzorců pro ventilovaný výbuch, a to podle 

Cubbage a Simmondse, Rasbashe a normy ČSN EN 1991-1-7. 
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8 Postupy při výpočtu vnitřních ventilovaných výbuchů 

8.1 Ventilovaný výbuch podle Cubbage a Simmondse 

Hlavní roli při určení velikosti tlaku, má v tomto případě roli hmotnost a 

velikost ventilu. Jde o rovnice, které vytvořili a experimentálně ověřili Cubbage a 

Simmonds [13] (dále pouze C.S.) v roce 1955. 

Tvar rovnice je následující: 

 8-1 

 8-2 

kde  

P1 – maximální tlak při otevření otvoru (viz. Obrázek 6) [mbar] 

P2 – maximální tlak při úplném otevření otvoru a maximální ploše 

plamene (viz. Obrázek 6) [mbar]. Jeho hodnota je ovlivněna 

pouze velikostí otvoru. 

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

K – koeficient ventilačního otvoru [-] 

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

Pro výpočet koeficientu ventilačního otvoru K je použit vzorec: 

   8-3 

kde 

AS – plocha stěny, ve které je ventil umístěn [m2] 

AV – plocha ventilu [m2] 

V případě, že jsou v prostoru překážky, které mohou způsobit turbulence 

směsi, je možné podle [15] zavést tzv. faktor f, kterým se násobí hodnota S0. Ten může 

nabývat hodnot od 1,5 pro prostory, jako jsou laboratoře po hodnotu 8 a více pro 

silně turbulentní směsi (únik pod vysokým tlakem). Proto se místo hodnoty S0 zavede 

hodnota S0. Získá se následující úpravou: 

 8-4 

kde 

 ST – maximální turbulentní rychlost hoření [m.s-1] 

 f – turbulentní faktor [-] 
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Tyto rovnice se dají použít pouze v případě, že ventilační otvor splňuje určité 

podmínky a to: 

 hodnota koeficientu K není vyšší než 5 

 hmotnost ventilu na jednotku plochy není vyšší než 24 kg.m-2 

 k udržení ventilu není použito žádné opory [15] 

 největší a nejmenší rozměry uzávěru (na sebe kolmé) jsou maximálně 

v poměru 3:1 [1] 

8.2 Ventilovaný výbuch podle Rasbashe 

Podle Rasbashe (dále pouze RS.) je počítán pouze maximální tlak v místnosti, 

tzv. druhý tlakový vrchol viz. Obrázek 6 (v minulém případě P2).  Pro hodnotu 

maximálního tlaku Pm je použito vzorce s[1]: 

 8-5 

kde 

 Pv – tlak otevření ventilačního otvoru (tabulková hodnota) [mbar] 

 Pm – maximální tlak při úplném otevření otvoru a maximální ploše  

  plamene [mbar] 

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

 K – ventilační koeficient 

V tomto případě není dovoleno hodnotu S0 měnit koeficientem turbulence f. 

Aby rovnice byla platná, musí být splněny následující podmínky: 

 největší a nejmenší rozměry uzávěru (na sebe kolmé) jsou maximálně 

v poměru 3:1 

 K ≤ 5 

 W ≤ 24 kg.m-2 

 Pv musí být nejvýše 70 mbar 

K výpočtu ventilačního koeficientu K se používá vzorce: 

 8-6 

kde 

 V – objem místnosti [m] 

 Av – plocha ventilu [m2] 
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8.3 Ventilovaný výbuch podle ČSN EN 1991-1-7 

ČSN EN 1991-1-7 [24] (dále jen EC1) se zabývá mimořádným zatížením 

staveb. Jedna z části se zabývá účinky vnitřního výbuchu zemního plynu na stavby. 

Zavádí tzv. ekvivalentní statický tlak Pd, který by měl odpovídat hodnotě 

dynamického tlaku při výbuchu. Vychází se ze dvou rovnic a jako výsledný tlak se 

bere vyšší hodnota. 

  8-7 

     8-8 

kde 

 Pd – ekvivalentní statický tlak [kN/m2] 

 Pstat – rovnoměrně rozdělený statický tlak, při kterém dojde k porušení 

  výfukových prvků [kN/m2] 

 Av – plocha výfukových otvorů [m2] 

 V – objem pravoúhlého prostoru [m3] 

Aby byly rovnice 8-7 a 8-8 platné, musí být splněny následující podmínky: 

 V ≤ 1000 m3 

 AV/V musí spadat do intervalu 0,05 – 0,15 

 pokud jsou použity prvky s různým Pstat použije se nejvyšší hodnota 

 maximální uvažovaná hodnota Pd je 50 kPa. 
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Část výpočtů a modelování konstrukce soustavy 

pokojů v panelovém domě 

9 Scénář vzniku výbuchu v SPD 

V kuchyni panelového domu dojde k zhasnutí hořáku na plynovém sporáku. To 

může nastat několika způsoby: vařením na sporáku a vzkypěním zahřívané tekutiny 

z nádoby. Dále vlivem špatné funkce hořáku a cirkulace vzduchu v okolí sporáku, 

čímž dojde ke sfouknutí plamene. Nebo při zapáleném plynovém hořáku dojde k 

vypnutí přívodu plynu a jeho opětovnému spuštění (hlavní uzávěr plynu). Pokud 

sporák není vybaven pojistkou zhasnutí plamene, nedojde při zhasnutí plamene 

k přerušení přívodu plynu, a tím se plyn začne v místnosti šířit. K úniku může dojít i 

vlivem neodborné manipulace, vznikem netěsností nebo trhliny (otvoru) na 

přiváděcím potrubí nebo hadici.  

Následně dochází k tvorbě výbušné koncentrace při směšování s okolním 

vzduchem. Iniciace směsi s největší pravděpodobností nastane zapnutím elektrických 

zařízení, resp. jiskřením na kontaktech při průchodu elektrického proudu a vznikem 

tzv. přechodového odporu. To nastane např. zapnutím světla, kdy dochází ke vzniku 

elektrické jiskry ve vypínači, nebo spuštěním nějakého točivého stroje (má 

komutátor), kde opět dochází k jiskření (mixér, vrtačka atd.). Jako 

nejpravděpodobnější iniciační zdroj jsem určil vypínač osvětlení, který je od středu 

sporáku vzdálen 150 cm. 

Jelikož bylo ještě v roce 2004 v ČR dle odhadů cca 55 % plynových spotřebičů 

starších dvaceti let [8], je pravděpodobné, že stále velká část používaných plynových 

sporáků pojistkou zhasnutí plamene vybavena není a výše pospaná situace může 

nastat.  

Předpokladem je, že osoba vařící na sporáku ponechá vařič puštěný delší dobu 

bez povšimnutí, tzn. že buďto opustí byt, nebo se dlouhodobě bude zdržovat v jiné 

místnosti. Pokud během doby úniku plynu dojde k sepnutí výše uvedených iniciačních 

zdrojů, může nastat výbuch plynu. 
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9.1 Popis kuchyně a objektu panelového domu 

Budovou je panelový dům typu T 06 B – BTS (Obrázek 9), který má 12 NP a 1 

PP s 60ti bytovými jednotkami. Popisovaná kuchyň se nachází v 2. NP, proto při 

samotném výpočtu zatížení bude započteno i statické zatížení hmotností vyšších 

pater. 

Konstrukční systém je z nepředepjatých železobetonových prefabrikovaných 

panelů, které se spojují svařením výztuže a následným zalitím. Díky použitým 

materiálům se jedná o konstrukční systém typu DP1 (nehořlavý). [30] 

Kuchyň je obdélníková místnost s plochou podlahy 12,3 m2. Plynový vařič je 

umístěn v rohu místnosti a v místnosti je běžný kuchyňský nábytek. V obvodové zdi je 

plastové okno a balkónové dveře (obé dvouvrstvé), které pokrývají přibližně čtvrtinu 

plochy stěny. 

 

Obrázek 9 - Panelový dům T06B-BTS [22] 
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9.2 Výpočet doby tvorby výbušné koncentrace v SPD 

Při výpočtu doby tvorby výbušné koncentrace uvažuji o zhasnutí 

nejvýkonnějšího hořáku o průměru trysky 1,25 mm a výkonu 2,6 kW [8]. 

Rozměry místnosti: 

 délka 

 šířka 

 výška 

 

3,56 m 

3,38 m 

2,6 m 

Objem místnosti – Vmístnosti  31,29 m3 

Rychlost průtoku plynu – 

vCH4:  
0, 273 m3/hod 

Minimální výbušná 

koncentrace – cCH4:  
4,4 % 

Tabulka 3 - Parametry  pro výpočet výbušné koncentrace v kuchyni 
panelového domu 

Minimální množství uniklého metanu pro vytvoření výbušné koncentrace VCH4: 

  9-1 

Minimální doba úniku pro vytvoření výbušné koncentrace tmin: 

      9-2 

Z výpočtu vyplývá, že minimální doba pro vytvoření výbušné koncentrace 

v místnosti je 5 hodin a 3 minuty. Tento čas přesto nelze brát jako přesnou hodnotu, 

neboť na tvorbu výbušné koncentrace mají vliv i další faktory. Podle [15] není pro 

dosažení maximálního přetlaku při ventilovaných výbuších nutné, aby se výbušná 

směs nacházela v celém prostoru, ale stačí, aby se vyskytovala v místě iniciačního 

zdroje. Dosažení maximální plochy plamene nastane zaplněním pouhé 1/e objemu 

celé místnosti (e je Eulerovo číslo – 2,71828).  

V případě poruchy těsnosti je tento výpočet irelevantní a bude záviset jen na 

velikosti vzniklého otvoru, tudíž doba se může změnit oběma směry. 
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10 Výpočty výbuchových tlaků v kuchyni panelového domu 

Pro docílení větší přesnosti a správnosti odhadu následků a výbuchových tlaků 

bude výpočet proveden třemi postupy (viz. kapitola 8). Následně budou výsledky 

porovnány a po zhodnocení bude vybrána jedna hodnota, jež se dosadí při 

modelování v programu. 

10.1 Výpočet výbuchových tlaku v kuchyni podle C.S. 

Základní parametry 

W – hmotnost 1 m2 plochy ventilu  18 kg.m2 

f – turbulentní faktor 1,5 

b - šířka místnosti (stěna s otvorem) 3,38 m 

a – délka místnosti 3,56 m 

h – výška stěn 2,6 m 

AV - plocha ventilu 2,132 m2 

S0 – maximální laminární rychlost hoření 

metanu 
0,45 m.s-1 

Tabulka 4 - Parametry pro výpočet tlaků podle C.S. v kuchyni panelového 
domu 

Plocha stěny s ventilem se vypočte takto: 

 10-1 

potom koeficient ventilačního otvoru K podle rovnice 8-3 je: 

  

K < 5 a jsou splněny i další podmínky, proto lze tento postup použít. Stěna, ve 

které jsou dveře, do výpočtu zahrnuta nebude, neboť se otvírají do místnosti, a tudíž 

jsou „zajištěny“ proti otevření. 

Jelikož je v místnosti nábytek a další předměty, bude S0 nahrazeno ST dle 

rovnice 8-4: 

  

objem se vypočte z následující rovnice: 

  10-2 

Když jsou spočteny všechny nutné parametry, lze přistoupit k výpočtu 

otevíracího tlaku P1 a maximálního tlaku P2 podle rovnic 8-1 a 8-2 
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10.2 Výpočet výbuchového tlaku v SPD podle RS. 

Základní parametry 

S0 – max. laminární rychlost hoření 0,45 m.s-1 

V – objem místnosti 31,285 m3 

Av – plocha ventilu 2,132 m2 

Pv – tlak otevření ventilačního otvoru 

(tabulková hodnota – příloha č. 1) 

50 mbar 

(0,5 kPa) 

Tabulka 5 - Parametry pro výpočet tlaků podle RS.  pro SPD 

Jako první je nutné spočítat hodnotu ventilačního koeficientu K podle rovnice 

8-6: 

  

poté při znalosti všech potřebných parametrů je proveden výpočet 

maximálního tlaku Pm dle rovnice 8-5: 

 

10.3 Výpočet podle EC1 

Základní parametry 

Pstat – rovnoměrně rozdělený statický tlak, při 

kterém dojde k porušení výfukových prvků 

(tabulková hodnota – příloha č. 1) 

5 kPa 

AV - plocha ventilu 2,132 m2 

V – objem místnosti 31,285 m3 

Tabulka 6 - Parametry pro výpočet tlaku podle EC1 v kuchyni SPD 

 

Hodnota Pd je spočtena podle rovnice 8-7 a 8-8: 
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Hodnota AV/V spadá do intervalu a objem místnosti také, proto lze brát 

výsledky jako relevantní. Větší hodnota je získána při druhém výpočtu a to 

14,113 kPa.  

10.4 Interpretace a srovnání výsledků tlaků v SPD 

V Tabulka 7 jsou přehledně zobrazeny vypočtené hodnoty. Jako referenční 

hodnota je brána velikost tlaku podle EC1, neboť je tato norma v ČR platná a 

používaná. Hlavní roli při výpočtu hraje maximální výbuchový tlak, který je v tabulce 

značen jako hodnota P2.  

 

Výsledky podle 

ČSN EN 1991-

1-7 

[kPa] 

Výsledky 

podle C.S. 

[kPa] 

Výsledky 

podle RS. 

[kPa] 

Odchylka 

tlaků 

C.S./ČSN EN  

[%] 

Odchylka 

tlaků 

RS./ČSN EN   

[%] 

P1 5,00 7,43 5,00 48,7 % 0,0 % 

P2 14,11 16,14 23,78 14,3 % 68,5 % 

Tabulka 7 - Tlaky vypočtené pro kuchyň v SPD 

Jak již bylo výše uvedeno, je u tohoto typu výpočtů běžné, že se odchylky 

pohybují v řádu desítek procent, proto může být platná každá hodnota. Přestože 

výsledek podle RS. vykazuje značnou odchylku při srovnání s EC1 (68,5 %), bude pro 

následné vyhodnocení programem použit jakožto nejvyšší získaná hodnota 

(23,78 kPa). 
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11 Modelování SPD programem Scia Engineer 

Tato kapitola se bude zabývat tím, jak bylo při práci v programu postupováno, 

jaké hodnoty byly zadány, a jak lze výstupy z programu chápat. Nelze však další text 

brát jako manuál a popis toho, jak po jednotlivých krocích postupovat. K tomu je 

nutná znalost alespoň základní práce v programu. Dále budou prezentovány postupy, 

výsledky analýz a výpočty programu. 

K získání výsledných deformací budou zvoleny dva odlišné postupy. Prvním 

z nich je modelování konstrukce statickým tlakem, který je modifikován dynamickým 

součinitelem δ. Druhý postup počítá s dynamickým zatížením zavedeným bodově do 

středu ploch, kdy tvar zatěžovací funkce má trojúhelníkový průběh (viz Obrázek 12) 

11.1 Základní nastavení Scia pro práci a řešení problematiky SDP 

Před začátkem modelování je nutné provést základní nastavení programu. 

Nejprve se nastaví základní data o projektu: materiály, které budou použity 

(dodatečně je možno přidat další materiály), v případě SPD půjde o beton s ocelovou 

výztuží. Norma, dle které se bude celý proces řídit, v tomto případě EC-EN s národním 

dodatkem ČSN-EN NA. 

Dalším krokem ještě před spouštěním modelování konstrukce je zapnutí 

potřebných funkcionalit, které zpřístupní potřebné funkce pro provedení všech 

nutných kroků při  výpočtu a posouzení konstrukce. Pro tuto práci bude aktivována 

funkcionalita Dynamika a její podřízená funkce Obecná dynamika. 

Tímto končí základní nastavení. Dále bude popsáno, jak postupovat při práci 

v programu pro získání požadovaných výsledků. Celý proces je rozdělen na tři části, a 

to modelování konstrukce, vytvoření statických a dynamických zatížená a 

vyhodnocení získané odezvy. 

11.2 Modelování konstrukce SPD 

Konstrukčním materiálem byl zvolen železobeton. Přesné parametry materiálu 

jsou uvedeny v Tabulka 8 a rozměry jednotlivých plošných prvků jsou uvedeny níže 

v Tabulka 9, kde Svyz je plocha výztuže na 1 m2 a mvyz je hmotnost výztuže 1 m2.  
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Beton C30/37 

Výztuž B 400A 

Jednotková hmotnost 2500 kg/m3 

Modul pružnosti E 32800 MPa 

Poissonův součinitel 0,2 

Logaritmický dekrement 0,2 

Tabulka 8 - Materiálové vlastnosti betonu SDP dosazené do SCIA 

 

Typ konstrukčního 

prvku 
Prvek 

Rozměry (d x v x š) 

mm 
Výztuž 

Stěna S 2, 4, 9, 16, 23 3560 x 2600 x 140 

Ø 10 mm; 

Svyz 141 mm2; 

mvyz 2,2 kg.m-2 

Obvodový panel S 8, 22 3710 x 2600 x 200 

Obvodový panel S  5, 19 3380 x 2600 x 200 

Stěna S 10, 24 3710 x 2600 x  140 

Stěna S 3, 17 3380 x 2600 x 140 

Stěna S 12, 14, 28 3450 x 2600 x 140 

Stěna S 13, 27 4560 x 2600 x 140 

Stropnice S 11, 25, 31, 32 4560 x 3450 x 150 

Stropnice S 1, 6, 15, 20 3560 x 3380 x 150 

Stropnice S 7, 21, 29, 30 3710 x 3560 x 150 

Tabulka 9 - Rozměry konstrukčních prvků SDP 

 

 Jde o soustavu pokojů kolem místnosti, ve které dojde k výbuchu. Místnost, ve 

které dojde k výbuchu (na Obrázek 10 vyznačena žlutou výplní), je tvořena 

konstrukčními prvky S 4, 15, 16, 17, 19, 20. Podpory jsou zadány liniově na hranách 

spodní desky (podlahy místnosti) a to: pevně proti posuvu ve směru os X, Y, Z a volně 

uloženy proti pootočení kolem týchž os. Dále jsou po obvodu všech dalších stěn 

vloženy klouby (skutečná konstrukce není dokonale pevná) s následujícím 

nastavením: pevně proti posuvu ve všech osách a volně uloženy pro pootočení kolem 

všech os. 
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Obrázek 10 - Půdorys pokojů a označení stěn SDP (žlutá výplň označuje 
místnost, kde dojde k výbuchu) 

11.3 Vytvoření statických a dynamických zatížení kuchyně 

Jak již bylo uvedeno dříve, odezva konstrukce bude zjištěna dvěma způsoby. 

Postup bude následující. Nejprve se určí vlastní frekvence konstrukce (modální 

analýza), poté bude vytvořeno statické a následně dynamické zatížení. V pasáži 

zabývající se modální analýzou budou prezentovány výsledky, aby bylo možné 

následně spočítat velikost statického zatížení. 

Pro možnost vyhodnocení výbuchu jsou přijata určitá zjednodušení. Těmi jsou:  

 tlaková vlna má rovinné čelo (působí bez fázového posunu)[14] 

 při statickém zatížení je účinek tlakové vlny uvažován jako spojité, 

plošné a rovnoměrné zatížení celého prvku (kolmo na jeho rovinu), 

resp. celou konstrukci[14] [12] 

 při dynamickém zatížení je účinek tlakové vlny soustředěn do 

geometrických středů jednotlivých ploch konstrukce 

 průběh nárůstu tlaku (impulz) má trojúhelníkový tvar, jehož hodnota 

odpovídá maximálnímu přetlaku při vnitřním výbuchu po otevření 

větracích otvorů. [12] 
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11.3.1 Modální analýza SPD 

Provedením modální analýzy získáme vlastní frekvence konstrukce. Pro jejich 

získání je nutné zadat tyto zatěžovací stavy (zatížení), které na konstrukci působí 

stále. V tomto případě jsou to: 

Zatěžovací stav Typ působení; 

Typ zatížení 

Způsob zatížení 

konstrukce 

Hodnota 

LC1 – vlastní tíha Stálé; Vlastní 

tíha 

  

LC2 – vyšší patra Stálé; Standard liniová síla na hraně 

plochy 

50 kN/m 

Tabulka 10 - Parametry stálého zatížení SPD 

kde LC1 je tíha modelované konstrukce, LC2 představuje zatížení od vyšších 

podlaží, která se nachází nad modelovanou konstrukcí. Toto zatížení je umístěno na 

hranách všech stěn. Hodnota LC2 byla získána podle rovnice 11-1: 

  11-1 

kde 

 mm – hmotnost soustavy jednoho podlaží 

 om – obvod kolmých stěn celého patra 

 n – počet pater nad daným poschodím 

Nastavení dynamických stavů pro výpočet modální analýzy 

kuchyně 

Pro zatížení LC1,2 jsou vytvořeny skupiny hmot MG1 a MG2, které převedou 

stálá zatížení na hmoty, jež v programu zastupují reálné (hmotné) působení 

konstrukce a zatížení. Následně je vytvořena kombinace skupin hmot CM1-SPD, která 

sdružuje skupiny MG1,2. Pro tuto kombinaci (CM1-SPD) poté program spočítá vlastní 

frekvence.  

Výsledky modální analýzy kuchyně 

Pro větší přesnost výsledků je síť zjemněna tak, že délka strany plošného 

prvku sítě je 0,2 m. Celkově bude spočteno 12 vlastních frekvencí (viz. Tabulka 11)., z 
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nichž první (Obrázek 11) je pro konstrukci zatíženou výbuchem obvykle 

nejdůležitější[11][17].   

N f [Hz] T [sec] 

1 10,87 0,0920 

2 18,13 0,0552 

3 22,58 0,0443 

4 25,51 0,0392 

5 42,57 0,0235 

6 43,75 0,0229 

7 44,59 0,0224 

8 45,81 0,0218 

9 46,25 0,0216 

10 47,26 0,0212 

11 47,38 0,0211 

12 50,78 0,0197 

Tabulka 11- Vlastní frekvence SPD 

 

Obrázek 11 - První vlastní frekvence pro SPD 

11.3.2 Statická zatížení pro SPD 

Aby bylo možné spočítat působení výbuchového tlaku pomocí statických 

zatížení co nejpřesněji, bude použitou hodnotou tzv. ekvivalentní statický tlak. 
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Výpočet ekvivalentního statického zatížení pro SPD 

Ekvivalentní statické zatížení (tlak) je získáno násobením vypočteného 

výbuchového tlaku dynamickým součinitelem δ. Hodnota dynamického součinitele je 

získána výpočtem podle rovnice 11-2 [17], do níž jsou dosazeny hodnoty z Tabulka 

12. Podle [25] není třeba při hodnotě součinitele duktility 1,5 ověřovat jeho velikost 

zkouškami a může být bez průkazu použit. 

km – součinitel duktility [25] 1,5 

T(i) – i-tá vlastní frekvence; v tomto případě T1 [s] 0,0920 

τ+ – doba působení tlakové vlny [s] 0,3 

Tabulka 12 - Hodnoty pro výpočet dynamického součinitele SPD 

  11-2 

 

 

 

Dalším krokem je výpočet ekvivalentního statického zatížení pekv, který se 

získá podle rovnice 11-3: 

   11-3 

Zatěžovací stavy SPD 

Pro statický výpočet je nutné ke stávajícím stavům přidat pouze jeden 

zatěžovací stav LC3, jehož vlastnosti jsou popsány v Tabulka 13. Stavy LC1,2 zůstávají 

nezměněny. 

Zatěžovací stav 
Typ působení;  

Typ zatížení 

Způsob zatížení 

konstrukce 
Hodnota 

LC3 – ekvivalentní 

statický tlak 

Nahodilé; Statické - 

krátkodobé 

Plošné zatížení - na 

ploše 
35 kN/m2 

Tabulka 13 - Parametry ekvivalentního statického výbuchového zatížení SPD 
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Kombinace zatížení SPD 

Po vložení zatížení je nutné vytvořit vhodné kombinace jednotlivých zatížení 

tak, aby výpočet vhodně kombinoval působení sil a výsledky byly relevantní. 

V případě výbuchu budou všechna zatížení působit v jeden okamžik, proto je 

vytvořena jediná kombinace (CO1-SPD) ze všech zatěžovacích stavů (LC1,2,3). 

11.3.3 Dynamická zatížení pro SPD 

Pro vyhodnocení dynamického zatížení je nutné zadat parametry hmot, 

nastavit průběh funkce dynamického zatížení a vytvořit kombinaci zatížení. 

Při výpočtu vlastních frekvencí již byly zadány jednotlivé skupiny hmot 

(MG1,2) a také kombinace skupin hmot (CM1-SPD). Ty budou při dynamickém 

výpočtu použity, tudíž není nutné je znovu zadávat. Je ale potřeba vytvořit nový 

zatěžovací stav LC4, který bude na konstrukci působit dynamicky. Jeho parametry 

jsou zobrazeny v  Tabulka 14. Síla působí v uzlech (středy ploch) a její hodnota  je 

získána násobkem plošného zatížení s velikostí dané plochy. Směr sil je ze středu 

místnosti k jejím stěnám a  jsou na stěny kolmé. 

Zatěžovací 

stav 

Typ působení;  

Typ zatížení 

Zp. zatížení 

konstrukce 

Parametry 
 

Hodnota 

LC4 – 

dynamika 

Nahodilé; Dynamické 

– obecná dynamika 

do uzlů Celková doba – 0,3 s 

Log. dekrement – 0,2  
24 kN/m2 

Tabulka 14 - Parametry dynamického zatížení pro SPD 

Průběh dynamické zatěžovací funkce SPD 

Aby bylo možné vyhodnotit účinky dynamického zatížení, které působí na 

konstrukci, musí být v programu nastavena dynamická zatěžovací funkce (DLF1). Ta 

definuje, jak se vložené zatížení projevuje. V případě výbuchu je zavedeno 

zjednodušení, kdy funkce má trojúhelníkový tvar a zahrnuje jen přetlakovou část (viz. 

Obrázek 12). 
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Obrázek 12 - Průběh dynamického zatížení DLF1 (simulující vliv výbuchu) 

Kombinace zatížení SPD 

Stejně jako v případě statického, je i v případě dynamického zatížení nutné 

vytvořit vhodnou kombinaci zatížení, aby bylo možné zobrazit výslednou reakci 

konstrukce při současném působení všech sil. Proto je vytvořena kombinace zatížení 

CO2-SPD, která obsahuje zatěžovací stavy LC1, LC2 a LC4. 

11.4 Odezva konstrukce SPD získaná po výpočtu v programu 

V této kapitole budou prezentovány výsledky získané pomocí výpočtů 

programem Scia a dále bude odezva některých desek vypočtena ručním výpočtem 

podle [2][17], aby bylo možné ověřit správnost analýzy. 

11.4.1 Výsledné odezvy konstrukce SPD působením statického zatížení 

Výsledky se vztahují pro kombinaci zatížení CO1-SPD, ve které jsou zatížení 

stálá a výbuchová kvazistatická (statické ekvivalentní zatížení). Níže jsou zobrazeny 

průhyby desek. Získané hodnoty napětí a vnitřních sil jsou uvedeny v příloze č. 7. 

Průhyb desek 

Průhyby desek při statickém modelování výbuchu jsou zobrazeny v Tabulka 

15 a graficky vyobrazeny na Obrázek 13. 
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Obrázek 13 - Grafické znázornění průhybu desek SPD při statickém 
modelování výbuchu programem Scia (CO1-SPD) 

 

Průhyb desek 

maximální průhyb ve směru osy X 

stěna S17 2,1 mm 

stěna S19 0,9 mm 

maximální průhyb ve směru osy Y 

stěna S4 1,7 mm 

stěna S16 1,7 mm 

maximální průhyb ve směru osy Z 

podlaha S15 2,0 mm 

stropnice S20 1,6 mm 

Tabulka 15 – Hodnoty průhybu desek SPD při statickém modelování výbuchu 
programem Scia (CO1-SPD) 
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11.4.2 Výsledné odezvy konstrukce SPD působením dynamického 

zatížení 

Dynamické zatížení je vloženo v kombinaci zatížení CO2-SPD, proto veškeré 

uvedené výsledky se budou týkat tohoto stavu. Stejně jako v předchozí kapitole jsou 

zobrazeny pouze průhyby desek. Hodnoty napětí a vnitřních sil jsou uvedeny 

v příloze č. 7. 

Průhyb desek 

Průhyby desek při dynamickém modelování výbuchu jsou zobrazeny 

v Tabulka 16 a graficky vyobrazeny na Obrázek 14. 

 

Obrázek 14 - Grafické znázornění průhybu desek SPD při dynamickém 
modelování výbuchu programem Scia (CO2-SPD) 
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Průhyb desek 

maximální průhyb ve směru osy X 

stěna S17 2,1 mm 

stěna S19 0,7 mm 

maximální průhyb ve směru osy Y 

stěna S4 3,2 mm 

stěna S16 3,2 mm 

maximální průhyb ve směru osy Z 

podlaha S15 3,8 mm 

stropnice S20 3,5 mm 

Tabulka 16 - Hodnoty průhybu desek SPD při dynamickém modelování 
výbuchu programem Scia (CO2-SPD) 

11.4.3 Ruční výpočet odezvy stěny 

Pro výpočet je vybrány plochy S4, S15 a S20, ve kterých není žádný otvor. 

Postup výpočtu je proveden podle [17] a [2]. V Tabulka 17 jsou uvedeny hodnoty, 

které jsou nutné pro výpočet podle rovnice 11-4 (uložení stěn podle Obrázek 15). 

 

Obrázek 15 – Způsob ukotvení použitý při ručním výpočtu [2] 

  stěna S4, S16 podlaha S15 strop S20 

Modul pružnosti E [Mpa] 32800 32800 32800 

Poměr stran lx/ly [-] 1,37 1,05 1,05 

Délka strany lx [m] 3,56 3,56 3,56 

Výbuchový přetlak q [Mpa] 0,035 0,038 0,031 

Tloušťka konstrukce h [m] 0,14 0,15 0,15 

β [-] 0,024 0,044 0,044 
Tabulka 17 - Hodnoty pro ruční výpočet průhybu desky (SPD) 
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    11-4 

Stejným způsobem byl spočítán i průhyb desky S15 a S20. Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulka 18.  

11.4.4 Srovnání výsledků odezvy konstrukce SPD 

Srovnání jednotlivých hodnot je zobrazeno v Tabulka 18 a pro přehlednost 

jsou zobrazeny i na Obrázek 16. Z uvedených výsledků je zřejmé, že dynamická 

zatížení vytváří největší deformace (průhyby) konstrukce. Srovnání s ručním 

výpočtem ukazuje , že statické deformace jsou ručnímu výpočtu blíže. Přestože je 

tento způsob ověření použit i v literatuře[17], je dle mého názoru ruční výpočet určen 

především pro statická zatížení. Domnívám se, že proto spolu statický výpočet 

pomocí programu Scia a ruční výpočet korespondují. Ačkoliv jsou průhyby při 

dynamickém zatížení v porovnání se statickým v některých případech téměř 

dvojnásobné, jsou jejich hodnoty stále nízké na to, aby bylo pravděpodobné, že dojde 

k porušení konstrukce lomem (pro hodnotu 3,8 mm ověřeno podle [18]).  Rozdíl mezi 

statickým a dynamickým zatížením přisuzuji jednak krátkému časovému impulzu, a 

také zohlednění vlastních frekvencí konstrukce.   

 

výpočet a 

modelování 

výbuchového 

zatížení 

hodnoty 

[mm] 

maximální průhyb 

ve směru osy X 

maximální průhyb 

ve směru osy Y 

maximální průhyb ve 

směru osy Z 

stěna 

S17 

stěna 

S19 

stěna 

S4 

stěna 

S16 

podlaha 

S15 

stropnice 

S20 

staticky 2,1 0,9 1,7 1,7 2 1,6 

dynamicky 2,1 0,7 3,2 3,2 3,8 3,5 

ručně     1,5 1,5 2,5 2 

Tabulka 18 - Porovnání průhybů SPD působením výbuchu 

Po zhodnocení výsledných maximálních průhybů konstrukce SPD je nutno 

konstatovat, že účinky výbuchu (uvedené např. příloze č. 1), v případě vzniku rázové 

vlny, mají při stejné hodnotě tlaku, ovšem bez účasti rázové vlny, rozdílné dopady na 

konstrukci. Rázová vlna o hodnotě přetlaku 24 kPa způsobuje značné rozrušení 

městských staveb [15], což se v případě modelované konstrukce nepotvrdilo. 
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V práci jsem dospěl k závěru, že vnitřní výbuch plynu v podmínkách 

panelového domu, nevyvolá dostatečně silný přetlak pro porušení stability 

posuzované konstrukce. 

 

 

Obrázek 16 - Grafické zobrazení průhybu plošných prvků konstrukce SPD 
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Část výpočtů a modelování konstrukce 

laboratoře v objektu VŠB 

12 Scénář vzniku výbuchu v laboratoři VŠB 

Místnost laboratoře VŠB (dále jen laboratoř) byla pro modelování výbuchu 

vybrána z důvodu, že se zde pracuje se zemním plynem, a proto tu riziko výbuchu 

hrozí. Dalším důvodem je porovnání působení na odlišný typ stavebního materiálu. 

Únik může být v tomto případě způsoben poruchou těsnosti, případně vznikem trhlin 

na potrubí. Dále neuzavřením (otevřením) přívodu plynu bez zapálení plamene (z 

mého pohledu nelze určit nejpravděpodobnější variantu, neboť jde o pracoviště, ve 

kterém se dodržují bezpečnostní předpisy a technika je kontrolována).  

K iniciaci může dojít vlivem elektrických zařízení, od tepelného působení 

plamene nebo jiskrou při zapalování jiného hořáku. Jelikož je únik předpokládán bez 

přítomnosti osob v místnosti (vznik výbušné koncentrace), jeví se 

nejpravděpodobnějším zdrojem iniciace jiskření elektrických zařízení, např. vypínač 

osvětlení při příchodu osob, případně spuštění elektrického (ovládacího) systému bez 

přítomnosti osob. 

12.1 Popis místnosti a objektu fakulty bezpečnostního inženýrství 

Místnost se nachází v 2. NP trojpodlažního bloku. Konstrukce je tvořena 

železobetonovým skeletem s cihlovou vyzdívkou. Stropy a podlahy jsou tvořeny 

železobetonovou monolitickou deskou. Celková plocha podlahy místnosti je 44,95 m2. 

Okna v místnosti jsou dvě – plastová, dvouvrstvá a pokrývají téměř polovinu plochy 

stěny, ve které jsou umístěny. Dále jsou v místnosti jedny vnitřní dveře. V místnosti  

se nachází nábytek odpovídající vybavení laboratoře a je zde přívod plynu pro 

plynové hořáky. 

12.2 Výpočet množství uniklého plynu v laboratoři 

V této kapitole bude vypočteno množství plynu, které musí uniknout, aby 

došlo k vytvoření minimální koncentrace v celém objemu místnosti. Jak již bylo 

uvedeno dříve, k dosažení maximální plochy plamene stačí únik menšího množství 

plynu(záleží na lokálních koncentracích v místě iniciace). 
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Základní parametry 

Rozměry místnosti: 

 délka 

 šířka 

 výška 

 

7,75 m 

5,8 m 

3,2 m 

Objem místnosti – Vmístnosti  143,84 m3 

Minimální výbušná 

koncentrace – cCH4:  
4,4 % 

Teplota v místnosti 21°C 

Tabulka 19 - Parametry  pro výpočet výbušné koncentrace v laboratoři 

Minimální množství uniklého metanu pro vytvoření výbušné koncentrace  VCH4 

určíme podle rovnice 9-1: 
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13 Výpočty výbuchových tlaků v laboratoři 

Výpočty budou provedeny podle postupů uvedených v kapitole 8. 

13.1 Výpočet výbuchových tlaků v laboratoři podle C.S. 

Základní parametry 

W – hmotnost 1 m2 plochy ventilu  24 kg.m2 

 f – turbulentní faktor  2 

b - šířka místnosti (stěna s otvorem) 5,8 m 

a – délka místnosti 7,75 m 

h – výška stěn 3,2 m 

AV - plocha ventilu 8,2 m2 

S0 – maximální laminární rychlost hoření 

metanu 

0,45 m.s-1 

Tabulka 20  - Parametry pro výpočet tlaků podle C.S. v laboratoři 

Plocha stěny s ventilem se vypočte podle 10-1: 

  

koeficient ventilačního otvoru K podle rovnice 8-3 je: 

 

Podmínky platnosti jsou splněny, proto lze tento postup použít. Dveře nejsou 

uvažovány  jako ventilační otvor, a proto není s jejich plochou počítáno. 

Dalším krokem je výpočet turbulentní rychlosti hoření ST podle rovnice 8-4: 

 

objem je vypočten podle rovnice 10-2: 

 

Nyní lze spočítat hodnoty otevíracího tlaku P1 a maximálního tlaku P2 podle 

rovnic 8-1 a 8-2 
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13.2 Výpočet výbuchového tlaku v laboratoři podle RS. 

Základní parametry 

S0 – max. laminární rychlost hoření 0,45 m.s-1 

V – objem místnosti 143,84 m3 

Av – plocha ventilu 8,2 m2 

Pv – tlak otevření ventilačního otvoru 

(tabulková hodnota – příloha č. 1) 

50 mbar 

(0,5) kPa 

Tabulka 21  - Parametry pro výpočet tlaku v laboratoři podle RS. 

Hodnota koeficientu K je spočtena podle rovnice 8-6: 

 

následně je spočítán maximální tlak Pm dle rovnice 8-5: 

 

13.3 Výpočet výbuchových tlaků podle ČSN EN 1991-1-7 

Základní parametry 

Pstat – rovnoměrně rozdělený statický tlak, při 

kterém dojde k porušení výfukových prvků 

(tabulková hodnota – příloha č. 1) 

5 kPa 

AV - plocha ventilu 8,2 m2 

V – objem místnosti 143,84 m3 

Tabulka 22  - Parametry pro výpočet tlaků podle EC1 v laboratoři 

Hodnota Pd je vypočtena podle rovnice 8-7 a 8-8: 

 

 

Hodnota AV/V spadá do požadovaného intervalu a objem místnosti také, proto 

lze brát výsledky jako relevantní. Je vybrána vyšší hodnota, což je 17,808 kPa.  
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13.4 Interpretace a srovnání výsledků tlaků v laboratoři  

Tabulka 23 zobrazuje hodnoty vypočtených tlaků. Referenční hodnotou tlaku 

je hodnota vypočtená podle EC1, a to z důvodů uvedených v kapitole 10.4. Maximální 

tlak je v tabulce značen jako hodnota P2.  

 

Výsledky podle 

ČSN EN 1991-

1-7 

[kPa] 

Výsledky 

podle CS 

[kPa] 

Výsledky 

podle RS 

[kPa] 

Odchylka 

tlaků 

CS/ČSN EN  

[%] 

Odchylka 

tlaků 

RS/ČSN EN   

[%] 

P1 5,00 4,49 5,00 - 10,1 % 0,0 % 

P2 17,81 11,82 19,21 - 33,7 % 7,8 % 

Tabulka 23 – Výbuchové tlaky vypočtené v laboratoři 

V případě školní laboratoře vykazují nejlepší shodu výsledky podle EC1 a RS., 

jejichž odchylka je pouze necelých 8 %. Z tohoto důvodu bude pro výbuchové zatížení 

v programu použita vyšší hodnota, což je hodnota získaná podle RS. (19,205 kPa). 
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14 Modelování laboratoře programem Scia 

Postupy v této pasáži budou obdobné jako v kapitole 11 a z tohoto důvodu už 

nebudou popsány tak detailně. 

14.1 Základní nastavení Scia pro práci a řešení problematiky 

laboratoře 

V úvodní fázi je definován nový materiál (supluje zdivo), další nastavení je 

obdobné jako v kapitole 11.1. 

14.2 Modelování konstrukce laboratoře 

Jelikož v programu není předdefinováno zdivo, je třeba tento materiál vytvořit. 

Dalším použitým materiálem v konstrukci je železobeton, kterým je tvořen strop a 

podlaha místnosti. Přesné parametry použitých materiálů a rozměry plošných prvků 

jsou uvedeny v Tabulka 24, resp.  Tabulka 25. Popis jednotlivých stěn je vidět na 

Obrázek 17 

Zdivo – svislé stěny 

Jednotková hmotnost 1950 kg/m3 

Modul pružnosti E 10 450 MPa 

Poissonův součinitel 0,2 

Logaritmický dekrement 0,12 

Železobeton - stropnice 

Beton C30/37 

Výztuž B 400A 

Jednotková hmotnost 2500 kg/m3 

Modul pružnosti E 32800 MPa 

Poissonův součinitel 0,2 

Logaritmický dekrement 0,2 

Tabulka 24 – Vlastnosti konstrukčních materiálů v laboratoři dosazené do Scia 

Podpory jsou zadány liniově na hranách spodní desky (podlaha místnosti) 

takto: pevně proti posuvu ve směru os X, Y, Z a volně uloženy proti pootočení kolem 

týchž os. Dále jsou po obvodu všech dalších stěn vloženy klouby (konstrukce není 
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dokonale pevná) s následujícím nastavením: pevně proti posuvu ve všech osách, 

pevně proti pootočení kolem os Y,Z a v ose X je pootočení povoleno (uloženo volně). 

Typ konstrukčního 

prvku 
Prvek 

Rozměry (d x v x š) 

mm 
Výztuž 

Stěna S 1, 4 5800 x 3200 x 150 
- 

Stěna S 2,7 7750 x 3200 x  150 

Stropnice S 5,6 7750 x 5800 x 250 

Ø 10 mm; 

Svyz 141 mm2; 

mvyz 2,2 kg.m-2 

Tabulka 25 - Rozměry konstrukčních prvků laboratoře 

 

Obrázek 17 - Půdorys a označení stěn laboratoře 

14.3 Vytvoření statických a dynamických zatížení laboratoře 

Tato kapitola bude členěna obdobně jako kapitola 11.3 a bude použito stejných 

zákonitostí a postupů. z tohoto důvodu nebudou znovu uváděny totožné informace. 

Rozdílné skutečnosti budou v textu uvedeny. 

Jelikož je konstrukční systém laboratoře skeletový s vyzdívkou, je pro 

zjednodušení v programu nahrazen jednolitým uživatelským materiálem (celistvou 
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plochou). Zjednodušení týkající se modelování výbuchu jsou obdobná jako v případě 

předchozí konstrukce. 

14.3.1 Modální analýza laboratoře 

Použité zatěžovací stavy: 

Zatěžovací stav Typ působení; 

Typ zatížení 

Způsob zatížení 

konstrukce 

Hodnota 

LC1 – vlastní tíha Stálé; Vlastní 

tíha 

  

LC2 – vyšší patra Stálé; Standard liniová síla na hraně 

plochy 

38 kN/m 

Tabulka 26 – Parametry stálého zatížení laboratoře 

kde LC1 je tíha modelované konstrukce, LC2 zatížení od vyšších podlaží. 

Jelikož jde o skeletovou konstrukci je LC2 umístěno na hranách stropní desky. 

Hodnota LC2 byla získána podle rovnice (11-1) 

 

Nastavení dynamických stavů pro výpočet modální analýzy 

laboratoře 

Pro zatížení LC1,2 jsou vytvořeny skupiny hmot MG1 a MG2. Následně je 

z těchto skupin vytvořena kombinace skupin hmot CM1-LAB. Pro tuto kombinaci 

(CM1-LAB) program spočítá vlastní frekvence.  

Výsledky modální analýzy laboratoře 

Je vypočteno 12 vlastních frekvencí (viz. Tabulka 27). K výpočtu dynamického 

součinitele bude použita první vlastní frekvence (Obrázek 18). 
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Obrázek 18 - První vlastní frekvence laboratoře 

 

N f [Hz] T [sec] 

1 16,91 0,0591 

2 17,7 0,0565 

3 18,45 0,0542 

4 18,47 0,0541 

5 19,16 0,0522 

6 19,39 0,0516 

7 20,48 0,0488 

8 20,59 0,0486 

9 26,52 0,0377 

10 26,59 0,0376 

11 33,26 0,0301 

12 35,39 0,0283 

Tabulka 27 - Vlastní frekvence laboratoře 

14.3.2 Statická zatížení v laboratoři 

Výpočet ekvivalentního statického zatížení v laboratoři 

Výpočet dynamického součinitele proběhne podle rovnice 11-2. Hodnoty 

nutné pro výpočet jsou uvedeny v Tabulka 28. 
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km – součinitel duktility [25] 1,5 

T1 – první vlastní frekvence [s] 0,0591 

τ+ – doba působení tlakové vlny [s] 0,3 

Tabulka 28 - Hodnoty pro výpočet dynamického součinitele při výbuchu 
v laboratoři 

 

Výpočet ekvivalentního statického zatížení je proveden podle rovnice 11-3: 

 

Zatěžovací stavy pro laboratoř 

K již vytvořeným zatížením LC1,2 bude vytvořen zatěžovací stav LC3 viz. 

Tabulka 29. 

Zatěžovací stav 
Typ působení;  

Typ zatížení 

Způsob zatížení 

konstrukce 
Hodnota 

LC3 – ekvivalentní 

statický tlak 

Nahodilé; Statické - 

krátkodobé 

Plošné zatížení - na 

ploše 
29 kN/m2 

Tabulka 29 - Parametry ekvivalentního statického výbuchového zatížení 
v laboratoři 

Kombinace zatížení pro laboratoř 

Ze zatěžovacích stavů LC1,2,3 je vytvořena jediná kombinace CO1-LAB. 

14.3.3 Dynamická zatížení v laboratoři 

Pro výpočet dynamického namáhání jsou vytvořeny zatěžovací stavy LC4 a 

LC5 (každý pro jeden materiál – různý logaritmický dekrement útlumu). Jejich 

parametry jsou uvedeny v Tabulka 30. Tlak je přepočten podle velikosti plochy jako 

bodová síla, jejíž velikost vychází z vypočteného plošného zatížení. 
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Zatěžovací 

stav 

Typ působení;  

Typ zatížení 

Zp. zatížení 

konstrukce 

Parametry 
 

Hodnota 

LC4 – 

dynamika 

Nahodilé; 

Dynamické – obecná 

dynamika 

do uzlů Celková doba – 0,3 s 

Log. dekrement 

- 0,12 (stěny)  

19,5 kN/m2 

LC5 – 

dynamika 

Nahodilé; 

Dynamické – obecná 

dynamika 

do uzlů Celková doba – 0,3 s 

Log. dekrement 

- 0,2 ( strop) 

19,5 kN/m2 

Tabulka 30 - Parametry dynamického zatížení v laboratoři 

Průběh dynamické zatěžovací funkce v laboratoři 

V programu je vytvořena funkce dynamického zatížení DLF2, která má stejný 

tvar a časový průběh jako v případě SPD (DLF1) viz. Obrázek 12.  

Kombinace zatížení v laboratoři 

Správné vyhodnocení účinků si žádá vytvoření kombinace spojující všechna 

současně působící zatížení v jeden celek. Je vytvořena kombinace CO2-LAB, do níž 

jsou zahrnuty zatěžovací stavy LC1, LC2, LC4 a LC5. 

14.4 Odezva konstrukce laboratoře získaná po výpočtu v programu 

Odezvy získané pomocí programu budou pro některé z desek ručně ověřeny. 

14.4.1 Výsledné odezvy konstrukce laboratoře působením statického 

zatížení 

Tato oblast se týká vyhodnocení kombinace CO1-LAB (statická zatížení) resp. 

jejího dopadu na průhyby konstrukce. Další vypočtené hodnoty jsou v příloze č. 6. 

Průhyb desek 

Průhyby získané statickým modelováním výbuchu jsou zobrazeny v Tabulka 

31 a na Obrázek 19. 
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Obrázek 19 - Grafické znázornění průhybů desek laboratoře při statickém 
modelování výbuchu programem Scia (CO1-LAB) 

 

Průhyb desek 

maximální průhyb ve směru osy X 

stěna S7 11,5 mm 

stěna S2 11,5 mm 

maximální průhyb ve směru osy Y 

stěna S1 11,4 mm 

stěna S4 10,8 mm 

maximální průhyb ve směru osy Z 

podlaha S5 6,1 mm 

stropnice S8 4,1 mm 

Tabulka 31 - Hodnoty průhybů desek laboratoře při statickém modelování 
výbuchu programem Scia (CO1-LAB) 

14.4.2 Výsledné odezvy konstrukce laboratoře působením 

dynamického zatížení 

Zobrazené výsledky průhybů desek se týkají kombinace CO2-LAB. Další 

vypočtené hodnoty jsou v příloze č. 6. 
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Průhyb desek  

Průhyb desek při dynamickém modelování výbuchu je uveden v Tabulka 32 a 

graficky vyobrazen Obrázek 20 

 

Obrázek 20 - Grafické znázornění průhybů desek laboratoře při dynamickém 
modelování výbuchu programem Scia (CO2-LAB) 

 

Průhyb desek 

maximální průhyb ve směru osy X 

stěna S7 21,6 mm 

stěna S2 21,6 mm 

maximální průhyb ve směru osy Y 

stěna S1 16,9 mm 

stěna S4 13,3 mm 

maximální průhyb ve směru osy Z 

podlaha S5 11,3 mm 

stropnice S8 9,3 mm 

Tabulka 32 - Hodnoty průhybů desek laboratoře při dynamickém modelování 
výbuchu programem Scia (CO2-LAB) 
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14.4.3 Ruční výpočet odezvy plošného prvku laboratoře 

Pro výpočet jsou vybrány plochy S5 a S8, ve kterých není žádný otvor. Při 

výpočtu se předpokládá posuvné podepření desek (viz. Obrázek 16). Hodnoty použité 

při výpočtu a vypočtené hodnoty průhybu (podle rovnice 11-4) jsou zobrazeny 

v Tabulka 33. 

  podlaha S5 strop S8 

Modul pružnosti E [Mpa] 32800 32800 

Poměr stran lx/ly [-] 0,75 0,75 

Délka strany lx [m] 5,80 5,80 

Výbuchový přetlak q [Mpa] 0,035 0,022 

Tloušťka konstrukce h [m] 0,25 0,25 

β [-] 0,0807 0,0807 

vypočtený průhyb ws [mm] 6,19 3,96 

Tabulka 33 - Hodnoty pro ruční výpočet průhybu plošných prvků laboratoře; 

výsledky průhybu 

14.4.4 Srovnání výsledků odezvy konstrukce laboratoře 

Tabulka 34 názorně prezentuje výsledné průhyby při aplikování různých 

metod výpočtu. Opět se potvrzuje, že statická metoda přináší velice podobné výsledky 

jako ruční výpočet podle[2]. Průhyb po dynamickém zatížení je téměř dvojnásobný 

(plochy bez ventilů). To přisuzuji jednak krátkému časovému impulzu, a také 

zohlednění vlastních frekvencí konstrukce.  Porušení konstrukce lomem, při dosažení 

průhybu zdiva 21,6 mm, není pravděpodobné (podle[18]). Jelikož jde o vyzdívanou 

příčku, nemělo by ani její porušení zásadní vliv na stabilitu konstrukce. 

Železobetonový strop také není výbuchem ohrožen. Přes výsledky získané 

modelováním uvádí literatura[15], že rázová vlna o přibližné hodnotě 20 kPa vytváří 

trhliny ve zděných konstrukcích. Otázku zda tlaková vlna se stejnou hodnotou 

(20 kPa) zděnou konstrukci poruší, lze pouze experimentem. 
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výpočet a 

modelování 

výbuchového 

zatížení 

hodnoty 

[mm] 

maximální průhyb 

ve směru osy X 

maximální průhyb 

ve směru osy Y 

maximální průhyb ve 

směru osy Z 

stěna S7 stěna S2 stěna S1 stěna S4 podlaha 

S5 

stropnice 

S8 

staticky 11,5 11,5 11,4 10,8 6,1 4,1 

dynamicky 21,6 21,6 16,9 13,3 11,3 9,3 

ručně         6,2 4,0 

Tabulka 34 - Porovnání průhybů plošných prvků v laboratoři působením 
výbuchu 

 

Obrázek 21 - Grafické zobrazení průhybu plošných prvků konstrukce 
laboratoře 
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Závěr 

Cílem této práce bylo provedení analýzy mechanické odezvy stavební 

konstrukce při výbuchu pomocí zvoleného programového systému a matematického 

modelování a dále ověřit, zda jde o postup použitelný v praxi. 

V práci jsem se zabýval nejen analýzou odezvy konstrukce, ale i výpočtem 

tlaků při ventilovaném výbuchu. V literatuře je uvedeno více různých postupů, 

a přestože jsou splněny podmínky jejich platnosti, jsou výpočtem získány různé 

hodnoty. To, který postup je pro danou situaci nejlepší, se dá přesně říci jen po 

experimentálním ověření. Bez něj lze jen hádat, která hodnota je pro danou situaci 

nejpravděpodobnější a při srovnání s realitou se mohou výsledky lišit o desítky 

procent. Zjištění správné hodnoty však není náplní této práce, a proto tato skutečnost 

nijak nebrání provedení analýzy. 

Při modelování konstrukce jsem byl nucen zavést některá zjednodušení, jako 

jsou uložení stěn a desek, způsob působení sil apod. Přesto se mi výsledné hodnoty 

jeví jako reálné. Přikládám velkou váhu především zjištěné odezvě konstrukce, 

získané při použití dynamického výpočtu, která na rozdíl od statického výpočtu bere 

v úvahu vlastní frekvence konstrukce. Je nutné ovšem dodat, že získané výsledky 

mohou být zatíženy velkou chybou, která může vznikat nepřesným výpočtem 

výbuchového tlaku, odlišnými vlastnostmi materiálu (stáří, podnebí, kvalita) a 

zavedenými zjednodušeními. Je tedy zřejmé, že výsledná odezva se může vzhledem 

k realitě lišit o mnoho procent. Přesto si myslím, že postupy použité v této práci, lze 

při modelování výbuchu úspěšně použít. Po srovnání s experimentálními daty by  

bylo možné postup výrazně zpřesnit a nadále používat. 

Dalším krokem, který by vedl podle mého názoru k větší přesnosti výsledné 

analýzy, je věnovat více pozornosti konstrukci a stavebním materiálům (projevy stáří, 

zatížení apod). Tato problematika ale nebyla součástí mé práce, a proto je zmíněna 

jen okrajově. 

Hlavním přínosem mé práce je nalezení postupů, jak modelovat vnitřní výbuch 

v objektu pomocí výpočetního programu Scia Engineer a ověření těchto postupů na 

jednoduchých konstrukcích. Dle mého názoru jsou cíle ve smyslu zadání této 

diplomové práce splněny. 
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Seznam zkratek 

NV – Nařízení vlády 

SPD – soustava pokojů v panelovém domě 

Scia – Scia Engineer  

PC – počítač 

FEM – metoda konečných prvků 

TNT – trinitrotoluen 

CH4 – metan 

C.S. – Cubbage a Simmonds 

RS. – Rasbash 

PP – podzemní podlaží 

NP – nadzemní podlaží 

EC1 – norma ČSN EN 1991-1-7 
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Příloha 1  Účinky vzdušné rázové vlny 

Tabulka 35 - Poškození objektů vlivem přetlaku pm v dopadající vzdušné rázové vlně  
od výbuchu [12]

Numerické modelování vybrané stavební   1/1  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

Příloha 2  Okrajové podmínky při modelování laboratoře 

 

model konstrukce laboratoře s vyznačením okrajových podmínek při dynamickém 

výbuchovém zatížení 

 

model konstrukce laboratoře s vyznačením okrajových podmínek při statickém 

výbuchovém zatížení 

 

Numerické modelování vybrané stavební   1/1  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

Příloha 3  Vybrané další vlastní frekvence laboratoře 

  

2. vlastní frekvence 

6. vlastní frekvence 

Numerické modelování vybrané stavební   1/2  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

 

  
9. vlastní frekvence 

Numerické modelování vybrané stavební   2/2  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

Příloha 4  Okrajové podmínky při modelování kuchyně v SPD 

 

 

  

model konstrukce kuchyně s vyznačením okrajových podmínek při 

statickém výbuchovém zatížení 

 

model konstrukce kuchyně s vyznačením okrajových podmínek při 

dynamickém výbuchovém zatížení 

 
Numerické modelování vybrané stavební   1/1  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

Příloha 5  Vybrané další vlastní frekvence SPD 

 

 

2. vlastní frekvence 

4. vlastní frekvence 

6. vlastní frekvence 

Numerické modelování vybrané stavební   1/1  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

Příloha 6  Vybrané grafické zobrazení napětí a vnitřních sil 

    laboratoře 

Vnitřní síly při 

působení 

kombinace CO1-

LAB 

Vnitřní síly při 

působení 

kombinace CO1-

LAB 

Vnitřní síly při 

působení 

kombinace CO1-

LAB 

Numerické modelování vybrané stavební   1/2  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

  

Napětí v konstrukci při 

působení kombinace 

CO1-LAB 

Napětí v 

konstrukci při 

působení 

kombinace 

CO1-LAB 

Numerické modelování vybrané stavební   2/2  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

Příloha 7  Vybrané grafické zobrazení napětí a vnitřních sil 

    SPD 

 

 

  

Vnitřní síly při působení kombinace CO1-SPD 

Vnitřní síly při působení kombinace CO1-SPD 

Numerické modelování vybrané stavební   1/4  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

 

 

 

 

Vnitřní síly při působení kombinace CO2-SPD 

Vnitřní síly při působení kombinace CO2-SPD 

Numerické modelování vybrané stavební   2/4  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

  Napětí v konstrukci při působení kombinace CO1-SPD 

Napětí v konstrukci při působení kombinace CO1-SPD 

Numerické modelování vybrané stavební   3/4  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  



 

 

 

Napětí v konstrukci při působení kombinace CO2-SPD 

Napětí v konstrukci při působení kombinace CO2-SPD 

Numerické modelování vybrané stavební   4/4  Adam Skopal 

konstrukce za výbuchu  


