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ANOTACE 

 

SOUKUP, Tomáš. Porušení stavebního skla vystaveného účinkům vysokých teplot. Ostrava, 

2011. 43 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 

 

Klíčová slova: sklo, fyzikální model, modelování poţáru. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou porušování skleněných výplní v okenních 

otvorech objektu při jejich vystavení vysokým teplotám. V první části popisuje základní 

vlastnosti skla důleţité pro předpověď, kdy sklo praskne. Dále se zabývá zjišťováním příčin 

praskání skla a s tím spojené experimenty. V poslední části tato práce hodnotí dostupné 

programy pro modelování poţáru, kde popisuje zónový model BRANZFIRE a v něm 

implementovaný program BREAK1. 

 

 

ANNOTATION 

 

SOUKUP, T. Failure of Structural Glass Exposed to Effects of High Temperatures Ostrava, 

2011. 43 p. Bachelor thesis. VŠB- Technical university of Ostrava. 

 

Key words: glass, physical model, modeling of fire. 

 

This thesis deals with breakage of glass panes in the window openings, building on their 

exposure to high temperatures. The first part describes the basic properties of glass important 

to predict when the glass breaks. It also deals with identifying the causes of glass cracking and 

related experiments. The last part of this thesis deals with the available programs for modeling 

fire where the zone model BRANZFIRE is described and implemented program BREAK1. 
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ÚVOD 

Problematika porušení skleněných výplní otvorů ve stavebních konstrukcích je velice 

sloţitá a skutečnost, ţe výplň praskne, hraje důleţitou roli nejen v oblasti prevence, ale 

i  represe. Pro poţární prevenci i represi je podstatné, aby skleněné výplně byly celistvé. Na 

základě toho můţeme usoudit, zda je poţár plně rozvinutý nebo jestli došlo ke zvýšení tlaku 

nebo tepelnému šoku. Při poţáru v objektech vzniká mnoho fyzikálních jevů, které není lehké 

popsat a vypočítat. Cílem bakalářské práce je objasnit příčiny praskání stavebního skla 

vystaveného vysokým teplotám. 

V oblasti prevence je tento problém spojen jiţ s navrhováním budovy. Je ţádoucí, aby 

sklo odolávalo co nejdéle. Proto se musí zjistit předpokládaná doba poţáru či poţární zatíţení 

a z toho usoudit, zda poţár ovlivní skleněné konstrukce a výplně. Při poţárech objektů, které 

mají obvodové pláště ze stavebního skla, hrozí porušení celistvosti vlivem vysokých teplot a 

tepelných rázů či šoků. Výplně praskají a ztrácí svou funkci.  

Při poţáru je důleţitá výměna plynů na poţářišti, především vzduchu, který je důleţitý 

pro splnění podmínek hoření. Porušením skla dojde k přivádění vzduchu na poţářiště, tím se 

zvýší intenzita poţáru a rozšíření. Způsob rozvoje a další šíření poţáru se modeluje různými 

metodami. Při určení chování poţáru se vychází ze znalostí nebo ze statistických údajů. 

Hlavní metody zjišťování rozvoje poţáru a jeho průběhu se dělí na matematické a 

fyzikální (tj. reálné). Proto významnou roli při modelování poţárů hrají počítačové programy, 

bez kterých bychom sloţité matematické rovnice nevyřešili. Tyto programy mohou pracovat 

na rozdílných principech a pro kvalitní vyhodnocení i výsledky je nutné znát všechny vstupní 

parametry a okolní podmínky poţáru. Těmito parametry jsou fyzikální a mechanické 

vlastnosti stavebních konstrukcí, hořících materiálů, ale také výplní stavebních otvorů. 

Nedílnou součástí je způsob ventilace v objektech a s tím spojená problematika porušení 

výplní. Dalšími parametry ovlivňující výsledky jsou poţárně bezpečnostní zařízení.  

Všechny tyto skutečnosti ovlivňují poţár buď přímo, nebo nepřímo. Existují 

počítačové programy, které jsou jednoduché a programy sofistikovanější pracující s velice 

sloţitými algoritmy. V České republice se oproti zahraničním vědcům zatím podrobně nikdo 

nezabýval touto problematikou. 
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REŠERŠE 

 

Při detailnější studii současné problematiky porušování skel při poţáru nebo při vystavení 

účinkům vysokých teplot jsem nenašel českou literaturu ani vědce, kteří by se tímto doposud 

zabývali. Celou věcí se zabývají spíše zahraniční university a ústavy. Jednou takovou je 

universita v Canterbury na Novém Zélandu. Zde působí mnoho pracovníků, kteří se 

specializují na problematiku praskání skla a také modelování poţárů. Vědci Joshi a Pagni  se 

nejvíce podíleli na tomto výzkumu a na základě znalostí z experimentů vytvořili aplikaci 

BREAK1, která bude dále popsána. 

Při řešení bakalářské práce jsem tedy vycházel většinou z anglických textů. Dále uvádím 

rešerše několika zdrojů, které byly pouţity pro potřeby této bakalářské práce. 

 

MATOUŠEK DRSC., Prof. Ing. Josef. Skripta Anorganické nekovové materiály. Praha: 

VŠCHT Praha, 1992. 160 s. 

 

V této literatuře autor popisuje anorganické nekovové matriály, tedy i sklo. Kaţdý 

materiál popisuje od jeho výroby, přes pouţití aţ po jeho vlastnosti, které jsou důleţité. U skla 

velice dobře vysvětluje základní suroviny pro výrobu skla. Dále pak samotný proces výroby, 

tváření a nakonec vlastnosti skla v závislosti na teplotě. 

 

Joshi, A. A., and Pagni, P. J. Users’ Guide to BREAK1, The Berkeley Algorithm for 

Breaking Window Glass in a Compartment Fire. National Institute of Standards and 

Technology, Gaithersbury, MD.,23p. 

 

Tato práce se zabývá jiţ zmiňovaným programem BREAK1, který jako jeden z mála na 

světě sám spočítá, kdy sklo při poţáru popraská. V první části této literatury je popsán 

matematický model a ve druhé části samotný program. 

 

P. R. DeCicco. The Behaviour of Glass and Other Materials Exposed to Fire: Volume I., 

Baywood Publishing Company, New York, pp 23-37. 

 

Tato literatura je sborník více studií. Kniha obsahuje 12 kapitol a v kaţdé kapitole je 

popsán jiný experiment. V této práci jsem pouţil kapitolu 1 a 2, kde vědci zkoumali příčiny 

praskání skla.  



 

3 

 

1 Sklo jako stavební materiál 

 Historie stavebního skla 1.1

Výroba skla je známa jiţ řadu let a v dobách 5000 let před Kristem je známa jeho výroba 

například u civilizací starých Egypťanů či obyvatel Sýrie. V té době sklo plnilo funkci spíše 

ozdob. Významnou roli pro výrobu skla hraje období římské říše. Jedním ze zajímavých 

nálezů je tabulové sklo v Pompejích [5, 9].  

Na našem území se sklo začíná vyrábět v prvních stoletích našeho letopočtu. Nejednalo se 

o čiré sklo, jak ho známe dnes, ale o sklo s řadou příměsí, které sniţovaly kvalitu skla. Větší 

rozvoj sklářství na našem území je znám v době Keltů kolem roku 400 našeho letopočtu. 

První sklárny vznikaly v Čechách v oblasti příhraničí. Nejstarší historicky dochovanou 

sklárnou je sklárna ve městě Chřibská v Luţických horách, která byla zaloţena v roce 1414 

a fungovala po celá staletí, avšak v současné době je jiţ mimo provoz. Čeští skláři patří mezi 

nejlepší na světě a prosluli vlastním způsobem výroby tzv. českým způsobem. Jednalo se 

o foukání skla do válců, následné rozstřihnutí, rozvinutí zchlazené skloviny do roviny 

a vyhlazení. Touto technikou se vyráběla především barevná chrámová okna [5].  

Významnými oblastmi  dalšího vývoje sklářství jsou okolí měst Nový Bor, Ţelezný 

Brod a Kamenický Šenov. Odtud se v 18. století vyváţelo sklo aţ do Ameriky. V těchto 

oblastech vznikaly i sklářské školy. Sklářství v České republice šlo velmi rychle kupředu.  

Během 20. století vznikaly nové druhy skel, které se uplatnily v mnoha odvětvích. 

Významné bylo skleněné vlákno nebo chemicky odolné sklo. Nejdůleţitější vývoj, co se týče 

problematiky porušení skleněných výplní, byl v oblasti protipoţárního skla. Vznikaly nové 

druhy a kombinace skel, které dokáţou odolávat vyšším teplotám ale i mechanickému 

poškození [5,9]. 
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 Chemické složení skla 1.2

Z chemického hlediska se jedná o anorganický amorfní neboli nekrystalický materiál, 

který je vyroben technologickým postupem. Sklo je ve své podstatě ztuhlá kapalina. Nemá 

klasické pravidelné uspořádání molekul, jako je tomu u tuhých látek. Důkazem tomu 

je  obrázek 1a) a b), který graficky znázorňuje uspořádání krystalického oxidu křemičitého 

SiO2 (tj. křemene) a křemičitého skla. Výroba začíná u výběru základních surovin, které 

musejí být co nejčistší a nejkvalitnější. Čím kvalitnější jsou suroviny, tím kvalitnější bude 

výrobek ze skla. Základní surovinou pro výrobu skla jsou sklářské písky. Jsou to především 

světlé křemenné písky s vysokým obsahem oxidu křemičitého v procentuálním 

zastoupení  60-80 %.  

Dále se přidává mletý vápenec ve formě uhličitanu vápenatého CaCO3. Přidáním oxidu 

boritého se docílí větší chemické a tepelné odolnosti skla. Pro běţné tabulové sklo je ţádoucí 

nízký obsah doprovodných prvků jako je oxid ţelezitý Fe2O3 , který zvyšuje zabarvení a tím 

zhoršuje průhlednost. Celý tento soubor se nazývá sklářský kmen, který je základem pro 

výrobu skla [9]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Znázornění struktury a) krystalického SiO2  b) křemenného skla. 

 

     a)           b) 
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 Popis výroby skla   1.3

V jednoduchosti lze výrobu skla vysvětlit jako tavení výchozí suroviny tedy sklářského 

kmenu v tavícím zařízení [6,12]. Sklářský kmen je většinou směs sklářského křemenného 

písku a  dalších látek, které zlepšují vlastnosti vyrobeného skla. Vzniklá tavenina dostává 

tvar, který je poţadován a poté následuje řízené chlazení vzniklé skloviny neboli výrobku. Při 

chlazení přechází tavenina z kapalného do pevného skupenství a dochází ke zvyšování 

viskozity na vysokou hodnotu. Sklo pak připomíná pevnou látku, ale nemá pravidelné 

uspořádání, jako například krystalické látky viz obrázek 1a). 

 

Postup výroby sestává ze čtyř hlavních technologických procesů: 

 

 Příprava vsázky 

Vytváří se směs sklářského kmene a dalších přísad. Směs se mísí, mele, přesně váţí 

a  dávkuje podle přesných poměrů. Kvalita a mnoţství písku a přísad ovlivňuje vlastnosti 

výsledného výrobku. 

 

 Tavení skla 

Připravená vsázka se taví při 1400-1600 °C ve sklářských pecích. Palivem je nejčastěji 

zemní nebo odpadní plyn. 

 

 Tvarování skla 

Při tvarování je důleţité, aby sklovina nezačala krystalizovat. Tvarování probíhá za teplot 

kolem 600-1000 °C.  Tvarovat sklo můţeme foukáním, taţením, litím nebo válcováním. 

Nejpodstatnější veličinou pro získání tvaru skla je viskozita. Ta má význam pro průběh 

reakce. Dynamická viskozita je mírou odporu kapaliny vůči tečení (deformaci) při působení 

vnější síly nebo napětí [6,12]. 
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Dynamická viskozita je vyjádřena Newtonovým zákonem napětí podle [6] takto: 

     
  

  
                                     [ ] (1) 

kde:     je dynamická viskozita [    ], 

     je síla [ ], 

 S  je plocha [  ], 

 
  

  
   je gradient rychlosti [   ]. 

 

Ve sklářské terminologii se můţeme setkat s pojmem „krátké“ nebo „dlouhé“ sklo. To 

znamená, jak strmou viskózní křivku má sklo. Závislost viskozity (popř. log η ) na teplotě 

udává graf 2. 

 

 

 

Graf 1 – Závislost viskozity na teplotě. 
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 Chlazení skla 

Probíhá ve speciálních chladicích pecích za daných teplot, které se pohybují v rozmezí 

700-400 °C. Při tomto ději se eliminuje vnitřní pnutí. Dodrţením postupu chlazení se můţe 

částečně zvýšit i pevnost [15]. 

Při rychlém ochlazení vzniká ve struktuře skla velké pnutí, a proto se musí při chlazení 

dodrţovat teploty, které udává křivka chlazení. Dodrţením těchto teplot sníţíme riziko 

popraskání a vzniku vnitřních tlaků. Průběh teplot popisuje graf 2  

 

 

Graf 2 – Křivka chlazení. 

 

 

Chladicí křivka se skládá z následujících oblastí: 

 

 1. vyhřívací oblast – zahřívání aţ na horní chladicí teplotu, 

 2. oblast výdrţe – dochází k vyrovnání teplot v celém výrobku a odstranění trvalého napětí, 

 3. chladicí oblast - zahrnuje oblast teplot mezi horní a dolní chladicí teplotou, 

 4. dochlazovací oblast - sahá od dolní chladicí teploty aţ po teplotu okolí. 
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Chlazení se dále odvíjí i od tvaru výrobku a jeho tloušťky. Důleţitý je druh skla a účel 

vyuţití. Některá skla se dále zpracovávají, kombinují a upravují. Například protipoţární skla. 

Pouţívají se bezpečnostní folie nebo se skla vrství. Po procesu chlazení je výrobek ze skla 

dále opracováván například řezáním na menší díly nebo se povrchově dále upravuje. 

 

 Základní rozdělení plochého skla 1.4

V této bakalářské práci uvádím jen skla běţně dostupná a pouţívaná člověkem kaţdý den. 

Nejedná se tedy o skla speciální, jako jsou tvrzená, kalená a bezpečnostní. Dostupné literatury 

rozdělují ploché sklo rozdílně a můţeme nalézt mnoho rozdělení. Důleţité je rozdělení podle 

způsobu výroby, vlastností skla a podle konstrukce [6, 9, 12]. 

 

Rozdělení podle způsobu výroby: 

 taţené, 

 válcované, 

 vyrobené procesem FLOAT. 

 

Rozdělení podle vlastností skla: 

 nezušlechtěná, 

 zušlechtěná, 

 konstrukčně upravená. 

 

Rozdělení podle využití: 

 průmyslová, 

 protipoţární, 

 speciální. 

 

Jak jsem uváděl na začátku kapitoly, skla můţeme rozdělit podrobněji a do více kategorií, 

ale pro účely této práce uvádím jen základní rozdělení, která jsou důleţitá pro tuto 

problematiku. 

Pozn.:  Proces FLOAT je způsob výroby skla, kdy se plavením nepřetrţitého pásu skla po 

hladině roztaveného kovu nejčastěji cínu získává čiré ploché sklo. 
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 Fyzikální vlastnosti stavebního skla 1.5

V této práci uvaţuji jen ty vlastnosti skla, které mají vliv na jeho porušování při vystavení 

účinkům vysokých teplot. Zásadními tepelnými vlastnostmi jsou vlastnosti mechanické 

a tepelné. 

1.5.1 Tepelné vlastnosti 

Pro pouţití skel v praxi je nejdůleţitější tepelnou vlastností teplotní roztaţnost. 

Ta ovlivňuje rozměrovou a délkovou stálost skla při zahřívání a tím odolnost proti tepelnému 

namáhání. Teplotní roztaţnost závisí na chemickém sloţení skla. [6,14]  

 

Reakci na změnu teploty vyjadřujeme součinitelem teplotní roztaţnosti, který můţe být: 

 

 lineární (délkový) 

 objemový. 

 

Součinitel délkové teplotní roztaţnosti je definován vztahem: 

  
 

  
 
  

  
                                      [   ] (2) 

      
kde:       je délka měřeného vzorku při referenční teplotě to,  

     je prodlouţení měřeného vzorku při změně teploty   . 

  

 

 

Součinitel objemové roztaţnosti je určen vztahem: 

  
 

  
 
  

  
                                    [   ] (3) 

 

 

Pro pevné látky s izotropní strukturou, a tedy i pro skla lze vzhledem k nízké hodnotě určit 

 

     (4) 
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Běţně pouţívaná skla v praxi mají součinitel délkové teplotní roztaţnosti při teplotách 

20 aţ 300 °C v rozsahu přibliţně od 3          do 10         . 

 

Nízký součinitel roztaţnosti vykazuje křemičité sklo při teplotním rozmezí [6, 12, 14]: 

 

          6,7 ·         

 

Další důleţitou vlastností je odolnost proti náhlým změnám teploty. Tepelná odolnost skel 

závisí na vlastnostech materiálu, především součiniteli teplotní roztaţnosti   [   ], pevnosti 

v tahu σ [Pa], Youngově modulu pruţnosti E [Pa] a Poissonově čísle μ. Vzhledem k tomu, ţe 

pevnost skla v tahu je několikanásobně niţší, neţ pevnost skla v tlaku, dochází k poškození 

snáze vlivem ochlazování. 

 

 

Vztah mezi veličinami dokládá následující výraz pro prudce ochlazené nebo ohřáté sklo: 

 

   
      

   
                               [ ] (5) 

          

kde     je největší rozdíl teplot v povrchu tabule skla, o který je možno výrobek ochladit, 

popř. zahřát, aniž by prasknul nebo jen popraskal. 

 

 

Dále je odolnost ovlivněna homogenitou skleněného výrobku, neporušeností jeho 

povrchu, tloušťkou stěny, svými rozměry apod. Z uvedených vlastností má největší význam 

součinitel délkové teplotní roztaţnosti  , pro který platí zásada, ţe čím je jeho hodnota niţší, 

tím je sklo odolnější. Vlivem teplotní roztaţnosti se při náhlém ochlazení sklo smrští a vytvoří 

se v něm vnitřní napětí. S tepelnou odolností souvisí i tepelná vodivost a měrné teplo. 
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1.5.2 Mechanické vlastnosti 

Mezi mechanické vlastnosti skla patří především hustota, sloţení, modul pruţnosti, 

poissonovo číslo, pevnost v tahu, tlaku, ohybu a smyku a rázová houţevnatost [6,12]. Mezi 

další vlastnosti, které mají podstatný vliv na vlastnosti skla, patří tvrdost, kvalita povrchu, 

rozměry, tvar a především stáří [12]. 

 

 Hustota 

Hustota je definována jako hmotnost měrného objemu homogenní látky při dané teplotě 

a  závisí na chemickém sloţení, především na látkách, které jsou do skla přidávány jako látky 

zlepšující vlastnosti. Jsou to například těţké kovy nebo alkalické prvky.  

 

Matematicky lze hustotu vyjádřit v závislosti na teplotě takto [6]: 

 

   
 

  
                                      [      ] (6) 

 

 

kde:         je hustota skla při závislá na teplotě, 

    je hmotnost skla [  ]  

     je objem skla při teplotě [  ]. 

 

 Modul pruţnosti 

 

Označovaný také jako Youngův modul pruţnosti v tahu vychází z Hookova zákona a je 

vyjádřen dle [6, 12] takto: 

 

  
 

 
                                               [  ] (7) 

 

kde:    je napětí v tahu [Pa] a podle [17,18] se pohybuje v rozmezí 30 - 90      

       je poměrné prodlouţení. 
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Poměrné prodlouţení    je dáno vztahem: 

 

  
  

  
                                                [ ] (8) 

 

kde:        je prodlouţení [  ], 

     je původní délka [  ]. 

 

 

Další velmi důleţitou veličinou je modul pruţnosti ve smyku, která je vyjádřena dle [12] 

takto: 

 

  
 

 
                                               [  ] (9) 

 

kde:    je napětí ve smyku [  ], 

   je poměrné posunutí [ ]. 

 

Poměrné posunutí je dáno vztahem: 

 

  
 

 
                                               [ ] (10) 

 

kde:       je posun horní vrstvy vzorku, v níţ působí smykové napětí [  ], 

  je výška vzorku [  ]. 

 

Modul pruţnosti ve smyku  , modul pruţnosti   v tahu a poissonovo číslo jsou konstanty, 

které mají mezi sebou vztah: 

 

  
 

      
                                [  ] (11) 
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 Pevnost v tahu, tlaku, ohybu a smyku 

 

Sklo se za normálních podmínek chová jako křehké. U skla probíhá deformace pruţná do 

té doby, neţ praskne. Plastickou deformaci skla lze zanedbat. V oblasti pruţné deformace 

platí Hookův zákon, který má tvar [6]: 

 

                                    [  ] (12) 

 

kde:     je Youngův modul pruţnosti v tahu [  ], 

       je poměrné prodlouţení [ ]. 

 

 

Základní údaje běţně pouţívaných skel udává tabulka 1. Youngův modul pruţnosti E je 

přímo úměrný mechanické pevnosti. Pevnost skla je ovlivněna také přítomností 

mikrotrhlinek, které vznikají jiţ při výrobě. Velikost trhlinek se pohybuje v řádech nm. 

 

 

 

Tabulka 1  – Modul pruţnosti E, G a Poissonovo číslo μ u nejpouţívanějších skel. 

Typ skla E [   ] G [   ]  [ ] 

Sodnodraselný křišťál 66 851 27 458 0,217 

Olovnaté sklo (21% PbO) 58 417 24 133 0,211 

Ploché sklo 72 479 29 753 0,220 

Sklo Simax (borité) 62 918 26 722 0,176 

 

 

Pozn. Hodnota   vyjadřuje pruţnou stlačitelnost tělesa tedy schopnost zmenšovat (při tlaku) 

nebo zvětšovat (při tahu) svůj objem během pruţné deformace. 
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2 Chování stavebního skla při skutečných a zkušebních poţárech 

 Skutečný požár a příčiny porušení skleněných výplní 2.1

Aby poţár mohl vzniknout, musí být splněny základní podmínky hoření, které znázorňuje 

obrázek 2 jako zjednodušené schéma. Hořlavý soubor se skládá z oxidačního prostředku 

(tj. vzdušný kyslík) a hořlaviny. Dále je zapotřebí energie neboli iniciační zdroj, který můţe 

být v různých formách jako například elektrický výboj, mechanická jiskra, plamen atd. Není-

li splněna podmínka hořlavého souboru, k hoření nedojde. 

 

 

 

Obrázek 2 – Schéma podmínek hoření. 

 

Při skutečném poţáru dochází oproti teorii k mnoha jevům, které je velice sloţité nejen 

popsat, ale i vypočítat. Proto je pro určení, jak se sklo chová při skutečném poţáru, důleţité 

znát okolnosti, za kterých poţár probíhá. K praskání skel při poţáru v uzavřených prostorech 

dochází velice často, ale při venkovních poţárech musí být tepelný tok od poţáru mnohem 

větší, protoţe zde dochází k větší výměně tepla s okolím.  
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Poţáry uvnitř objektů probíhají do té doby, dokud mají dostatek oxidačního prostředku. 

Nastane-li situace, ţe je objekt natolik těsný a nevniká vzduch dovnitř, spotřebuje se většina 

kyslíku a dochází k bezplamennému hoření (tj. ţhnutí). Sniţuje se obsah kyslíku ve vzduchu 

a  intenzita hoření klesá. Hoření se mění v nedokonalé a roste obsah oxidu uhelnatého, který 

je výbušný a jedovatý. V prostoru hoření se v horní části hromadí přehřáté výbušné plyny 

s teplotou převyšující jejich teplotu vznícení, které postrádají jen jediné. Oxidační prostředek 

ve formě vzdušného kyslíku. Tato situace je velice nebezpečná a můţe zde dojít k výbuchu 

například při otevření dveří nebo oken a přivedení kyslíku do prostoru hoření [2].   

Proto je důleţité sledovat, zda jsou výplně otvorů ve stavebních konstrukcích celistvé. Je 

podstatné si uvědomit, ţe v případě poţáru, kde jsou výplně porušené a vzduch jiţ proudí 

dovnitř objektu, nehrozí nebezpečí výbuchu nebo celkového zapálení (tj. flashover). Na rozdíl 

od situací kdy, výplně (resp. okna) jsou celistvé a k těmto jevům dojít můţe. 

Dále v objektu nastává situace, kdy objekt není natolik těsný a dovnitř vniká vzduch. 

Intenzita hoření pomalu stoupá a vlivem zvyšování teploty v objektu se ohřívají konstrukce 

a  výplně otvorů. Při dosaţení teplot v čase, které jsou kritické a pro stavební konstrukce 

nebezpečné, dochází ke ztrátě pevnosti a dalších vlastností.  

Skleněné výplně otvorů při poţáru praskají z důvodu tepelných rozdílů v tabuli skla, jak 

uvádí vzorec č. 5. Významné jsou také tepelné a tlakové rázy, kdy skla praskají okamţitě. 

Nedílnou součástí skla je ve většině případů rám. Ten hraje jednu z největších rolí při 

praskání skla. Nemá-li sklo dostatečný prostor k rozpínání se a navíc narazí na tvrdou 

překáţku v podobě rámu nebo předmětu v něm, praskne. Pro výměnu plynů na poţářišti není 

důleţité, kdy sklo popraská, ale kdy vypadne a vytvoří tak otvor do objektu. Kdy a za jakých 

teplot sklo popraská a následně vypadne, se v praxi zjišťuje experimenty. 

 Experimentální požáry a porušení skla 2.2

Abychom zjistili, jak poţár probíhá ve skutečnosti a objasnili všechny jeho fyzikální 

projevy, musíme provést experiment. Ten můţeme vytvořit v reálném měřítku a simulovat tak 

model naprosto shodný s realitou. Tyto velkorozměrové testy jsou ale náročné a velice drahé. 

Poskytují sice výsledky nejbliţší skutečnosti, ale jsou ekonomicky náročné 

a  neenvironmentální. Proto se mohou vytvářet modely zmenšené. Při těchto experimentech se 

získávají data zredukovaná, ale dají se částečně analogicky dopočítat. Zkoušky těchto 

rozměrů nejsou natolik náročné dokonce ani po finanční stránce [7,8]. 
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Celá řada dnes jiţ pouţívaných sofistikovaných programů pracuje s daty, které byly 

zjištěny právě na základě testování. Mezi významné organizace provádějící experimenty patří 

universita Canterbury na Novém Zélandu, kde působí řada výzkumných pracovníků. 

Z pokusů bylo zjištěno, ţe sklo má tendenci prasknout při teplotách na povrchu jiţ kolem 

150 - 250ºC.  Dále se uvádí, ţe pro prasknutí skla stačí teplota spalin, tedy plynů v objektu 

kolem 300 ºC. První známky praskání se projevují v rozích a na okrajích, kde je sklo 

zastíněno rámem. Od tohoto místa se praskliny šíří tabulí skla dále. Nedojde ale k porušení 

úplnému a vzduch v tuto chvíli nemůţe proudit skrz. Pro ventilaci vzduchu do objektu se 

musí zároveň sklo porušit a vysypat (vypadnout).  

Některé studie [7], zkoumající chování skla při poţáru zjistili, ţe důvodem jeho praskání 

je rozdíl teplot (asi 80ºC) mezi ohřívanou částí a částí skla, které je zastíněné rámem. Další 

studie [8] rozšířily tuto myšlenku o problematiku sdílení tepla a tepelné vlastnosti skla. Určily 

teplotu 58ºC jako diferenci teplot potřebnou k prasknutí skla. Tyto poznatky vycházejí 

z reálných velkorozměrových zkoušek. Z praxe ale vyplývá, ţe tyto hodnoty mohou být niţší. 

Studie zabývající se tepelným tokem z radiačního panelu na skleněnou výplň zjistily, ţe 

k popraskání jednovrstvého plochého skla stačí tepelný tok 4 aţ 5 kW· m-2
.  

Následující data byla získána při zkouškách ve zkušební místnosti, která odpovídala 

skutečnému měřítku (tj. 4 x 3 x 2,6 m) a měla podobu, jako uvádí obrázek 3. 

 

Obrázek 3 – Rozměry experimentální místnosti. 
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Tato studie počítala s normální rychlostí rozhoření poţáru v čase 300 s. Dále pak 

s poţárem, který se rozvíjel 75, 150 a 600 vteřin. Bylo pouţito sklo tloušťky 3 mm, hloubka 

zapuštění skla v rámu byla 15 mm a rozměry skla 1 x 1,2 m. 

První známky prasknutí skla se projevily v čase 3,5 - 4 minuty (graf 4) u poţáru 

s normálně se rozvíjejícím v čase 300 vteřin. Při poţáru rozvíjejícího se pomalu v čase 600 s 

se projevilo prví praskání mezi 5,5 aţ 7 minutou a při poţáru velmi rychle se rozvíjejícím 

v čase 75 s nastalo prasknutí jiţ v rozmezí 1,3 aţ 1,4 minuty. Všechny tyto jevy jsou závislé 

na nárůstu tepelného toku, který působí na okno. Vše je patrné z obrázků níţe [7, 8, 13]. 

 

Graf 3 – Závislost teploty na čase při experimentu ve zkušební místnosti. 

 

 

Graf 4 – Pravděpodobnost prvního prasknutí skla v čase při poţáru (300 s).  
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Graf 5 – Teplota plynů a první prasknutí okna v závislosti na pravděpodobnosti. 

 

 

 

Graf 6 – Shrnutí praskání skla při různé rychlosti rozvoje poţáru. 
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Graf 7 – Shrnutí teplot plynů při praskání skla. 

 

Z těchto grafů vyplývá, ţe je velmi důleţité, jak rychle se poţár rozhořívá a jaké mnoţství 

sálavého tepla vzniká. U poţárů, kde teplota roste pomalu, nehrozí popraskání ihned. Zatímco 

u poţárů rychle se rozvíjejících a s rychlým vývinem tepla, jsou tabule skla namáhány 

razantněji. Zde okna praskají v prvních minutách a následně vypadávají ven z rámu. Dále je 

důleţitá ventilace, která značně ovlivňuje samotný poţár. Je-li prostor odvětráván přirozeně 

ba dokonce nuceně, je pravděpodobné, ţe sálavé teplo vznikající při poţáru bude větší. 

 

Pracovníci výzkumného ústavu Hassani, Shields a Silcock uskutečnili sérii pokojových 

testů v polovičním měřítku, kde pouţili sklo o rozměrech 0,9 x 1,6 metrů různých tlouštěk 

a vytvořili podmínky stejné jako při poţáru [8]. Na obrázku 4 je popsán model tohoto 

experimentu. Do prostoru umístili hranici z dřevěných hranolů, jeţ po zapálení vyvíjela kouř, 

který se hromadil u stropu a vytvářel tak vrstvu zakouření a horkých plynů a také gradient 

teploty v prostoru (viz obrázek 5). 
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Obrázek 4 – Schéma konstrukce pokojového experimentu. 

 

 

Obrázek 5 – Experimentální poţár v polovičním měřítku. 

 

Výsledky, které byly zaznamenány na měřících přístrojích, vědci vyhodnotili a zjistili, ţe 

je důleţité věnovat pozornost kouřové vrstvě. Ta se v průběhu poţáru mění. Horké plyny od 

poţáru postupují směrem ke stropu a zaplňují vrchní část místnosti. S přibývajícími plyny 

vrstva pomalu postupuje níţe a sklo je pak tepelně namáháno postupně od shora směrem dolů. 

Při experimentech bylo také zjištěno, ţe výsledky vypočtené a změřené se liší. 
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U skla tloušťky 4 mm se praskání projevilo o 3 minuty později, neţ ukazují výpočty 

a u skla tloušťky 6 mm o 3,3 minuty. Rozdílné byly také teploty plynů potřebné k prvnímu 

prasknutí skla. U skla 4 mm se jednalo o teplotu 90 °C vyšší oproti výpočtům a u skla 6mm to 

bylo 130 °C. Tyto rozdíly jsou patrné z grafu 8a, 8b. 

 

 

a)        b) 

 

Graf 8 – a) rozdíly časů a b) teploty plynů při praskání skla 4mm a 6mm. 

 

Rozdíly, které jsou patrné z obrázků výše, vznikají na základě fyzikálních jevů, které ve 

skutečnosti poţár doprovázejí. Patří sem vlhkost prostředí, proudění či ventilace, tlak, 

počáteční teplota, pohltivost záření okolních konstrukcí a další. Všechny tyto vlastnosti 

posouvají výsledky na vyšší nebo niţší hodnoty oproti hodnotám vypočteným. Budou-li 

stavební konstrukce z materiálů blíţících se absolutně černému tělesu, tak se v nich teplo bude 

akumulovat více a tím pádem se změní čas potřebný pro prasknutí skla. Těchto vlastností, 

které ovlivňují skutečné teploty a čas praskání skla je mnoho, ale jen některé ovlivňují 

výsledky ve značné míře. 
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 Porušení skleněných výplní v běžné praxi 2.3

Jak jiţ bylo řečeno, experimenty a data z nich získaná jsou velice přínosná pro potřeby 

simulování poţáru a praskání skleněných výplní. Bez nich bychom neměli přehled, jak při 

poţáru roste teplota, tepelný tok a jiné. Proto by bylo vhodné za tímto účelem zaznamenávat 

stav skleněných výplní jiţ při příjezdu jednotek poţární ochrany na místo zásahu. Na základě 

toho by se mohlo zjistit, ţe například skla popraskala jiţ před příjezdem jednotek nebo 

v určitém časovém rozmezí. Tyto skutečnosti by se mohly zaznamenávat ve zprávě o poţáru 

nebo v dílčí zprávě o poţáru. Nakonec by se data přepsala do databáze a výsledkem by byl 

statistický údaj ukazující, kdy přibliţně sklo při poţáru praská a vypadne. 

Na tomto by se mohl podílet příslušník z odboru zjišťování příčin poţáru, který by 

poznamenal ve spisu nebo zprávě, v jakém stavu byly skleněné výplně. Z praxe je ale známo, 

ţe se tímto nikdo nezabývá, a proto by bylo přínosné tyto skutečnosti zaznamenávat. Bylo by 

zajímavé srovnat tyto data s experimenty a výpočty.  
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3 Základní poznatky o porušení skla při poţáru 

 Důležité parametry ovlivňující prasknutí skleněné výplně 3.1

Mezi nejdůleţitější vlastnosti, které ovlivní způsob a čas, kdy sklo popraská, patří 

geometrické a materiálové charakteristiky skla, rámu a okolních předmětů, které jsou uvedeny 

v tabulce níţe. 

 

 

Tabulka 2 – Geometrické a materiálové vlastnosti plochého skla. 

Geometrické vlastnosti Materiálové vlastnosti 

Tloušťka skla Délková/objemová roztaţnost 

Velikost zastínění rámem Tepelná vodivost 

Poloviční výška skla Pevnost 

Plocha skla vystavena záření Reflexivita/pohltivost skla 

 

 Hlavní příčiny praskání skleněných výplní 3.2

Z dlouhodobé praxe je pro matematické výpočty dohodnuto označování, které je uvedeno 

na obrázku 14. Tmavá část představuje rám okna. 

 

 

Obrázek 6 – Značení rozměrů skla pro výpočty. 
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Následující matematický vztah pro výpočet rozdílu teplot v tabuli skla vychází 

z experimentů a statistických údajů. Nazývá se Pagniho kritérium podle svého autora Patrika 

J. Pagniho uvádí se ve tvaru [10]:  

 

 

   (  
 

 
)  

 

   
                    [ ] (13) 

 

kde:           je Youngův modul pruţnosti v tahu [  ], 

 s  je velikost zastínění [ ], 

       je lineární (délkový) součinitel roztaţnosti [   ], 

   H  je poloviční výška skla [ ], 

      je napětí v tahu [  ]. 

 

 

Omezení modelu praskání skla 

Tento model pro dosaţení výsledků předpokládá následující kritéria: 

 

 homogenní tepelný tok na tabuli skla, 

 pravoúhlé (obdélníkové nebo čtvercové sklo), 

 ploché sklo, 

 neuvaţuje tepelný šok, 

 poţár uvnitř nikoliv vně objektu, 

 jednoduché zasklení (ne dvojité). 
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Při zahřívání skleněné tabule vzniká ve skle teplotní gradient, protoţe sklo je uprostřed 

zahřáto více jak na okrajích a ty jsou navíc zastíněny rámem viz obrázek 8a. Na obrázku b  je 

znázorněn gradient vzniklý zahříváním od kouřové vrstvy. Vlivem teplotní roztaţnosti 

má  sklo tendenci se rozpínat. Jednoduché znázornění uvádí obrázek 9. 

 

 

Obrázek 7 – Šíření tepla sklem a) přímým zahříváním b) kouřovou vrstvou. 

 

Obrázek 8 – Rozloţení tlakových a tahových sil v tabuli skla při jeho zahřívání. 
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 Způsoby porušení skleněných výplní otvorů 3.3

V předchozí kapitole je popsáno, z jakého důvodu dochází k praskání skla. Dále uvádím 

několik názorných příkladů, jak vypadají skleněné tabule, které popraskaly při experimentech. 

Z těchto obrázků je zřejmé, ţe sklo bylo tepelně namáháno vrstvou horkých plynů, a proto se 

první známky praskání projevují v horní části tabule skla [7, 8, 11]. 

 

 

Obrázek 9 – Příklady prasklin ve skle vzniklých při experimentech. 
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 Vliv rámu a kvality hran na porušení skla při požáru 3.4

Rám, ve kterém je sklo uloţeno, hraje velice důleţitou roli. Kvalita rámu, druh materiálu, 

konstrukční řešení a další vlastnosti mají zásadní vliv na to, zda sklo při tepelném namáhání 

praskne nebo ne. Je-li rám špatně navrţen a sklo je do něj navíc namontováno neodborně, 

zvyšuje se pravděpodobnost, ţe při namáhání tepelném nebo mechanickém sklo praskne. Rám 

stíní část skla a tím vznikají teplotní rozdíly v tabuli skla. Střed tabule se zahřívá více neţ 

zastíněná část. Další z nejčastějších příčin prasknutí skla je nedostatek prostoru pro dilataci 

skla a nerovnost rámu, především ve spodní části, kde sklo působí na rám vlastní vahou [17]. 

V těchto místech je největší (lokální) namáhání skla tlakem, který můţe přecházet v tah nebo 

ohyb. Nerovný rám ve styku s hranou skla a moţný způsob vzniku prasklin uvádí obrázek 11. 

Detail špatného styku ploch je uveden na obrázku 12 a) na obrázku b) je vidět profil 

jednoduchého rámu, kde „s“ je velikost zastíněné plochy skla. 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Nerovná styčná plocha rámu se sklem. 
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Obrázek 11 – a) Detail styčné plochy skla a rámu, b) detail profilu okenního rámu. 

 

 

Z uvedených obrázků vyplývá, ţe není jen důleţité věnovat pozornost rámu samotnému, 

ale také hraně skla. Ta by měla být opracována co nejpečlivěji. Neţádoucí jsou lokální 

nerovnosti nebo vyštípnuté části skla, kterým se v praxi říká „mušličky“. Dále také předměty, 

které by bránily dilataci skla, jako jsou šrouby, vruty a jiné upevňovací předměty. Je dobré 

opatřit místo mezi rámem a sklem dilatační hmotou nebo podloţkou [17, 18]. Sklo pak má 

prostor v případě zahřívání nebo namáhání, volně se pohybovat. Výhodné a účelné je hranu 

skla opatřit vrstvou, která umoţní dilataci skla v rámu a navíc hrany skla chrání před 

mechanickým poškozením. Sklo pak můţe při zahřívání pracovat a nehrozí vzniku tlaku nebo 

tahu v místě styku rámu a skla.   
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4 Fyzikální model přenosu tepla skleněnou tabulovou stěnou 

 

Popsat transport tepla při poţáru je sloţitý, protoţe teplo se sdílí třemi způsoby. Jedná se 

o sdílení tepla vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) a sáláním neboli radiací. Celý tento 

proces transportu tepla při poţáru je zřejmý z obrázku 12. 

 

 

Obrázek 12 – Přenos tepla při poţáru. 
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 Přenos tepla vedením 4.1

Vedením neboli kondukcí se teplo transportuje skrz hmotné prostředí a dochází k tomu na 

základě Fourierova zákona, který je závislý na hustotě tepelného toku a teplotním gradientu 

[2,3]. V případě poţáru v uzavřených objektech dochází k vedení tepla ve stavebních 

konstrukcích a právě i ve skle. Teplo je sklem distribuováno ve všech třech směrech 

souřadnicového systému.  

 

                                 [     ]  (14) 

 

kde:     je součinitel tepelné vodivosti materiálu (záporné znaménko dokazuje, ţe tepelný 

tok a gradient teploty mají opačný směr jako vektor) [         ]. 

 

 

Obrázek 13 – Sdílení tepla vedením v tabuli skla. 
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 Přenos tepla prouděním 4.2

Pro proudění je zapotřebí hmotného prostředí ve formě tekutiny, tedy kapaliny nebo 

plynu. Neexistuje v čisté formě, protoţe je vţdy doprovázeno vedením tepla [3]. Pro přenos 

tepla mezi tekutinou a pevnou látkou se pouţívá Newtonova rovnice: 

 

                                  [ ]                        
    

(15) 

kde     je součinitel přestupu tepla určovaný z kriteriálních rovnic [         ]  

      je teplotní rozdíl mezi stěnou a tekutinou [ºC], 

     je plocha [m
2
]. 

 

Kriteriálních rovnic je v praxi mnoho. Většina z nich byla odvozena empiricky a kaţdá 

tato rovnice se pouţívá pro daný případ. Jsou závislé na charakteristickém rozměru a dalších 

vlastnostech, které udávají chování tekutiny. Gradient přestupu tepla mezi tekutinou a sklem 

je patrný z obrázku níţe. Kde t1 je teplota v interiéru, ts1 je teplota stěny (tj. skla) na vnitřní 

straně, ts2  je teplota na vnější straně skla a t2 je teplota exteriéru. 

 

Obrázek 14 – Přestup tepla mezi tekutinou a sklem. 
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 Přenos tepla radiací 4.3

Při poţárech v uzavřených prostorech je radiace hlavním nositelem tepla resp. tepelného 

toku. Radiace se od všech ostatních případů tím, ţe není zapotřebí hmotného prostředí. Jedná 

se o elektromagnetické vlnění vznikající na základě tepelného stavu těles. Část záření 

dopadající na povrch tělesa se mění na tepelnou energii [2, 3]. 

 

Energie vyzařovaná tělesem je popsána Stefan-Boltzmannovým zákonem. Při poţáru sálá 

do okolí nejen plamen poţáru, ale i horní kouřová vrstva. Oba tyto případy jsou popsány 

rovnicí níţe: 

 

                                 [     ]                        
    

(16) 

kde:   je emisní součinitel [ ], 

   je Stefan-Boltzmannova konstanta,             [         ], 

   je absolutní teplota povrchu tělesa [ ]. 

 

Na obrázku dále uvádím fyzikální model přestupu tepla zářením na skleněnou tabuli, která je 

namáhána zářením od horkých plynů (tj. kouřovou vrstvou) a zároveň zářením od plamenů. 

 

Obrázek 15 – Přenos tepla radiací. 

qdop  = tepelný tok dopadající, 

q r    = tepelný tok odraţený, 

q ab   = tepelný tok absorbovaný, 

q d   = tepelný tok prošlý skrz. 

 

    qdop = qr + qab + qd   [     ] 
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5 Vyuţití údajů o průběhu porušení skla pro modelování poţáru 

Při modelování průběhu poţáru je moţné brát v úvahu fakt, ţe okna popraskají aţ za 

určitou dobu. Příčinu a dobu porušení stavebního skla můţeme zjistit více způsoby. První 

varianta je matematicky dle příslušných vzorců. Tento způsob výpočtů nás ale čím dál častěji 

nutí vyuţívat počítačové programy, protoţe vypočítat tyto rovnice ručně, je velice sloţité 

a náročné. Nejpřesnější je zjistit tyto skutečnosti experimentálně. Provést experiment je ale 

finančně náročné, a proto je výhodnější přistoupit na variantu počítačového programu. 

V dnešní době existuje mnoho programů, které jsou schopny zjistit nejen předpokládaný 

rozvoj a průběh poţáru, ale dokáţí také simulovat další jeho projevy. Problémem není ani 

simulace evakuace osob z objektu, vypočítat důleţité parametry pro poţárně bezpečnostní 

zařízení nebo zjistit předpokládané sloţení kouřové vrstvy při poţáru. Moţností je nespočet, 

ale pro účely této práce je důleţité, aby program uměl vyhodnotit, kdy se poruší stavební sklo. 

 

 Základní rozdělení modelů 5.1

 

 

Obrázek 16 – Základní rozdělení modelů. 

 

Modely 

Matematické 

Deterministické Pravděpodobnostní 

Fyzikální 
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Modely se dělí dle obrázku výše na matematické a fyzikální [16]. Fyzikální modely jsou 

ve své podstatě experimenty, které se provádějí za účelem naměřit a zjistit projevy poţáru. 

Tyto modely se provádějí ve zkušebnách jako zmenšené nebo jako velkorozměrové v běţných 

podmínkách. 

Matematické modely vycházejí právě z experimentů a dat získaných při zkouškách. Tyto 

modely, pracující na principu pravděpodobností se nazývají probabilistické, tedy 

pravděpodobnostní. Je moţné je dále dělit do tří skupin. 

 

 

Pravděpodobnostní modely: 

 

 síťové pracují na principu přiřazování pravděpodobností přechodu ze stavu 

1  do stavu 2 uţivatelem, 

 

 

 statistické na základě statistických dat přiřazují pravděpodobnost vzniku události 

(např. vzniku poţáru, poplachu od hlásičů…), 

 

 

 simulační jsou spojením deterministických a probabilistických modelů to znamená, 

ţe základní matematické údaje uvaţují jako náhodné proměnné.   

 

 

Deterministické modely pouţívají k řešení rozvoje poţáru a dalších jeho projevů 

matematické rovnice, které popisují děje fyzikální a chemické. Není zde pouţita ţádná 

pravděpodobnost a výsledky jsou tedy jednoznačné. Tyto modely se také mohou dále 

rozdělovat do tří skupin, přičemţ poslední skupina je totoţná s modely 

pravděpodobnostními  [16]. 
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Deterministické modely: 

 

 zónové nejčastěji pouţívané modely, které rozdělují prostor na jednu nebo dvě 

zóny a počítají se zachováním energie, hmoty a hybnosti, 

 

 typu pole prostor se rozdělí na nekonečně mnoho malých kontrolních objemů, 

s kterými pak program počítá, 

 simulační spojení deterministických a probabilistických modelů. 

 

 

Deterministické zónové modely jsou nejběţnějšími a nejpouţívanějšími. V současnosti je 

na trhu několik takovýchto modelů. Některé jsou zdarma a jiné placené, přičemţ není 

pravidlem, ţe placený program počítá nebo hodnotí průběh poţáru lépe. Jde spíše 

o hodnověrnost výsledků a jejich přesnost ba dokonce rychlost.  

Pro tuto práci byl vybrán zónový model poţáru, který jako jeden z mála umí vypočítat, 

kdy popraskají skleněné výplně a na základě toho, dokáţe počítat s následnou ventilací. 

Zmíněný program se nazývá BRANZFIRE a díky implementované aplikaci BREAK1 umí 

předpovědět dobu popraskání skla při poţáru. 

 

 Zónový model BRANZFIRE 5.2

Tento freewarový, česky volně šiřitelný program je dostupný na stránkách výrobce 

BRANZ. Byl vyvinut na Novém Zélandu ve spolupráci s univerzitou Canterbury a těší se jiţ 

několikáté verzi. V současné době je dostupná verze 2011.1. Program i jeho prostředí je pro 

běţného uţivatele jednoduché a disponuje velice uţitečnými funkcemi. 
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Mezi nejvýznamnější schopnosti a dovednosti modelu patří: 

 

 moţnost vytvoření vlastních rozměrů pokojů a stavebních otvorů v konstrukcích, 

 disponuje modelem pro rozhořívání poţáru,  

 má schopnost pracovat aţ s 12-ti pokoji současně, 

 umí zahrnout mechanickou ventilaci, 

 ve spojení s programem BREAK1 je schopen vyhodnotit čas porušení skel, 

 je moţné počítat se sprinklerovým zařízením a detektory kouře, 

 obsahuje algoritmus na generaci oxidu uhelnatého, 

 k dispozici je široká databáze materiálů, 

 moţnost exportu výsledků do aplikace MS Excel, 

 a další…  

 

Program BRANZFIRE verze 2011.1 je dále zevrubně popsán v příloze A. 

   

 Počítačový program BREAK1 5.3

Tento velice jednoduchý program napsaný v programovacím jazyce FORTRAN je taktéţ 

volně dostupný a to na stránkách amerického národního institutu pro normalizaci 

a technologie (NIST). Program umí předpovědět reakci skla vystaveného poţáru uvnitř 

objektu a čas jeho prasknutý, přičemţ čas pro vypadnutí je o něco málo větší. Všechny 

vstupní údaje, jako je Youngův modul pruţnosti, tepelná vodivost, součinitel lineární 

roztaţnosti a emisivita jsou uvaţovány jako konstanty [10]. 

Uţivatel má moţnost spustit program v základním nastavení nebo si můţe všechny 

parametry postupně upravit dle libosti. Nechybí ani nastavení parametrů okna (tj. geometrie 

a  materiálové vlastnosti). Je také moţné zadat tepelný tok, který bude v prostoru hoření 

a  teplotu horkých plynů neboli kouřové vrstvy. 
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Výstupem programu je potom čas, který je vypočítán na základě kritického rozdílu teplot, 

jak uvádí vzorec č. 13. Tento čas je vypočítán jako doba, za kterou nastane rozdíl mezi 

teplotou povrchu skla na straně exponované a neexponované poţárem. 

 

Detailnější popis programu uvádím v příloze B. 

 

 

Obrázek 17 - Ukázka prostředí programu BREAK1. 
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6 Opatření proti praskání stavebního skla. 

 

Způsobů jak předejít tomuto jevu je mnoho. Nejdříve je nutné si uvědomit, z jakého 

důvodu k praskání dochází. Nejvýznamnější je součinitel teplotní roztaţnosti, který způsobuje 

tepelnou roztaţnost skla. Sklo se tedy při zahřívání rozpíná (tj. mění svou délku). Proto je 

ţádoucí, aby sklo v rámu nebylo připevněno napevno, ale mělo dostatek prostoru pro dilataci. 

Dalším důvodem proč sklo praská je nekvalitní opracování hran skla. Do této 

problematiky zahrnujeme vyštípnuté kusy skla, nerovnou a nekvalitně opracovanou hranu. 

Předejít takovému problému je velice jednoduché, a to tak, ţe dbáme při řezání skla na kvalitu 

řezu, dále na broušení hran a v neposlední řadě opatření skla ochranou hmotou po celém 

obvodu, která chrání hrany skla proti mechanickému poškození. 

Významná příčina praskání je i nekvalitní rám. Tem můţe být nerovný a můţe obsahovat 

ostré nebo cizí předměty, které pak na sklo působí lokálním tlakem. Tomu předcházíme 

kontrolou rámu před zasazením skla do něj. 

Posledním způsobem jak zamezit praskání skla je omezit nebo úplně zamezit vysokým 

teplotám aby působily na sklo. Toho dosáhneme například instalací skrápěcího systému, který 

je napojen na elektronickou poţární signalizaci nebo opatřením skla speciální folií, která má 

větší odrazivost. 
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7 Závěr 

 

Příčiny praskání stavebního skla vystaveného účinkům vysokých teplot byly po delší 

studii zjištěny a objasněny, přičemţ jsem vysvětlil základní podstatu praskání a další vlivy 

ovlivňující porušení stavebního skla. Bylo zjištěno kritérium materiálových a geometrických 

vlastností skla potřebné pro praskání skleněných výplní otvorů a také omezení, na která se 

toto kritérium vztahuje. Z dostupné literatury byly charakterizovány vlastnosti skla jako 

stavebního materiálu, které jsou pro tuto problematiku důleţité. Mezi ně patří fyzikální 

vlastnosti skla a materiálů, které ho obklopují. 

V další části byl charakterizován fyzikální model prostupu tepla skleněnou tabulovou 

stěnou a základní poznatky o sdílení tepla. Následně byly vybrány počítačové programy pro 

modelování poţáru, které jsou schopny vyhodnotit praskání skleněných výplní a tuto 

skutečnost zaimplementovat do modelu pro rozhořívání poţáru. Tímto modelem je program 

BRANZFIRE, který má v sobě zakomponovanou jednoduchou aplikaci s názvem BREAK1. 

Oba tyto programy jsou bezplatné a jejich ovládání je pro uţivatele relativně snadné. 

Problematika porušení stavebního skla během poţáru není zatím dostatečně objasněna 

a pro vyuţití tohoto jevu při modelování poţáru je třeba stále zjišťovat nové poznatky. 

Naskýtá se zde moţnost realizovat soubor experimentů, které by přispěly ke kvalitnější 

analýze tohoto jevu.  
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