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Manuál pro použití programu Tlaková vlna 

Výpočetní pomůcka pro posouzení nevyztužené zděné stěny namáhané tlakovou vlnou od 

výbuchu. Zjednodušený postup výpočtu použitý v DP. Excel 2010 

Každé hlavní kroky jsou označeny červeně, do buněk označených žlutě se zadávají hodnoty, 

výsledky se zobrazují v modrých buňkách. V tmavě oranžové barvě jsou stálé hodnoty. 

1. geometrie stěny: světlá výška stěny, výška stěny v místnosti, šířka stěny – délka stěny 

v místnosti, tloušťka stěny, všechny hodnoty zadáváme v metrech. 

 

2. doba trvání exploze: u směsí hořlavých plynů se vzduchem se pohybuje doba trvání 

exploze nejčastěji v intervalu 0,2 – 0,3 s. U kondenzovaných výbušnin se doba trvání 

exploze určí výpočtem. 

3. materiálové charakteristiky zdiva: objemová hmotnost je určena z materiálových listů 

nebo technických průvodců výrobce zdiva. Pevnost v tahu za ohybu Rtfd: určíme 

z tabulky na  listu 2 programu. Tabulka vychází z normy ČSN EN 1996-1-1 (73 

1101)
1
.Hodnota ve výpočtu v DP byla určena z ohybové pevnosti fxk2 (rovina porušení 

kolmá k ložným spárám MPa). Součinitel α je určen dle údajů výrobce zdiva. 

Součinitel duktility se volí v rozsahu (1,5 – 2,0)
2
. Výpočtovou pevnost zadáme podle 

údajů výrobce, součinitel spolehlivosti zdiva se uvádí 0,9 pro zdivo a 1,0 pro beton. 

Někteří výrobci uvádí pro zdivo i vyšší hodnoty. Následující obrázek. 

                                                           
1
 ČSN EN 1996-1-1, článek 3.6.3., str.36, Český normalizační institut 2007 

2
 Makovička D., Janovský B.; Příručka protivýbuchové ochrany staveb, Česká technika, nakl. ČVUT Praha 2008 

1. Geometrie stěny

světlá výška stěny l= 0 m

světlá šířka stěny d= m

tloušťka stěny t= 0 m
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4. tečnový modul přetvárnosti: výsledek po zadání hodnot km, Rd a α. 

5. Modul pružnosti stavební konstrukce (určen z výsledků experimentů)
3
, rozsah koeficientu 

je 0,1 – 0,5; pro konstrukce poškozené již dříve trhlinami zadáváme hodnotu 0,1; staré 

konstrukce podle míry trhlin v rozsahu 0,1 – 0,5; nové neporušené konstrukce 0,5. Po zadání 

koeficientu do žluté buňky se objeví výsledek (modrá buňka).Následující obrázek. 

 

6. Statický moment, statická odezva pro namáhané prvky spojitým zatížením. Uvedeny 

jednotlivé typy nosníkových prvků a vzorce pro výpočet odezvy. Po zadání světlé výšky stěny 

se výsledek objeví u každého vzorce. Ze vzorců se vybere určená hodnota, která se zadá do 

řádku 64, buňky J (zadej hodnotu vybraného nosníku: žlutá buňka). Následující obrázek. 

 

 

                                                           
3
 Makovička D., Odezva konstrukce budovy a ohrožení jejich obyvatel výbuchem plynu  

3. Materiálové charakteristiky zdiva

objemová hmotnost 0

pevnost v tahu za ohybu 0 Mpa

součinitel (údaj výrobce) 0

součinitel duktility ( 1,5 - 2) 0

výpočtová pevnost (údaj výrobce) 0

součinitel spolehlivosti zdiva ( 0,9 - 1,2, údaj výrobce) τ: 0

      

   

       

   

   

5. Modul pružnosti stavební konstrukce ( vychází z experimentů )

Pro novou a neporušenou konstrukci se volí koeficient: 0,5

Pro konstrukce již dříve poškozené trhlinami se volí koeficient: 0,1

Pro staré konstrukce se podle míry vzniku trhlin ve zdivu volí v rozsahu: 0,1 -0,5

Zadej hodnotu zvoleného koeficientu: 0

Výsledná hodnota modulu pružnosti: 0
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6. Statický moment 
       

          

 
Statická odezva pro nosníkové prvky na spojité zatížení 

   

          

  
konzola: moment v podpoře  

  

     
0 

 

       

       

          

  

prostý nosník: moment ve středu 
napětí  

  

     
0 

 

       

       

          

  
nosník ze strany a kloubově připojený a ze strany b vetknutý 

  

     

 

  

     
0 

 

       

       

  
oboustraně vetknutý nosník: moment v podpoře 

   

     

 

 
 

    

        
0 

 

          

          

          

   
Zadej hodnotu vybraného nosníku    0 
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7. Vnitřní síly a napětí ve stavební konstrukci: uvedeny jednotlivé typy nosníků a hodnoty α
2
. 

Z těchto hodnot se vybere odpovídající typu nosníku a zadá se (zadej hodnotu vybraného 

nosníku – řádek 83, buňka J, žlutá buňka). 

 

8. Vlastní kruhová frekvence desky: výsledná hodnota ω se objeví v příslušné buňce. Hodnoty 

μ a I, jsou zde jako pomocný výpočet, nic se zde nezadává. 

9. Součin ω .τ : nic se zde nezadává, hodnota na základě předchozích zadání. 

10. Dynamický součinitel δ se určí na základě předchozí hodnoty a grafu na listu 4, v řádku 

107 a buňce J, (žlutá buňka) se zadá určená hodnota. 

11. Napětí od rázového zatížení ve spáře zdiva: výsledná hodnota na řádku 116 a buňce J, 

modrá buňka. 

12. Přitížení od vlastní tíhy nadložního zdiva zde zadáme celkovou výšku zdiva ne světlou 

výšku, tíhu stropu a střechy: odhad dle konstrukce nebo podrobnější výpočet z měrné 

hmotnosti stavebních prvků a jejich působení na nosné zdi: zatížení ve spáře σg, výsledná 

hodnota v modré buňce. Následující obrázek. 

7. Vnitřní síly a napětí ve stavební konstrukci

konzola 3,516

prostý nosník 9,8

jednostraně vetknutý a z druhé strany kloubově připojený nosník 15,418

oboustraně vetknutý nosník 22,31

Zadej hodnotu vybraného nosníku: 0
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13. Statická pevnost za ohybu: součinitel k1 se určí z tabulky na listu 3, dle doby trvání 

exploze. 

14. Výsledné napětí: jestliže hodnota je větší než 1 dochází k porušení v podobě trhlin a 

poškození omítek stěny, čím vyšší číslo, tím znaky porušení jsou menší. Jestliže je hodnota 

menší než 1, dochází již k vyboření stěny, rázové napětí je velké. 

12. Přitížení od vlastní tíhy nadložního zdiva, stropu a střechy

Celková výška zdiva: 0 m

Přitížení stropem,  odhad dle konstrukce: 0 kN/m

Přitížení střechou, odhad dle konstrukce: 0 kN/m

Celkem zatížení ve spáře: 0 kN/m


