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Úvod

V poslední době zejména v souvislosti s častými
seismickými otřesy na Balkáně vzrůstá mezi českosloven-
skými odborníky zájem o otázky odolnosti jaderných
elektráren proti účinkům zemětřesení. Zvýšený zájem "

o tuto problematiku ovlivnily v tomto směru i zpřís-

něné sovětské nároky na jadernou bezpečnost.

V geografických poměrech Československa, kdy lze
říci, že žijeme z hlediska seismicity v klidné obla-
sti, pocitujeme citelný nedostatek příslušných infor-
mací a podkladů z této nové oblasti rozvoje vědy
a techniky, a to především z hlediska výstavby jader-
ných elektráren,

V současné době se tedy i v Československu za-
číná věnovat pozornost otázkám seismicity. Důvodů,
proč tomu tak je, axistuje celá řada. Rozhodující
jsou však dvě hlediska - provozovatelů jaderných elek-
tráren a výrobců jaderných zařízení.

Při výběru lokality pro staveniště jaderno ele.c-
trárny platí příslušná bezpečnostní kritéria, která
vydala Československá komise pro atomovou energii,
a v nich jsou zahrnuty i otázky seismicity. V roce
1978 byla pro jaderné elektrárny 1ypu VVER-440 stano-
vena nová hranice pro sílu otřesů, a to na V stupňů
MSK /mezinárodní intenzitní stupnice/. V praxi to zna-



mená, že se zvyšují požadavky nejen na jaderné elek-
trárny, které se u nás budou stavět, ale i na ôs. vý-
robce a budoucí exportéry zařízení do zemí, jež lze
z hlediska seismicity klasifikovat jako ohrožené.
Pro elektrárny typu VVER-1000 byla hranice posunuta
až na VIII stupňů MSK.

V rámci prací na programu tvorby norem pro ja-
dernou energetiku, koordinovaného Mezinárodním hos-
podářským sdružením INTERATOMENERGO Moskva, ee též
připravuje několik témat normativně technických do-
kumentů zaměřených na otázky seismicity. Je namístě
připomenout, že se na těchto pracích aktivně podíle-
jí i pracovníci Československa.

Sborník "Seismická hlediska v projektování ja-
derných elektráren" obsahuje referáty přednesené na
stejnojmenném jednodenním aemináři v září 1978
v Ústředním klubu školství a vědy v Praze 1, Příko-
py 10. Na organizaci semináře se podílely pobočky
České vědeckotechnické společnosti při Českosloven-
ské komisi pro atomovou energii v Praze a při o.p.
ŠKODA Plzeň. Uskutečnil se pod záštitou vědeckého
týmu ČSKAE pro dynamiku primárního okruhu tlakovod-
ních reaktorů, a to z iniciativy vedení týmu a jeho
pracovní skupiny "Diagnostika mechanických situací".

Vzhledem k tomu, že otázky seismicity v souvis-
losti s výrobou zařízení pro jaderné elektrárny a
a s jejich výstavbou v ČSSR vzbuzují stále větší
zájem technické veřejnosti, uvažuje pracovni skupi-
na "Diagnostika mechanických situací" ve spolupráci
s ČSKAE zorganizovat obdobný seminář ve třetím
čtvrtletí r. iy80.



Moderní hlediska
dynamického seismického
zabezpečení

Akademik Alois Zátopek, Dr Sc.
Geofyzikální ústav Karlovy univerzity Praha

ANOTACE

V souvislosti s analýzou pojmu seismického ri-
zika a jeho minimalizace jsou probírány soudobé
problémy ochranných opatrení k seismiekému zabezpe-
čení výstavby a dlouhodobé bezpečné funkce společen-
sky důležitých objektů. Zvláštní pozornost je věno-
vána zabezpečení objektů speciálního charakteru, ja-
ko jsou výškové budovy vseismicky činných oblastech
a zařízení energetická, na prvním místě jaderné
elektrárny, kde jde o specifickou problematiku dlou-
hodobé a prakticky dokonalé ochrany.
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1. tívod

Účelem předkládaného článku je poukázat na základ-

ní hlediska seismického zabezpečení společensky důleži-

tých objektů se zvláštním zřetelem k případům jejjich

dlouhodobé plánované funkce, během níž má být vylouče-

no, nejen narušení této funkce, ale také jakékoli z ní

plynoucí ohrožení lidských životů a ztráta výtěžků

společenské práce. Rozvoj moderní společnosti a vý-

stavba s ním spojená jsou provázeny společenským ri-

zikem, at již se týká lidských sídlišt a jejich aglo-

merací, bezpečnosti komunikačních objektů, průmyslo-

vých provozů anebo otázek speciálních ochranných o-

patření nutných k zabezpečení plynule bezpečného vy-

užívání surovinové základny a energetických zdrojů,

kde k otázkám např. bezhavarijního chodu parních a

vodních elektráren, sítě přehrad,' důlních provozů a

dalších objektů přistupuje v poslední době problema-

tika sítě jaderných elektráren, Seismické zabezpeče-

ní v tomto posledním případě musí být dokonalé a ne-

týká se pouze vyloučení poškození objektů elektrárny

spojených s narušením její funkce jako energetického

zdroje, ale také zaručení naprosté nemožnosti pronik-

nutí radioaktivních substancí do vnějšího prostoru

mimo reaktor.

Velká společenská výstavba, charakteristická pro

naši i budoucí epochu, si již nyní vynucuje - a bude

stále silněj? vynucovat - budování velkých komplexů

s poměrně dlouhodobou časovou perspektivou nepřetr-

žité, spolehlivé a okolí neohrožující funkce. Přitom

porostou nároky na dokonalé zvládnutí stále náročnej-



ších technických úkolů; jejich materiálové a konstrukč-
ní parametry - které se již v současné době blíží hor-
ní hranici stávajících materiálových možností - se bu-
dou výhledově ještě zvyšovat. Je tedy bytostně důle-
žité, aby se tíak dalo s rizikem co nejnižším.

2# Poriem rizika obecně a seismického rizika
zvláště

Pracovní skupina pro statistické studium přírodních
pohrom a jejich následků /UWESCO, Paříž 1972/ defino-
vala [l] jako riziko /risk/, plynoucí z výskytu urči-
tého jevu pro určitý objekt nebo skupinu objektů, mož-
nost společenské ztráty, která by mohla při uvažova-
ném /katastrofickém/ jevu na uvažovaném místě na uva-
žovaném objektu /objektech/ nastat.

V obecné podobě jde o problém velmi složitý, kte-
rý se nachází [2] v počátečním stadiu vývoje. Pokud
je autoru tohoto pojednání známo, není zatím vypraco-

vána jednotná metodika jeho řešení ani v kritériích,

ani v postupech, srovn. [15] •

Poměrně nejsnáze se dá mluvit o finančním nebo
ekonomickém riziku ztráty nějakého objektu nebo jeho
funkce, např, o riziku stavebních objektů v nějakém
území postiženém povodní, větrnou bouří nebo pod.

V případě, že přírodním jevem ohrožujícím člo-
věka a jeho dílo je silné zemětřesení, můžeme hovořit
o zemětřesném nebo seismickém riziku a posuzovat je
jako úhrn skutečných nebo možných škod, které určité
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zemětřesení na uvažovaném místě na uvažovaném objektu

způsobilo nebo by mohlo způsobit /máme-li na mysli bu-

doucí zemětřesení/ zničením objektu nebo jeho vyraze- .

ním ze společenského využití /např. obytné domy, to-

várny, doly, přehrady, komunikační linie, zánik léči-

vých pramenů atp.A Takové škody a jejich důsledky

lze v různých kontextech různě vyhodnotit ve spole-

čenských relacích peněžními jednotkami. Hůře se tako-

vé zhodnocení provádí, jde-li o ztráty lidských živo-

tů, ač je známo, že pojištovací zařízení řeší i tyto

případy.

Jeden z možných způsobů kvantitativního vyjádře-

ní zemětřesného rizika je charakterizovat je jako vý-

sledek společného působení tří číselně vyjádřitelných

faktorů, existujících pro uvažovaný objekt na uvažo-

vaném místě v okamžiku /skutečném nebo pomyslném/

příchodu zemětřesení: "hodnoty" /value/ uvažovaného

objektu /neba skupiny objektů/ v uvažované oblasti,

"zranitelnosti" /vulnerability/ těchto objektů, kte-

rá záleží na mohutnosti uvažovaného zemětřesení a dal-

ších parametrů, určujících dynamickou reakci uvažo-

vaných objektů a její projevy v podmínkách jejich u-

místění v uvažované oblasti s danými seismickými a

dalšími podnín2<aini, a konečně "seismického ohrození"

/seismic hazard/ uvažované oblasti, které je dáno je-

jí polohou a seismickým režimem, tj. prostorově-ča-

sovýzni podmínkemi výskytu a mohutnosti zemětřesných

efekfc. v colas t i se projevujících od všech oblsstí

7. e mě t resnych ohnisek, .jež do uvažované oblasti mohou

zasáhnout /makro/seismickými účinky*



Označíme-li seismické riziko uvažovaného objektu
/objektů/ v uvažované oblasti znakem R, příslušnou
hodnotu objektu /objektů/ znakem H, zranitelnost zna-
kem Z a příslušné seismické ohrožení znakem Í3, můžeme
podle £Q vyznačit vzájemný vztah těchto veličin sym-
bolickým součinem

R = H x Z x S , / i /

přičemž považujeme hodnoty na pravé straně za proměn-
né vzájemně nezávislé; poněvadž však se obecně mění
každá z nich s časem _t, musí být R(tJ určováno z hod-
not -H, Z a S stanovených pro týž uvažovaný čas ;t. Mů-
žeme si představit, že každá z veličin H, Z á S obsa-
huje určité parametry /jež mohou být a zpravidla jsou/
funkcemi času; při úvahách je považujeme za známé ne-
bo alespoň určitelné. V konkrétních případech, zejmé-
na v počátečním stadiu výzkumu, je často musíme od-
hadnout, a teprve postupně zpřesňovat. Přes tuto zá-
sadní obtíž, jak již bylo výše naznačeno, je možno v
dílčích pracích, např, charakterizujících seismické
riziko v rámci některých států, nalézt cenné informa-
ce pro odpověz na některé základní otázky ocenéní ve-
likosti seismickéha rizika a nalezení veličin, které*
vedou k jeho snížení.

Hodnotu H může představovat např. odhadní cena
objektu; může tam být nějakou, nejlépe číselnou veli-
činou udána 'měna H s časem; u výrobního závodu má
význam jeho produkce; může nastat zvýšení hodnoty ob-
jektu renovací, uskladněním kulturních hodnot v něm,
zvýšením jeho sociální důležitosti apod. . Čím vyšší
bude H, tím více je třeba usilovat o snížení přiřa-
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zených hodnat Z. a S.

Zranitelnost Z_ uvažovaného objektu na uvažovaném
místě musí být zřejmě uvažována pro nejsilnější účin--
ky každé z uvažovaných ohniskových oblastí, v jejichž
dosahu uvažované místo leží. Je tedy nutné ji uvažovat
jako dynamickou reakci objektu /objektů/ vzhledem ke
spektrálním charakteristikám zrychlení, rychlostí i
amplitud a popř. útlumu přicházejících nebo očekáva-
ných zemětřesení, jež v dané oblasti působí nebo mo-
hou způsobit rušivé efekty. Je třeba uvážit a odhad-
nout vlivy specifických vlastností uvažovaného objek-
tu jako jeho konstrukce, polohy v terénu /naDř. na
svahu/, pravděpodobné účinky rezonancí, parametry a
seismické chovaní základových půd objektu a jeho o-
kolí a případně jejich očekávané změny a jejich vliv
/zvodnění pískových vrstev atd./. V seismicky aktiv-
ních oblastech je možné alespoň základní charakteris-
tiky odhadnout, jsou-li k dispozici dostatečně podrob-
né pozorování historických zemětřesení^ v novější do-
bě jsou velmi důležitým pramenem spektrálních závěrů
akcelerogramy. Nejdůležitější jsou však výsledky tzv.
seismického mikror&jonování v oblasti objektu, tj«
komplexu geofyzikálních měření v oblasti studovaných
objektů, z nichž se odvodí typické frekvence základo-
vých půd i tam existujících zdrojů místních oscilací,
jako bývají těžké rotující soustavy. Provedení zde na-
značených měření je spojeno se značnými interpretační-
mi strukturními geologicko-geofyzikálními pracemi, jež
by měly být předem prováděny v rámci seismického mikro-
rajonování /seismic microzoning/, jak bude ještě zmí-
něno níže.
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Jak vidět, je určení zranitelnosti spojeno se
značným množstvím základního výzkumuj co do snahy ne-
ní těchto iflajů nikdy nadbytek, spíše naopak. Ani u
nás, bohužel, není po této stránce vše,jak by měla být.

Při budování vlastního objektu se snížení zrani-
telnosti docílí přiměřenými opatřeními, materiálově
technickými a stavebně metodickými, jak vyplývá z [2,
3* 4» 5, 6] a bude ještě uvedeno níže. % výzkumů u
nás právě probíhajících a zčásti plánovaných da nej-
bližší budoucnosti mohou hrát důležitou roli modely,
,vyřešené na počítačích na MFF KU, i modelové experi-
menty.

Seismické oiarožení S pro uvažovanou dobu je mož-
né vyjádřit pravděpodobností výskytu zemětřesení, kte-
ré by bylo. schopno na uvažovaném místě či v uvažované
oblasti zanechat na uvažovaném objektu; nebo skupinách
objektů předpokládaný stupeň porušení,a to od všech
zemětřesení, jejichž účinky se mohou; v takové předpo-
kládané míře projevit, OLeoreticky by tomu mohlo být
např, v pahybliv-ějších pásech, nalezených pro výcho-
doalpská aenětřesení v Českém masívu [7] • Důležité
je studovat také dobu trvání zemětřesných pohybů, ne-
boí s ro-Stoucím trváním seismického rozruchu; ve zdro-
jové oblasti se zvyšuje zemětřesné ohrožení i v mís-
tech vzdálených, írávě tak opakování otř?sů /d c "třesy/
a případy země třesných rojů zvyšuji stup ̂ - z ?!?£• t řás-
ného ohrožení <?. tÍJiseisinicicé riziko při ťoste.tečn̂
intenzitě i mimo ohniskovou oblast. Také •usch'-ir-issê i
zemětřesení v ohnisku může být jeho dŷar-:..?.<•v projev
ovlivněn a podobně vedením zemětřesné energie podél
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hlubinných zlomů, jako tomu je v právě zmíněných pá-
sech zvýšené pohyblibosti. Takovým případům je třeba
věnovat zvýšenou pozornost, zejména v případě výstav-
by jaderných elektráren.

Shrneme-li, nalézáme, že zatímco stanovení hodno-
ty E je záležitosti převážně ekonomickou a společen-
sko-v/ědní, je kvantitativní stanovení parametrů urču-
jících zranitelnost Z_ na daném místě problémem vyža-
dujícím spolupráce seismologů se zemětřesnými inžený-
ry, geology, územními plánovači a dalšími odborníky.
Podobně stanovení faktoru zemětřesného ohrožení Ŝ  je
přednostním úkolem seismologů jenom při počátečním
stadiu atudia seismického rizika, tj. při stanovení
seismického režimu, ale již při přechodu do. oblastní-
ho, plánu výstavby musí přejmout rozhodující roli -
ovšem ve stálém kontaktu se seismology a geofyziky i
geology - zemětřesný' inženýr, který ve SDolupráci s
pracovníky územního plánování a výstavby dává seis-
mieké informaci konkrétní podobu.

3» K redukci seismiekéha rizika

Jtok vidět, je stanovení seismického rizika R mul-
tiparametrický problém komplexního charakteru, jehož
řešení je myslitelné jenom v postupných krocích koor-
dinované interdisciplinární SDolupráce,

Hlavními iSkoly v přítomném stadiu vývoje se jeví
tyto:

A. Rozeznat současný charakter seismického reži-
mu v prostorní i v čase tak, aby pro místo uvažovaného

15
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objektu nebo pro oblast uvažované výstavby byly zná-
mé nebo alespoň s potřebnou spolehlivostí určitelné
pravděpodobnosti výskytu zemětřesení určité mohutno-
sti ze všech oblastí zemětřesných ohnisek, které mo-
hou svými účinky zasáhnout uvažované místo nebo ob-
last výstavby a s jakými pravděpodobnými účinky.

B. Malézt pravěpodobný mechanismus očekávaných
zemětřesení a zvláštnosti jeho účinků v uvažované ob-
lasti výstavby.

C. Určit oblasti útlumu nebo oblasti zesílení
seismické energie [6, 7~\ mezi zemětřesným ohniskem
a uvažovanou oblastí objektu /objektů/, a to zejména
v jeho. /jejich/ blízkém okolí.

D. Provést seismické mikrora.ionování uvažovaného
místa nebo oblasti objektu /objektů/, tj, prozkoumat
geofyzikální a geologické vlastnosti základových půd
uvažovaného místa /oblasti/ a účinky přirozených a
popř. umělých seismických pohybů na objekt /objekty/
v dostatečně širokém okolí.

E. Propojit zóny mikrorajonizace v mapy souvis-
lých území se známými fyzikálními a geologickými cha-
rakteristikami základových půd.

F. Plánovat v seismicky ohrožených územích způ-
sob výstavby zamýšlených objektů tak, aby i při nej-
vyšším pravděpodobném zemětřesnem ohrožení oblasti zů-
stala jejicJa zranitelnost pod mezí, při níž. nebo nad
níž by hrozilo, zničení nebo znemožnění funkce objek-
tů nebo nebezpečí ztráty lidských íivotů. "S -případě,
že by to nebylo možné, nepodnikat výstavbu vůbec.

Z několika desítiletí studia seismicity ověřené-
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ho přístrojovými údaji se rýsuje globální geografický

Qbraz rozmístění a energetické účinnosti zemětřesných

ohnisek v obvodových partiích zemského tělesa a celko-.

vé i dílčí energetické bilance a jejich změny v čase.

Délka tohoto časového úseku však představuje příliš

krátký časový interval k odpovědi na otázku, jaké jsou

globální zákonitosti prostorově oasového režimu země-

třesné činnosti, tj. zákonitosti, jimiž se řídí dlou-

hodobé /i v geologickém smyslu/ uvolňování zemětřesné

energie v jednotlivých seismicky aktivních oblastech

v závislosti na čase, jinak řečeno charakter časových

změn v rozložení živého a klidného charakteru období

zemětřesné činnosti.

Ukazuje se * [3] , že více než 800 miliónů z oby-

vatelstva Z.emě žije v územích ohrožených pustošivými

zemětřeseními. Tato zemětřesení způsobila nanř. v r,

1968 ztrátu 12 000 lidských životů, v r. 1970 dokonce

50 000, mezi těmito obétmi bylo i 13 příslušníků naší

horolezecké výpravy v Peru. Roční majetkové ztráty

způsobené zemětřeseními let sedmdesátých se odhadují

v průměru na více než jednu miliardu US dolarů. Při-

tom ukazují statistiky, že počet obyvatel v seismic-

kých oblastech vykazuje nepřetržitý růst. Do staveb

v těchto oblastech se každoročně investuje v průměru

více než 50 bilionů US dolarů, z čehož připadají na

ochranu proti účinkům zemětřesení asi 2 biliony US

dolarů ročně.

Jsou tedy snahy o snížení zemětřesného rizika

hodný zřetele jak z hlediska vědeckého a technického,

tak i ekonomického, politického, ale především sociál-
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nílno. Seismologie, která se, jak známo, zabývá výzku-

mem zemětřesení metodami fyziky, zpracovává kromě po-

zorování zemětřesných průvodních jevů přímo člověkem,

tj. pomocí svědků a zanechaných trvalých účinků země-

třesení /makroseismika/, především pozorování seismic-

kých vln, zaregistrovaná pomocí speciálních přístrojů

/seismografů, seismometrů/, jejichž sít pokrývá všech-

ny části zemského povrchu i dna oceánů /mikroseismi-

ka/« Seismieké registrace se soustavně provádějí od

začátku 20. století. V současné době se přístroji za-

registruje za rok asi 10 zemětřesení, která reprezen-

tují energii řádově asi 10 joulů, uvolněnou ve for-

mě seismických vln. Na základě těchto měření se může-

me poměrně velmi přesně vyslovit o poloze zemětřes-

ných ohnisek v prostoru a právě tak o energetickém ob-

sahu význačných seismů a podílu jednotlivých seismic-

ky aktivních oblastí na celkové energetické bilanci.

Současně však se tato energie uvolňuje jak prostoro-

vě, tak časově velmi nestejnoměrně. Proto se, jak již

bylo řečeno, nastavuje krátké období mikroseismických

výzkumů charakteristikami odvozenými ze zpráv o země-

třeseních historických. Je to jedna z důležitých úloh.

makroseismiky, nebot porovnáváním doprovodních úkazů

zemětřesení přítomné doby s historickými popisy je-

jich dřívějších charakteristik se můžeme, byt jenom

s omezenou spolehlivostí, vyslovit o charakteru země-

třesné činnosti v časovém úseku přece jen podstatně

delším, než je perioda mikroseismického výzkumu. Ka-

pr, katalog zemětřesení pozorovaných na území Cesko-

slovenka [8] sahá zpět do r. 456 rul. Tak je možné

pomocí katalogů odvozovat charakteristiky historické

zemětřesné činnosti v různých oblastech popř. na ce-
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lých kontinentech /např. Evropy, viz [9] A Porovná-

ní s výsledky mikroseismických výzkumů dává korelace

mezi historií a současností seismické činnosti a mož-

nost vyjádřit je kvantitativně vzorci. Adekvátnost

těchto vztahů ovšem vyžaduje, aby byly neustále upřesr

ňovány novými pozorováními.

Makroseismická pozorování se klasifikují v tzv.

stupních makroseismických intenzit, které se fyzikál-

ně interpretují experimentálně podloženými hodnotami

zrychlení, popř. přirazenými hodnotami rychlostí a

amplitud zemětřesných posunutí.

Klasická 12-ti stupňová makroseismická intenzit-

ní stupnice MCS Alercalli-Cancani-Sieberg/ je založe-

né na Weberově-Fechnerově logaritmickém vztahu mezi in-

tenzitou popudu a intenzitou vyvolaného pačitku; pří-

slušná exponenciálně vzrůstající křivka zrychlení ze-

mětřesných pohybů je rozdělena na intervaly zrj^chlení,

experimentálně prověřenými na doprovodných zemětřes-

ných jevech. Tyto intervaly pak definují stupně země-

třesnýeh intenzit I - XII. Připomenu, že zemětřesení

začne být hromadně pozorovaným jevem i za denního ru-

chu, dosáhne-li jeho intenzita stupně IV, tj. při
_p

zrychleních 10 - 25 mms j při stupni ¥1 se zrychlení-
_o

mi 50 - 100 mms se člověk s úlekem probouzí ze spán-

ku, pocity strachu se snahou uniknout na volné pro-

stranství se však projeví i za dnej praská a padá Q-

mítka; při stupni VII, tj, zrychleních 100 - 250 mms ,

se objevují trhliny ve zdivu, padají stropy a komíny,

rozezpívají se věžní zvonyj od stupně VIII /maximální

zrychlení 500 mms / se pozorují praskliny v půdě, do-
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my bývají z velké části těáce poškozeny a chatrnější se

hroutí, objevují se změny vodního stavu ve studních,

nádržích i tocích; při stupni IX /s horní mezí zrych-

lení 1 000 mms / nastávaní rozsáhlé destrukce obyt-

ných budov i solidně stavěných, ve volné přírodě se ob-

jevují značné změny jako zřícení- skal, rozsáhlé sesu-

vy, zlomení kmenů stromů apod.; dosáhne-li zemětřes-

ná intenzita stupně X /maximální zrychlení 2 500 mms /,

znamená to katastrofální škody, nebot žádný člověkem

použitý materiál již neodolá zemětřesným silám a Q-

chrana člověkem vybudovaných objektů ztrácí smysl;
v —2

stupen XI s maximálním zrychlením 5 000 mms zname-

ná totální katastrofu na území menších rozměrů; při

zemětřesení intenzity stupně XII se při -zrychleních
—2 2

nad 5, 000 mms /ale někdy i 10 000 mms a více/ zce-

la změní vzhled krajiny na rozsáhlém území.Pozorování však ukazují, že pole intenzit země-

třesení se stejnou největší intenzitou /tzv. epicen-

trální intenzita/ si nebývají podobná. Mohou se lišit

velikostí makroseismicky postižené oblasti, rozsahem

i plošným rozložením svých účinků. Záleží to na jakoT

sti podkladu /geologická stavba, její porušenost, pří-

tomnost aktivních zlomů, přítomnost volných a provlh-

lých naplavenin, poloha na svahu atp./ a vyjadřuje se

tzv. kaeficientem podkladu /za normální podklad s koe-

ficientem podkladu rovným 1 se považuje rostlá skála

s vlastnostmi žulového bloku/, jednak také na konstruk-

ci, základních materiálech a celkovém stavu postiže-

ných objektů; chatrné staré stavby utrpí za jinak stej-

ných okolností podstatně více než nové a solidně budo-

vané objekty.
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Makraseismické zemětřesné stupnice byly někdy u-
pravovány podle regionálních charakteristických dopro-
vodných jevů, typických vlastností staveb apod. Tako-
vá je 12-ti stupňová stupnice MM /modified Mercalli/, -
která je vlastně stupnicí MCS, přizpůsobená specific-
kým doprovodnou jevům zemětřesení na americkém konti-
nentě, nebo sovětská 12-ti ballová stupnice /ball =
stupeň/, jež se opírá o měření kmitových charakte-
ristik "normálního" měrného kyvadla, nebo rovněž 12-ti
stupňová škála MSK /Medvěděv-Sponheuer-Kárník/, která
usiluje zavedením statistických elementů o dostupně
kvantitativní vyjádření makroseismické informace. Po-
sledně uvedená stupnice však nemůže využít svých před-
ností, odehraje-li se třeba i dost silné zemětřesení
v oblastech řídce osídlených.

Daleko objektivnější ohodnocení "závažnosti" ze-
mětřesení dává instrumentální veličina "magnitudo",
vyjádřená v jednotkách tzv. Richterovy zemětřesné stup-
nice, založené na měření maximálních hodnot poměru
k/T /A = amplituda, T = perioda/ určité vl v /bučí pro-
storové nebo povrchové/ zachycené na seismogramu ze-
mětřesení pozorovací stanice. Magnituda M je vázáno s
energií E, uvolněnou v ohnisku příslušného zemětře-
sení ve formě seismických vln, semiempirickým vztahem,

log10E = alä + b, / 2 /

kde a a b_ jsou experimentálně určené konstatny; vyjád-
říme-li energii E v joulech, je a_ - 4,8. Pro různé o-
hniskové oblasti se v těchto hodnotách projevují typic-
ké odchylky, odrážející strukturální rozdíly vnitřní
stavby. Ze vztahu /2/ plyne, že magnitudo M je veliči-
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na univerzální povahy; v mezích pozorovacích chyb hod-

noty Iv' daného zemětřesení mezi sebou souhlasí, at byly

určeny na kterékoli stanici. Největší do nynější doby

pozorované hodnoty magnitud nepřekročily 8,6 jednotek

magnitude Příslušná k tomu energie se řádově blíží

hodnotě 10 joulů. Poněvadž četnost zemětřesení s

magnitudem 8 za rok je rovna 1 - 2 , nahlédneme /ve

srovnání s tím, co bylo výše řečeno o úhrnné seismic-

ké energii za rok uvolněné/, že energie takového země-

třesení představuje značný podíl /více než dvě třeti-

ny/ roční celozemské energetické bilance. Ze vzorce

72/ vyplývá dále, že EM+1/EBj, = 1 0
3 / 2 = 31,62 čili

. = 10 atd. Statisticky plyne zhruba, že na vý-

skyt asi 10 zemětřesení s magnitudem M - 1 /přitom ze-

mětřesení s magnitudy menšími než 4 jsou přístroji za-

chyceny jen zčásti vzhledem k tomu, že se vzdáleností

jejich účinek ubývá pod mez citlivosti přístrojů/. Od-

tud pak se snadno nahlédne, že již deset nejsilnějších

zemětřesení roku postačí k odhadu roční seismické ener-

getické bilance, takže k tomu pastaôí i přístroje ne-

velké citlivosti. Seismické centrály určují u silněj-

ších zemětřesení /M = 5/ zpravidla zeměpisné souřadni-

ce a hloubky jejich ohnisek i dobu vzniku zemětřesné-

ho rozruchu v ohnisku. Tlm se stává seismický prosto-

rově časový režim uvolňování energie za časový úsek,

z něhož jsou k dispozici seismické záznamy, známým,

jak již bylo naznačeno výše; v celozemském měřítku viz

[10] .

Vztah mezi makroseismickou intenzitou I v epi-

centru a magnitudem M určitého zemětřesení se nedá jed-

noduše /ba ani jednoznačně/ vyjádřit, nebot v hodnotě
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magnituda jsou iarplicite zahrnuty kromě amplitud a pe-
riod uvažované vlny ještě další parametry zemětřesení,
např. hloubka jeho ohniska nebo vlivy geologické a tek-
tonické stavby v ohniskové i staniční oblasti, dokon- •
ce i hodnota samotného magnituda jio] • Statisticky
ovšem se dají pro určitou vhodně volenou oblast nalézt
mezi epicentrální intenzitou I a magnitudem M zjedno-
dušené přibližné korelační vzorce. T-ak např. podle [9]
platí pro oblast Evropy vztah

M = 0,50 I o + 1,8 ; / 3 /

pro území ČSSR /je respektována hloubka onniska h v
km/

M = 1,55 I o + 0,93 log l oh + 0,14 . /Z'/

K právě zmíněné dvojí klasifikaci zemětřesení ve-
ličinami I , jež charakterizuje silové účinky zemětře-
sení v jeho epicentrální oblasti, a M, která je spjata
se seismickou energií v jeho ohnisku, budiž připojeno
několik připomínek z nlediska zemětřesného inženýrství:

1. Oblasti, kde intenzita UCS překročí stupeň VI
považujeme za seismicky ohrožené; proto je potřebí
snížit zranitelnost v nich se nacházejících objektů
protiseismickými opatřeními, která odpovídají stupni
ohrožení, kvalitě základových půd a maximální očeká-
vané dynamické reakci objektu na seismické síly. Pro
typické kategorie staveb je stanovení seismických sil
a charakteristiky protiseismického zabezpečení na růz-
ných typech základových půd /zpravidla pro intenzity
MCS stupňů VII, VIII a IX resp. IX+/ obsaženo v nor-
mách uzákoněných v mnoha státech s oblastmi seismic-
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kého ohrožení, např. [4, 5] . Soustav© seismických sil

se s'-.ává součástí sil, jejichž účinkům má stavba odo-

lat, ti?o stavby specifických vlastností /výškové a vě-

žovité stavby, komíny nad 100 m výšky, objekty s těž-

kými součástmi na izolovaných podpěrách, přehrady atd#/

je třeba provádět dynamické výpočty již v oblastech s

intenzitou VI popř. i menší, např. jaderné elektrárny.

2, Máme-li k dispozici dostatečný páčet map inten-

zit v určité seismicky ohrožené oblasti, můžeme jejich

superpozicí sestrojit mapy "maximálních intenzit", kte-

ré je možné za určitých předpokladů považovat za náhra-

du map "maximálních očekávaných intenzit" v příslušné

seismicj-.é oblasti. Z tohoto hlediska mohou být použity

jako měřítko seismického ohrožení oblasti, zejména

známe-li pravděpodobnost výskytu zemětřesných inteni-

zit v čase, což se ovšem stává zřídka; zpravidla se

musíme spokojit s hrubým odhadem,: např. v komárenské

oblasti se odhaduje četnost výskytu zemětřesení stup-

ně IX počtem jednoho zemětřesení asi za 250 - 300 let,

pro zemětřesení VII stupně je to zhruba 30 let; země-

třesení východoalpská jsou v Českém masívu pozorována

/v ohniskové oblasti I Q - Vil/ průměrně jednou za asi

10 let.

3. V aplikaci na stavby bývá zpravidla uvažována

pouze horizontální složka zemětřesného zrychlení, ne-

bot účinky vertikální složky se u stavebních konstruk-

cí uplatňují jenom ve zvláštních případech, kde přímo

působí lihová síla /balkóny apod./. Poměřen -seismieké-

ho. a tíhového zrychlení je definován základní ,seis-

mický koeficient, který je důležitou veličinou země-
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třesného inženýrství. Pro zemětřesení stupně X vychá-

zí tento koeficient 0,25; podle výše řečeného přestá-

vá při této intenzitě možnost ochrany jakéhokoli ob-

jektu člověkem vybudovaného. Prakticky to znamená, že

protiseismické plánování v takové oblasti .je vysoce .

riskantní zejména tehdy, když se zemětřesení v uvažo-

vaném území opakují v krátkých časových intervalech.

Takovou oblastí je např. severoanatolska zlomová zóna,

v níž se ke kritické intenzitě přibližují zemětřesení

v časovém odstupu několika málo let.

Kezřídka se stává, že taková oblast je z nějaké-

ho závažného důvodu důležitá /např. jako naleziště

rozhodujících užitkových surovin/; může se však stát,

že kritický vysoký stupeň zemětřesného ohrožení se vy-

skytuje zřídka, např. v časových intervalech řádově

několika století. ¥ podobných případech dochází po ka-

tastrofálním zemětřesení zpravidla k rekonstrukcím a

obnově zařízení ve zničeném území i jejich společen-

ských funkcí přímo na místech nejsilněji postižených,

zpočátku zpravidla s plným, ale s postupem času stále

se zmenšujícím vědomím existujícího seismického rizika.

Poučným případem z nedávné doby je případ rekon-

strukce makedonské metropole Skopje, těžce postižené

ničivým zemětřesením z 26. července 1963 /I = IX/.

v té době téměř čtvrtmilionové přišlo o 80 %

bytového fondu, přičemž ve čtyřech sekundách trvání

otřesů půdy zahynulo asi 1070 lidí. Přestože z histo-

rie bylo známo, že v oblasti Skopje a údolí řeky Var-

daru došlo nejméně třikrát v intervalech zhruba 500

let k ničivým zemětřesením, bylo mezinárodním sborem
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odborníků /UN Consultant Board/ rozhodnuto z vážných
důvodů sociálních a ekonomických znovu vybudovat zniče-
né město a organizovat rozvoj budoucích životních pod-
mínek na celém území Makedonie, jehož větší část je
charakterizována vysokým stupněm seismického ohrožení
[li] . Stalo se tak po bedlivém rozboru seismických,

technických, ekonomických i sociálních faktorů, které
byly posuzovány z hledisek současných vědeckých zna-
lostí i z technických možností vysokého seismického
rizika tak, aby v budoucnu ani v případě výskytu ze-
mětřesení s parametry zemětřesení z 26. července 1963
nemohlo dojít ke stupni destrukcí a k obětem na lid-
ských životech výše uvedeným.

Prokázalo se totiž, že na značné části ničivých
účinků a hlavně na ztrátách lidských životů nesly vi-
nu neznalost nebo přímo zanedbání základních zákoni-
tostí výstavby v seismicky ohrožených krajinách. Ne-
kvalitní provedení a chatrnost výstavby ve starších
částech města; u větších moderních objektů časté opo-
menutí pečlivého výběru základových půd potřebné nos-
nosti a dynamické stabilnosti; nedostatek zajištění
náležité dynamické odolnosti se současně potřebným
stupněm flexibility spojovacích částí objektů; nedo-
statek zabezpečení kvazimonolitní dynamické reakce na
zemětřesné síly u složitějších objektů; zanedbání kon-
strukční minimalizace rotačních momentů horizontálních
složek zemětřesných sil; neuvážení důsledků působení
zemětřesných pohybů při dynamicky nesprávném výškovém
rozmístění těžkých zařízení v objektech; nezajištěné
nosné funkce sloupů při působení horizontálních země-
třesných sil a mnohé další nedostatky nemalou měrou
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zesílily zhoubné účinky zemětřesení řadou sekundárních

efektů, k nimž nemuselo dojít. Soubor primárních i se-

kundárních účinků zemětřesení byl podroben vědecké a-

nalýze, jejíž praktické důsledky byly jako dodatek [5]

jugoslávských stavebních předpisů, platných v seismic-

ky ohrožených oblastech uzákoněny. Zmíněná seismická

mikrorajonizace se stala v Jugoslávii nedílnou součás-

tí přípravy plánované územní výstavby i budování spe-

ciálních objektů; dalšími ustanoveními norem, které

stanoví výpočet seismických sil, je umožněno adekvát-

ní řešení bezpečnější výstavby a podstatně redukována

zranitelnost objektů a za jinak stejných podmínek sní-

ženo i seismické riziko.

4. Informace o /maximálních nebo nejpravděpodob-

nějších/ intenzitách plynoucích z makroseismických po-

zorování a podobně energetická klasifikace zemětřesení

pomocí veličiny magnitudo jsou pro zemětřesného inže-

nýra sice zásadní a nezbytné, ale pouze k obecné orien-

taci [12J . Praxe ukazuje, že při praktické výstavbě

objektů má velmi důležitý význam spektrum vlastních

frekvencí základových půd a vlastních frekvencí budo-

vané konstrukce a jejich vzájemné působení. Hodnoty

odvozené z intenzit nebo magnitud pro zrychlení nejsou

v souladu, obzvláště při vyšších intenzitách, s in-

strumentálními hodnotami, odvozenými ze záznamů otře-

soměrů pro silné rozruchy /strong-motion seismographs/.

Proto se v poslední době zřizují v zemětřesných

oblastech, sítě těchto přístrojů, zejména akcelerciiiet-

rů [2l] . Z těchto záznamů se za pomocí speciálních

počítačů odvozují hodnoty /horizontálních/ zemětřes-
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ných sil resp, příslušného momentu /srovn. £13] , kde
je podrobně pojednáno o moderních otázkách aseismic-
ké výstavby budov, nebo [l6j /.

4. Seisinické ra.ionování a mikrora.1 onování

¥ předešlém bylo na řadě míst naznačeno, že seis-
mické rajónování a mikrorajonování /ono obecnějšího
rázu v širší oblasti, toto co nejpodrobnější v bez-
prostředním okolí oblasti nebo fliísta výstavby zabez-
pečovaných objektů/ představuje velmi důležitý článek
v přípravě moderního zabezpečení výstavby v seismicky
činných nebo ohrožených oblastech. Jeho cílem je zjis-
tit s co nejvyšším stupněm pravděpodobnosti dynamic-
kou interakci mezi základovou půdou a zájmovým objek-
tem /objekty/, popřípadě tuto interakci podrobit stá-
lému sledování,s cílem zabránit v potřebné míře nežá-
doucím efektům na objekt nebo naopak na okolí objek-
tu. Uvedu některé specifické příklady, jako jsou ob-
lasti aglomerací sídlišt, výškové budovy v Tlokiu a
některé aspekty spjaté s výstavbou jaderných elektrá-
ren. V posledním bodě si pavšimenme speciálně našich
podmínek.

Nejjednodušší- stupeň oblastní seismické rajoniza-
ce spočívá /viz např. [15] / v konstrukci a využití
map epicenter největších /očekávaných/ intenzit a nej-
vyšších /očekávaných/ magnitud /tj, energetické kla-
sifikace/ zemětřesení v dané oblasti v jejich návaz-
nosti na obecný charakter dynamiky geologicko-tekto-
nické stavby oblasti a některé typické charakteristi-
ky /anomálie/ geofyzikálních polí /gravimetrické,seis-
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mické, geometrické, geoelektrické, georadioaktivní
atd. a speciálně napr. recentních pohybů/. Sleduje se
zejména aktivita zlomových systémů; aktivním zlomům a
jejich okolí je ovšem třeba se vyhnout. Tato rajoniza-.
ce poskytuje jenom obecnou informaci zásadního rázu,
např, odhad /deterministický nebo probabilisticky/ ve-
likosti seismických sil, popřípadě některé indicie
pro adhad pravděpodobného časového intervalu přícho-
du zemětřesení. T-yto oblastní výsledky seismické ra-
jonizace nelze přeceňovat; orientačně mají ovšem svůj
význam jako východisko ke stanovení základních charak-
teristik pro srovnávání velkých celků na jedné straně,
na druhé straně pak jako východisko k vyšetřováním
charakteru podrobnějšího, tj. k mikrorajonizaci.

Mikrorajonizace /microzoning [5, 6, 14, 15> 2ÔJ /
vyžaduje především podrobnou studii geologicko-tekto-
nické mikrostruktury zájmové oblasti a její /zejména
současné /dynamiky, at již se projevuje pohyby na ak-
tivních zlomech nebo recentními pohyby bloků zemské
kůry nebo seismickou aktivitou. Rozbor seismicity u-
važované oblasti z historicky co nejdelšího období s
maximálním využitím existujících přístrojových infor-
mací je další součástí mikrorajonizace. ̂ e spojení se
stavebně geologickým vyjádřením o kvalitě a nosnosti
základových půd a o jejich možných změnách např. ná-
sledkem promáčení vodou /v případě zmíněného zemětře-
sení ve Skopji byly na území kdysi zatopeném řekou Var-
darem pozorovány značně silnější destrukce než v oko-
lí/ dává možnost výběru místa objektu, odpovídající
nejlépe požadavkům plynoucím z jeho povahy a požadova-
ného stupně zabezpečení, jak jsou stanoveny v přísluš-
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ných normách. V případech, kdy to vyžaduje povaha vě-

ci, jsou uvažovány morfologické činitele, které by

mohly působit na stabilitu objektu. Jde-li o stavby,

v nichž se může uplatnit vliv kmitů /výškové budovy,

budovy s těžkými pohybujícími se stroji apod./, pro-

vádí se výzkum amplitudových i frekvenčních spekter

nejen krr.itů od pozorovaných nebo zvolených /podle cha-

rakteristik vybraných/ zemětřesení, nýbrž i spekter

seisirického čumu, který v oblasti existuje a pochází

od přirozených i umělých zdrojů v oblasti i mimo ni

/např. kmity od vodopádů nebo přehrad, dopravní ne-

klid, chvění způsobené průmyslovými zařízeními, půso-

bení technických explozí atp./. IVěkdy se kmity zákla-

dové půdy úmyslně vyvolávají vibrátory, zejména ke

zjištsní citlivých frekvenčních oblastí při interfe-

rencích nebo rezonančních jevech, které mohou seis-

mické účinky selektivně zesilovat, nebo se zkoušejí

naopak oblasti, v nichž se zemětř^sné účinky tlumí.

Je výhodou, prozkoumá-li se struktura podkladu metoda-

mi seismické sondáže; vlnový obraz kmitů půdy je ne-

sirírně užitečný při teoretickém i laboratorním modelo-

vém výzkumu plánované stavby.

Jako příklad budiž uvedeno mikrorajonování pro-

vedeni před a během výstavby prvního "mrakodrapu" v

Tokiu, dokončené 1. dubna 1968 /výška nad úrovní uli-

ce 147 m, 36 poschodí nad, 3 pod terénem [14J /. Budo-

va má rámovou konstrukci s nosnou ocelovou konstrou a

steny tvoří speciálně upravené panely. ?c jejím dokon-

čení byla vystavěna série dalších výškových buc.ov, z

nichž některé přesahují vĵ šku 200 m nad úrovní ulice;

vytvářejí novou "tvář" města. Jak známo, Tokio bylo r.
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1923 postiženo zemětřesením, které si v městě a okolí

vyžádalo přes 150 000 obětí; proto realizace projektu

stavby kladla požadavky nejvyššího stupně zabezpečení.

Hlavní kroky postupu byly zhruba tyto: Po vyhodnocení,

nosnosti a dynamického chování podkladu bylo možno od-

hadnout velikost namáhání konstrukce silovými účinky

seismických vln a podle toho rozhodnout o jejím typu,

jak výše uvedeno. Poté byly stanoveny parametry základ-

ních prvků konstrukce /sloupy, nosníky, panely atd./.

Pomocí počítače bylo zjištěno, jak by konstrukce kmi-

tala při buzení seismickými vlnami různých typů s růz-

nou intenzitou; byly zjištěny její slabiny a provede-

ny odpovídající úpravy koncepce. Byla provedena řada

zkoušek pevnosti jednotlivých prvků projektované stav-

by i jejich deformačních odchylek a nové odpovídající

výpočty a úpravy ve smyslu sledovaných cílů. Provede-

ny byly modelové pokusy ve větrném tunelu, kde byly

experimentálně určeny tlakové účinky větru na budovu

a její okolí; na jejich základě byly upraveny para-

metry projektu a provedeny opakované výpočty, nové po-

kusy a další zlepšení a tak připravena bezpečná reali-

zace projektu. V dalším stadiu byly určeny dynamické

charakteristiky základové půdy. Na dvou úrovních, tj.

- 18 m a 0 m, byly měřeny převládající frekvence při-

rozených mikrooscilací /microtremors/ základové půdy a

kromě toho byly speciálním přístrojem /strong-motion

seismograph/ registrovány zemětřesné rozruchy a zjiště-

no charakteristické spektrum jejich zrychlení. Pro

srovnání byla vyšetřena spektra zrychlení střižných

vln tří charakteristických, vzájemně si podobných ze-

mětřesení různé intenzity a z nich odvozena dynamická

reakce navrhované konstrukce pro střižné síly odpoví-
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dající O,lg, 0,3g a 0,5g /g = tíhové zrychlení *

- 10 ms /; bylo zjištěno, že jejich účinky leží pod

mezí pevnosti střihu navrhované konstrukce. Tohoto vy

sokého stupně zabezpečení bylo dosaženo pomocí zvlášt

ních úprav panelů a některých článků konstrukce; je-

jich popis se vymyká z rámce tohoto pojednání. V prů-

běhu celé výstavby byla v částech i v celku prováděna

experimentální kontrola shody stále upřesňovaných sta

tických i dynamických výpočtů, v nichž byly postupně

vzaty v úvahu i plastické vlastnosti stavby. Nakonec

byl celý objekt podroben obecné analýze jako systém

o velkém počtu stupňů volností, se vzájemnými vazbami

některých elementů. Pro dané vnější síly byly z rov-

nice /srovn. také Harvan v [ÍLóJ , 1/2/

{R} = [Kj {r} , /A/

kde [K] značí matici tuhosti, {R} je vektor vnějších

sil a r vektor posunutí, určenj' složky deformace•

Frekvence vlastních kmitů /se zanedbáním útlumu/ byly

určovány z kmitové rovnice /tečky značí derivace/ po-

dle času

M m + M m = o, /s/
kde [M] je hmotová matice a {Y} vektor výchylky kon-

strukcej při vodorovném zemětřesriém. pohybu půdy {y (t)}

a tedy vodorovné složce vtištěné zemětřesné síly

M {y} t je-li matice útlumu [£] , se integruje

pohybová rovnice objektu

[M] {Y} + [£] [X] {Ý} + [K] [M] {Y} =
= - M {y} . ./6/

Integraci provádí podle obecného programu samo-

činný počítač, který je součástí objektu a průběžně
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zpracovává signály sítě čidel /seismografy, barogra-
fy/, umístěných v objektu. Tím je zajištěna nepřetrži-
tá samočinná kontrola dynamického chování objektu vů-
či zemětřesením a jiným rozruchům /např. od vichřic/.

Poznámka: Integrace rovnice /6/ se dá provést po-
mocí počítače metodami uvedenými v [13] , např# meto-
dou konečných prvků. Uvažují-li se však modelově jedno-
rozměrné případy, bývá výhodné aproximovat pohyb půdy
některou z funkcí, dávající integrál rovnice /6/ v
exaktní analytické formě /viz [17, 18, 19]/.

K objektům, jimž musí předcházet velmi dokonalá
seismická mikrorajonizace, patří velká vodní díla v
seismicky činných oblastech a jaderné elektrárny. Po-
slední představují zvláště složitý problém,a proto jim
bude věnováno několik připomínek vzhledem k tomu, že
jejich antiseismické zabezpečení má specifický charak-
ter.

Nejdůležitějším požadavkem je znemožnit proniknu-
tí radioaktivity mimo reaktor a této zásadě je nutné
preventivně podřídit všechna zabezpečovací opatření.
Proto by neměly být jaderné elektrárny zakládány v ob-
lastech s porušenou geologicko-tektonickou stavbou ani
v oblastech, v nichž se projevuje zemětřesná činnost
intenzitami stupně VI MCS a více. Zvýšená pozornost
musí být při volbě jejich umístění věnována i vlivu
gravimetrických a dalších geofyzikálních anomálií. ¥y-
hledání optimálního místa výstavby musí být zajištěno
komplexní geologickou, geofyzikální a zemětřesně-in-
ženýrskou mikrorajonizací* Základové půdy musí mít
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stabilní vysokou nosnost /nejlepší je rostlá skála/

a musí být zajištěny proti zvodnění připovrchových

vrstev a jiným stabilitu a nosnost zmenšujícím geo-

morfilogickým a dynamickým podmínkám. Důležité je po-

znat co nejdokonaleji velikost amplitud, frekvenční

charakteristiky a další dynamické vlastnosti všech vib-

rací podkladu na základě studia ořirozených i umělých

kmitů /použití vibrátorů a sítě přenosných seismických

stanic s akcelerátory k poznání existence a účinků ma-

lých seismů a úrovně seismického šumu/. Výsledkem by

bylo zmapování hodnot koeficientu podkladu /i v mís-

tech s oblastními intenzitami Y MCS/, z něhož by ply-

nula přesná optimální poloha objektů elektrárny. Ten-

to amplitudově frekvenční výzkum by měl pokračovat i

v době výstavby elektrárny a závěry z něho odvozené

by měly vést k technickým opatřením, vylučujícím vznik

nežádoucích interferenčních a rezonančních jevů. Po

skončení výstavby a uvedení elektrárny do provozu by

mely být sledovány vibrace způsobené soustrojím elek-

trárny. V dostatečně širokém okolí elektrárny nesta-

vět objekty vytvářející kmitová pole a zakázat práce,

při nichž se používá explozivní techniky. ¥ areálu ob-

jektů elektrárny a v okolí soustavně sledovat pozor-

nost v souvislosti s transportem a výměnou jaderného

paliva.

V ČSSR bude účelné respektovat ve smyslu výše uve-

deného mapku uveřejněnou v normě £4] a respektovat ta-

ké pásy zvývšené pohyblivosti při šíření východoalpských

zemětřesení Českým masívem s přihlédnutím k některým

novým poznatkům o nedávno u nás makroseismicky pozoro-

vaných silných zemětřesení. Jde o hlavní otřes ze sku-
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piny zemětřesení z oblasti Iŕiuli v sv. cípu Itálie
/6. 5. 1976, 2OllOOmO9s svět. času, epic, intenzita X
stupňů MCS, magnitudo 6,5 jednotek Richterovy stupni-
ce; v Itálii bylo registrováno tamní soustavou akce-
lerátorů [21] f v již. Čechách dosáhly intenzity stup-

ně ¥/ a zemětřesení jugoslávské s ohniskem v oblasti
Boky Kotorské /15. 4. 1979, 6 h21 m svět. času, epic,
intenzity IX - X stupňů MCS, magnitudo blízké 7 jed-
natkám Richterovy stupnice, v ČSSR pozorováno na již-
ním a západním Slovensku, dále v oblasti Vídeňské pán-
ve, Českomoravské vysočiny, v sz. části středních Čech
a v Padkrušnohoří/. Charakter těchto makroseismických
pozorování zdůrazňuje skutečné zvýšení seismické mobi-
lity ve výše zmíněných pohyblivějších pásech [7] a dal-
ších jednotkách. K těmto skutečnostem by mělo být při-
hlédnuto při případných mikrorajonizačních pracích na
plánovaných místech vyhlédnutých pro výstavbu jader-
ných elektráren. Autor se domnívá, že právě řečeného
by ještě mohlo být využito i při realizaci vodního dí-
la Gabčíkovo-Nagymaros.

V předloženém pojednání byly stručně naznačeny
soudobé otázky a metody zabezpečení výstavby a exis-
tence společensky důležitých objektů proti důsledkům
zemětřesení. Byl vyložen pojem seismickéha rizika a
zdůrazněny možnosti jeho redukce použitím vhodných me
tod k nalezení nejbezpečnějších základových půd v ob-
lasti výstavby a snížením zranitelnosti budovaných ne
bo plánovaných objektů. Byla zdůrazněna nutnost pro-
vedení přípravného výzkumu komplexní metodikou seis-
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mické rajonizace a mikrorajonizace před vlastní vý-
stavbou /popř. během ní/ a ukázány některé pozoruhod-
né případy skutečné aplikace. Pozornost byla -věnována
též specifickým požadavkům přípravy výstavby a zabez-
pečení funkce jaderných elektráren s některými aspek-
ty podmínek ČSSR.

Ještě nezcela zralým problémům umělého ovlivňová-
ní režimu geneze přirozených zemětřesení ZTětšeníia je-
jich počtu a redukcí jejich energie /např. injekcí vo-
dy do aktivních hlubinných zlomů/ a pokusům o zemětřes-
nou prognózu nebyla - také z důvodů poněkud vzdáleněj-
ší souvislosti s daným tématem - v předloženém pojed-
nání věnována pozornost.
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í seismických
účinků na stavby

Ing. Dr. Arnošt Dvořák, CSc.
Stavební geologie n. p. Praha

ANOTACE
Pro posuzování seismických účinků na stavby jsou

uvedeny stupnice, hodnotící účinky zemětřesení. Je to
predne mezinárodní stupnice M C S , na které má podíl
Mercalli, Cancani a Sieberg, dále návrh stupnice MSK
- Medveděv, Sponnheuer a Kárník, ballová stupnice
sovětská, stupnice M M - modifikovaná Mercalliho ob-
vyklá v U S A i stupnice japonská, Všechny jsou zalo-
ženy na zrychlení kmitů, stupnice li S K uvádí i rych-
lost kmitání a amplitudu výchylky. Seismické účinky tr-
hacích prací jsou posuzovány podle rychlosti kmitání.
Kromě údajů, odpovídajících ČSN 73 0036, předkládá au-
tor návrh na podrobnější hlediska při hodnocení seis-
mických účinků trhacích prací jakož i návrh na posuzo-
vání těchto účinků podle vykonané práce. Dále jsou uve-
deny jednoduché vztahy pro předběžné stanovení přípust-
né trhací nálože a její vzdálenosti od stavby. Konečně
se pojednává o seismických účincích dílenských a staveb-
ních strojů.
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1. ÚVOĽ

Projektování náročných staveb v zemětřesných ob-
lastech vyžaduje kromě znalosti příslušných norem i ve-
domosti o základních pojmech seismiky. S podobnou pror
blematikou se setkáme u staveb, kde je nutno počítat
s trhacími pracemi a uvažovat jejich seismické účin-
ky na okolí i. na vlastní stavbu. Nelze konečně opomí-
jet ani dynamické síly, které vyvozují stavební stro-
je i strojní zařízení budovaného díla. Nejlepším ově-
řením předpokladů je jistě měření a sledování seismic-
kých účinků při vlastní stavbě a na hotovém díle. I
při návrhu je však možno vycházet z dřívějších poznat-
ků, které umožňují výstavbu s dostatečnou bezpečností.

2. ZEMĚTŘESENÍ

Otřesy přirozeného původu vznikají v zemské kůře
převážně při jejím porušení tektonickými silami. Méně
často jsou spojeny s činností sopečnou a ještě řidší
jsou zemětřesení řítivá při zavalování podzemních du-
tin. Amplitudy výchylek dosahují na zemském povrchu
hodnot v/u/ntt ale i v mm, cm až dm a frekvence obnáší
3 Hz až 0,05 Hz. Největší posuvy se projevují na pla-
netárních zlomech, které v některých oblastech proni-
kají až k zemskému povrchu a na nichž k poruše v zem-
ské kůře došlo, tj. na nichž leží ohnisko zemětřesení.
Tyto pasuvy dosahují až několika metrů ve směru hori-
zontálním i vertikálním. Posuvy na aktivních zlomech
je nutno odlišovat od sesuvů, které vzniknou porušením
stability svahů jako např. skalní zřícení v Peru 1970,
při němž zahynula skupina ôs. horolezců. Hloubka ohnis-
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ka bývá nejčastěji od několika km až do 60 km, ale

jsou známa i ohniska ve hloubkách kolem 600 a 700 km.

K posouzení intenzity zemětřesení slouží stupnice, za-

ložené na pozorování makroseismickych projevů a dopl-

něné hodnotami zrychlení. Nejrozšířenější je m e z i -

n á r o d n í s t u p n i c e , kterou sestavil

luercalli, později doplnil hodnotami zrychlení Cancani

a dále upravil Sieberg /stupnice U C S /. V SSSfí se po-

užívá poněkud odlišné s t u p n i c e b a l l o -

v é , která je založena na výchylkách standardního ky-

vadla a je tudíž jinak definována. Prakticky se obě

stupnice podle makroskopických projevů příliš neliší

a v obou se uvádí 12 stupňů zemětřesení. V ballové

stupnici se však rozeznávají 3 druhy budov se zaměře-

ním na málo odolné, venkovské stavby.

Mezinárodní stupnice I, C S

stupeň

1

2

3

4

Zrychlení

nuns"

<

2,5

5

10

- 5

- 10

- 25

Charakt eri st ika

Zaznamenají pouze pří-

stroje.

Pocítí se osobair.i ve

vyšších patrech domů,

v klidu.

Pocítí málo osob, v do-

ir.ech.

Pocítí většina osob v

domecn, ojediněle ven-

ku; v.:rn>ení oken a dve-
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ří, ojedinělé probuzení spí-

cích.

5, 25 - 50 Pocítí se všeobecně, probu-

zení spících, místy útěk o-

sob z domů; zavěšené předmě-'

ty se houpou, překocení men-

ších předmětů.

6 50 - 100 Překocení větších předmětů,

ojedinělé padání krytiny a

komínů, prvé známky Škod na

stavbách /trhlinky/, znání

menších zvonů.

7 100 - 250 Větší trhliny na stavbách,

opadávání omítky, padání

krytiny a komínů, ojeclinělé

destrukce částí stavby, zně-

ní velkých zvonů.

8 250 - 500 Destrukce částí stavby u ví-

ce než 25 % objektů, ojedi-

nělá zřícení staveb, sesuvy

na svazích.

9 500 - 1000 Pád částí stavby u více než

50 % objektů, zřícení více

než 25 % staveb.

10 1000 - 2000 Na všech budovách částečné

destrukce, zřícení více než

50 % budov, porušení komuni-

kací, mostů, hrází a inženýr-

ských sítí.
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11 2000 - 5000 Zřícení všech budov, zniče-

ní komunikací a inženýrských

sítí, změny vodních toků.

12 >5000 Zřícení všech staveb a roz-

sáhlé změny zemského povrchu.

Hodnoty zrychlení byly odvozeny experimentálně,

nebot při silnějších zemětřeseních se běžné seismogra-

fy porouchají. Novější pozorování s použitím akcelero-

metrů a registrace, jež odolá i otřesům veliké intenzi-

ty, daly podnět k návrhu stupnice JL S JÍ 1964, který

předložili S. V. Medveděv /SSSR/, W. Sponnheuer A\TDR/

a V. Kárník /ČSSR/ v r. 1962 a který byl ještě dopl-

něn během roku 1963 a 1964 [l] • Stupnice ř. S K je

podrobnější než K C S. Rozeznávají se 3 druhy staveb

/budov/: A - venkovské, včetně nepálených činel, ň -

normální, zděné či montované z prefabrikátů, C - ztu-

žené a dřevěné stavby. Dále se posuzuje množství škod

na stavbách téhož typu, a to ojedinělé /5 %/, mnohé

/50 '/./ a většina /75 %/• V poškození se rozeznává 5

stupňů: 1. lehké škody /omítka/j 2. mírné škody /trh-

linky, opadávání krytiny a komínového zdiva/; 3. váž-

né škody /trhliny, padání korcínů/j 4» porušení /veli-

ké trhliny, ohrožení stability, zřícení příček, výpl-

ní i částí staveb/; 5. zřícení budov.

Stupnice se shoduje co do makroseismických pozo-

rování se stupnicí M C S i se stupnicí ballovou. Hod-

noty zrychlení /OC/ jsou však značně větší a jsou udá-

ny pro periody 0,1 s až 0,5 s. Zároveň se uvádí hodno-

ta rychlosti kmitání /V/ pro periody 0,5 s až 2,0 s a

také amplituda výchylky pro standardní kyvadlo, x .
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Rozhodující stupně mají tyto charakteristiky;

Intenzita

V
VI
VII
VIII

IX
X

OC/cms"'

12 -

25 -

50 -

100 -
200 -

400 -

25
50
100

200
400
800

V/cms

1

2,1
4,1
8,1
16,1

32,1

-v
2

4
8

- 16

- 32

- 64

xo/mir./

0,5 -
1,1 -

2,1 -
4,1 -
8,1 -
ló.l -

2

4
b

lu

32

V hodnocení škod se zavadí druh stavby, počet po-

škozených objektů téhož druhu a stupeň škod. Jtupnice

li. S K přináší řadu pozoruhodných a výstižnýcn hledi-

sek. Přesto však nebyla zavedena. U nás byla rozhodují-

cí příčinou okolnost, že ve stupnici M S K je uvedene

asi trojnásobně větší zrychlení, než udává stupnice

M C S.Při výpočtech by to znamenalo zhruba trojnásobné

zvětšení náhradních seismických sil a vedlo by to ke

značnému zvětšení nákladů. Je jistě nesporné, že maxi-

mální hodnoty zrychlení byly ve skutečnosti změřeny.

Jde však o zcela ojedinělé, vrcholové hodnoty a ukazu-

je se, že stavby, počítané podle stupnice ľ. C S a te-

dy asi na 1/3 zrychlení ze stupnice K S .s , účinkům o-

dolávají. Ojedinělá vrcholová hodnota zrychlení tudíž

porušení nevyvolá a bylo by třeba vyšetřit velikost prá-

ce, vykonané kmitavým pohybem, která vede k porušení

objektu. Podle dosavadních postupů výpočtu je však ne-

ekonomické dimenzovat konstrukce v seismicicých oblas-

tech na základě ojedinělých, vrcholových hodnot zrych-

lení. Proto jsme se v ČSSR přidrželi hodnot zrychlení

ze stupnice !<• C S , což je v souladu s dosud známými
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směrnicemi a standardy v celosvětovém měřítku.

Na makroseismickou intenzitu zemětřesení mají pod-

statný vliv geologické poměry uzemí. ¥e stejné vzdále-

nosti od svislého průmětu ohniska na zemský povrch,

tj. v epicentru zemětřesení, byly vždy zjištěny nej-

menší škody na stavbách, založených přímo na skalním

podkladu, zejména jestliže jej tvoří celistvé, erup-

tivní horniny. Vyjdeme-li z intenzity, která se pro-

jtvůj e na eruptivních skalních horninách, označova-

ných ve zjednodušení jako "granit", pak již na sedi-

mentárních horninách se jeví přírůst intenzity až 1°,

u hornin poloskalních je to asi 1° až 2°, u kyprých,

zvolněných zemin a násypů činí přírůstek 2° až 3°.

Hloubka hladiny podzemní vody menší než 5 m předsta-

vuje v uvedených rozmezích přírůstek o 1/2°. Velmi

nebezpečné jsou vrstvy sedimentů s mocností několika

m na úpatí skalních svahů. U zemin se vyskytují nej-

příznivější poměry na vrstvách ulehlého písčitého

štěrku s mocností v desítkách metrů. Méně ulehlé po-

lohy na jeho povrchu vykazují zvětšení intenzity o

1/2° až o 1°.

Vážným nebezpečím jsou aktivní tektonické linie1

zejména jestliže jde o hlubinné, planetární švy, kte-

ré pronikají až k zemskému povrchu. Aktivita se proje-

vuje stálými posuvy, svislými či vodorovnými, které

během geologických ér dosahují kilometrových hodnot.

T-ak např.na známém zlomu San Andreas v Kalifornii byl

odhadnut horizontální posuv během 100 milionů let na

530 km. I v krajinách, kde prvořadé hlubinné zlomy k

zemskému povrchu nedosahují, jeví se často pohyby na
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zlomech, které tvoří kernou mozaiku v nadloží zlomů

hlubinných. Trvale probíhající posuvy nejsou veliké- a

obnášejí několik mm za rok. Při zemětřesení, které

vzniklo jako důsledek překročení meze pevnosti a poru-

šení zemské kůry na hlubinné tektonické ploše dochází

pak na zlomech, pronikajících k zemskému povrchu, ri

náhlým posuvům v dm. Jde-li přitom o prvořadý hlubin-

ný šev objevují se i shora zmíněné posuvy metrovýcn

velikostí. Pohybům takové velikosti nemohou stavební

díla odolat a proto je nutno, aby se na aktivních zlo-

mech a v jejich okolí nestavělo, novnož blízkost ak-

tivního zlomu vyvolává vzrůst intenzity zemětřesení

a l°až 2°, jak uvádí SIEBERG- [2] . V ČSN 73 0036 st

uvažuje jako pásmo větší intenzity vzdálenost 1 km

od aktivní tektonické linie s mírně j ŠÍP. zvýšením in-

tenzity o 20 %• V ČSN 73 0036 je vliv žákladovýcr. po-

měrů i aktivních tektonických zlomů obsažen v souči-

nitelích základové půdy a polohy. Liniové stavby se

často nemohou aktivním zlomům vyhnout a jsou na nich

nutná zvláštní opatření.

Iře srovnání s intenzitou na zemském povrchu jsou

účinky zemětřesení u podzemních staveb menší, jde-li

a celistvé, skalní horniny. ÔSK uvádí pro tunely při

hloubce 30 m pod povrchem součinitel polohy 0,í:-. Pří-

znivý vliv hloubky pod povrchem území se projevuje též

u podzemních elektráren. Podle japonských údajů obná-

ší zmenšení intenzity na 0,55 i 0,2 hodnoty, pozorova-

né na povrchu území. Jiné japonské prameny udávají

zmenšení amplitud v hloubce 160 m ve srovnání s ampli-

tudami výchylek na povrchu území, v závislosti na

frekvenci kmitů, těr.ito součiniteli:

47



frekvence Hz 3,3 1 0,5 0,2

součinitel zmenšení 0,25 0,5 0,67 0,83

Objektivní charakteristikou velikosti zemětřese-

ní je veličina magnitudo /Iv: A kterou zavedl Ch. P.

Richter a podle níž se často v zahraničí zemětřesení

hodnotí. Podle původní definice je magnitudo desetin-

ným logaritmem výchylky, udané v <ťíín, kterou zaznamená

torsní seismometr typu Wood-Anderson ve vzdálenosti

100 km od epicentra. Uvedená definice byla později na-

hrazena rovnicí, v níž se přihlíží k místním poměrům,

ke hloubce ohniska a k jiným vlivům.Největší zemětře-

sení mají M >b, ale takové bývá pouze jedno z celko-

véno počtu 10 zemětřesení, zaznamenaných během 1 ro-

ku. Podle magnituda se zemětřesení dělí na 5 tříd s

těr.ito hodnotami M:

Třída a b c d e

1- >7,8 7 - 7,7 6 - 7 5,3-6 <5,3

Při zemětřeseních s M. >5 dochází již k poškoze-

ním. Veliká zemětřesení v Kalifornii a v Japonsku mají

ft. > 7 , pro katastrofální zemětřesení v San Francisku

1906 se odhaduje M > 8 . Katastrofální zemětřesení ve

Střední Americe /Peru/, v Indii a v Malé Asii /Turec-

ko/ mají rovněž M > 7 . Makroseismická intenzita se však

nemusí shodovat s veličinou ¥. a při malých hloubkách

ohniska dochází ke katastrofě i při M < 7 . T.ak "např.

u zemětřesení ve Skopji z r. 1963 se odhaduje M. ~6,75,

pro Agadir /196O/ M ~5,75. Rozsah otřesené oblasti

je u mělkých ohnisek podstatně menší. Informativní

vztah mezi magnitudem a stupnicí K M uvádí RICHTER
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pro střední Kalifornii takto:

Magnitudo 4 5 6

Stupeň M M 5- 6 - 7 7 - 8 y - 10 11

Upozorňuje se však, že závislost nelze aplikovat pro
jiné oblasti. M M je modifikovaná stupnice Mercalli-
ho.

Bližší údaje o magnitudu uvádí např. z/T0PEK[4] .

Je třeba ještě poznamenat, že v sovětské ballo-
vé stupnici je velikost zrychlení závislá na periodě
kmitání. Maximální hodnoty zrychlení jsou pak vetší a
dosahují např. u zemětřesení 6 ballů 0,05 g, u 7 bal-
lů 0,10 g. V normě SN i P II-A. 12-62 však odpovídají
seismické součinitele horní hranici zrychlení ze stup-
nice M C S a proměnu s periodou vyjadřuje dynamický
součinitel, obdobně jako v ČSN 73 0036,

V U S A je běžná modifikovaná stupnice Mercalli-
ho /M iVi /, která se shoduje vcelku s I" C S , ale ne-
jsou v ní uváděna zrychlení, pro která se udává při-
bližný vztah ke stupni intenzity I /I - 12/: log a =

= 1/3 - 0,5". Hodnoty a odpovídají maximálním zrychle-
ním ze stupnice ballové.

V Japonsku se rozlišuje 8 stupňů intenzity od 0°

do 7° a zrychlení a má hodnoty od a < 8 mms~ do

a >8000 mms .

Při výpočtech konstrukcí na účinky zemětřesení je

třeba vycházet z normy pro výstavbu v seismických ob-
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lastech příslušné země, kde jsou zpravidla rajónovány

seismické oblasti s vyznačením intenzity, nejčastěji

podle stupnice M C S a bývá udán i postup výpočtu.

Pokud postup výpočtu není uveden a není-li vyžadován

podrobný dynamický počet, lze použít výpočtové schéma

podle ČSN 73 0036, se stanovením náhradních statických

sil.

3. SEISKICKČ tíČINKY TRHACÍCH PRACÍ

Hluboké výkopy na průmyslových a liniových stav-

bách, podobně jako těžbu kameniva v lomech nelze rea-

lizovat bez používání trhavin. Na rozdíl od zemětřese-

ní můžeme u trhacích prací intenzi'tu regulovat změnou

trhací nálože či její vzdálenosti tak, aby pro daný ob-

jekt nepřekročila přípustnou míru. Nebývá tedy zpra-

vidla nutno stavbu na seismické účinky dimenzovat a ú-

lohou je, udat nejvhodnější měřítka pro hodnocení

seismických účinků se zřetelem k možnému poškození o-

kolních objektů nebo i vlastní stavby. Při používání

běžných trhacích náloží mají vyvolané kmity amplitudy

výchylek v jim. až v mm a frekvence od několika Hz do ně-

kolika desítek i set Hz, takže jsou řádově odlišné od

frekvencí kmitů u zemětřesení. Tato okolnost je důle-

žitá, nebot stupnice intenzity pro zemětřesení, zalo-

žené na zrychlení a na setrvačných silách, pro vyšší

frekvence nevyhovují. Podle vykonaných měření odoláva-

jí za vyšších frekvencí běžné stavby bez poručil zrych-

lení, které dosahuje nebo i značně převyšuje zrychlení

gravitační. Výklad tohoto jevu podává napr, BR0-3ERG

[5] • Podle zkoušek, které provedli Wood a Clark o-

požáují se plastické deformace u oce.: i a^ o několik
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setin sekundy za naneseným napětím. Při frekvencích
kmitáni nad 50 Hz působí tudíž ještě před dosažením
plastické deformace již napětí v opačném smyslu a de-
formaci zmenšuje.

Jak prokázal autor v jedné ze svých prací [6] je
vhodným měřítkem intenzity rychlost kmitání V. Poru-
šení stavebních materiálů lze považovat za porušení
křehké, které vzniká při dosažení určité poměrné de-
formace £ a z teoretické úvahy vyplývá závislost £

na V, což bylo potvrzeno výsledky měření. Autor také
stanovil mezní rychlosti kmitání, při nichž dochází u
běžných, cihelných staveb k poškození. Rozlišují se:

1. Prvé známky škod - vlasové trhlinky v omítce.
2. Lehké škody - trhlinky v omítce a příčkách."
3. Vážné škody - trhliny v nosných zdech a v prostém

betonu.

4. Destrukce zděných budov nebo jejich částí, trhliny
v železobetonu.

Mezní rychlosti kmitání mají tyto hodnoty:

Škody 1 2 3 4

V /mms"1/ 10 - 30 30 - 60 60 - 140 >140

Spodní hranice platí pro menší stavby a základové půdy
s advozeným normovým namáháním pod 0,Í5 MPa, třída 18
až 22 ČSN 73 1001. Horní meze jsou pro veliké, dobře
stavěné objekty, základovou půdu třídy 5 až 11 a hloub-
ku podzemní vody větší než 3 m pod základovou spárou.
U chatrných staveb se uvažují poloviční hodnoty V, u
dobře ztužených staveb a základové půdy třídy 1 až 4
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lze hodnoty V zvětšit podle individuálního posouzeni.

Rychlost V se uvažuje na referenčním stanovišti, jímž

je zdivo na základech objektu nebo v jeho nejnižším

podlaží.

Uvedené zásady jsou obsaženy v ČSN 73 0036, v níž

je také vztah pro předběžný odhad bezpečné vzdálenosti

a nálože. Podrobnější vodítka pro předběžné výpočty

amplitud výchylky, frekvence kmitu a popř. i přímo

rychlosti lend tání obsahují další autorovy práce [7] ,

[tí] , v nichž se přihlíží ke konfiguraci území i k

časovému odstupňování roznětu. Zvláštní přístup je

nutný u podzemních staveb, u inženýrských sítí a u po-

suzování seismických účinků nadzemních explozí při de-

strukcích.

Veliký počet nově vykonaných měření a pozorování

umožňuje zpřesnit dosavadní hlediska. Základním měřít-

kem pro intenzitu kmitání je rychlost kmitání Y, u níž

se rozlišuje 10 zón od V< mms do V = 400 mms . Po-

kud jde o poškození staveb, rozeznává se kromě

0 - beze škody, 5 stupňů poškození:

1 - První známky škod, vlasové trhlinky s tloušt-

KOU do 1 mm na styku nesvázaných stavebních

prvků a ve stropních fabionech.

<L - Lehké škody, trhlinky s tlouštkou do 5 mm v

omítce, v příčkách a v komínován: zdivu, opa-

dávání malty, uvolnění krytiny.

3 - Váíné škody, trhliny s tlouštkou nad 5 tf-m v

příčkách i v nosných zdech, tez ohrožení sta-

bility; opadávání krytiny a části komínů.

4 - i-.ebezpeČné poruchy, trhlin;- v nosných z.iech a
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překladech, ohrožující jejich staticxcu funk-

ci; zřícení příček, výplňového zdiva a Komí-

nů, narušení stability objektu, trhliny v

prostém betonu.

5 - Destrukce, zřícení cihelných staveb ne-bc je-

jich částí s hlavními nosnými prvky, trhliny

i v železobetonu.

Dalším hlediskem je druh stavby, kde rozeznáváme:

A - Chatrné stavby, neodpovídající zpravidla sta-

vebním předpisům, zříceniny apod.

B - Běžné cihelné budovy, izolovane nebo ŕaoové

domky s půdorysnou plocnou do 200 m , nejvýš

o 3 podlažích.

C - Veliké budovy z cihel a tvárnic, dobře z tuže-

né, stavby panelové a montované ze železobe-

tonových prvků, řešené na účineK větru, zdi-

vo na cementovou maltu.

D - Budovy s monolitickou kostrou z oceli nebo že-

lezobetonu, dřevěné a hrázděná stavby s dob-

rým ztužením, prostý beton.

E - Železobetonové a ocelové konstrukce, podzemní

stavby, železobetonové i z prostého betonu,

tvořící uzavřený celek nebo prstence.

Individuální posouzení vyžadují věžové stavby, průmys-

lové komíny, vodojemy, jaderné elektrárny, vodní stavby

a jiné zvláštní objekty. Ocelové a masivní železobeto-

nové konstrukce bez výplní a stěnových prvků je třeba

posoudit, jscu-li účinky na ně větří nez na stavby dru-

hu E, 0 účincích na inženýrské sítě pojednává autor v

práci [9] .
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Drile je nutno přihlédnout k povaze základové pů-

dy. Povrchové vlny mohou vyvolat ve stlačitelných ze-

minách značné posuvy, jak autor prokázal v dřívější

práci [9] . -Rovněž zvodnění základové půdy má vliv na

Síření Kmitů s menší absorpcí. U základové půdy se

rozlišují 3 druhy podle velikosti odvozeného normové-

ho namáhaní /o.n.n./ a s hloubky hladiny podzemní vody

/p.v./ pod základovou spárou /z.s./, což je možno cha-

rakterizovat takto:

a - Piálo únosné zeminy, o.n.n. do 0,15 ItPa, p.v.

ve hl. menší než 3 m pod z.s.,

b - středně únosné zeminy, o.n.n. od 0,15 do 0,6

-Pa a p.v. ve hloubce větší než 3 m pod z.s.,

c - skalní a poloskalní horniny s o.n.n. nad 0,6

:.,?a a p.v. ve hloubce vět čí než 3 m pod z.s.

Leží-li hladina p.v* ve hloubce menší než 1 m pod z.s.,

je nutné zvláštní posouzení, což platí i Když jde o

zvodněné kypré písky nebo senzitivní jíly. U základové

půdy druhu Jb a c_ při hloubce p.v. od 1 do 3 m pod z.s.

se uvažuje v četnosti u JD průměr z a_ a Jb, u £ průměr z

ÍL a £•

Jako hledisko byla zavedena i četnost poškozených

staveb téhož druhu. Důvodem je okolnost, že i stavby

stejného typu mívají různou odolnost a že povaha zákla-

dové půdy nebývá vždy dobře známa. Mohou se také vyskyt-

nout zvláštní poměry, uvedené v dalším oO.stavci, na

které ojedinělý výskyt škod upozorní. Fodle četnosti

rozeznáváme poškozené stavby: o - žádné, m - málo sta-

veb /ojedinělé/ do 5 % z celkového počtu, n - některé

/větší počet/ od 5 do 50 %, p - početné /většina/ nad
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50 %. Vzájemný vztan íiledisek je uveden v tabulce na

následující stránce.

Vliv geologických poměrů se projevuje v absorpci •

kmitů, které se šíří z ohniska výbuchu. V anizotrcpní

hornině je pokles výchylek se vzdáleností ve směru kol-

mém na vrstvy až dvojnásobný ve srovnání se směrem

rovnoběžným s vrstvami.

Při rychlosti kmitání nad 400 mm.s" je místo po-

zorování již v zóně plastických deformací. V tabulce

se uvádí vždy pouze nejvyšší stupeň poškození, nej-

větší četnost a nejnižší druh staveb.

Pro snadnější vyhodnocení se uvažuje špičková nod-

nota rychlosti kmitání, a to opět na referenčním sta-

novišti. Podle vztahu k posuzované stavbě se dále uva-

žuje buč převládající složka pohybu, nebo prostorový

součet složek, pokud je takový součet s přihlédnutím

k frekvenčnímu průběhu kmitů oprávněný.

Ke zvláštním poměrům náleží prípady resonance,

které však se mohou vyskytnout spíše u konstruktivních

dílů než u stavby jako celku. Základová půda a stavba

jako celek vykazuje předně značný útlum. Podle autoro-

vých měření je logaritmický dekrement útlumu A Ä = 0 , 6 ,

takže při rázovém charakteru kmitů není rtsenanční

zvětšení veliké. Dále obnáší prvá vlastní frekvence

běžných budov několik liz. Při trhacích pracích se- však

nejčastěji setkáváme s frekvencemi v desítkách Hz, což

odpovídá vyšším vlastním frekvencím budov, nebo frek-

vencím stavebních prvků. H-.ohlo by však dojít k resc-
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Pásmo
poškození

1
2

3

4

5

6

Zóna -,
V/mms /

2

<5
5 - 10
10 - 20

20 - 30

30 - 50

50 - 70

Stupeň
pQŠkození

3

1
1
1

1

2
1

2

1

2

Druh
stavby
4

A
A
A

B
A

B

A
A

B.

A

B
A
B

C
Á

B

Základová
půda

5

a
a
a
b
a
a

b
c
a

b
a
b
c
a
b
c
a

b
a
c
b
c

a
a
b

c
a

b

Četnost

6

0
m
n

m
m

P
n
m
n
m
m

P
n

P
n
m

n
m
m

P

P
n
m

P
n
m
n
m
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1

9

1 0

2

200 - 400

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

4

D

E
B
C

D
A
B

•

C
A

D
E

C
D

B

C

A

A

5

a
b-c

a-b
b-c
b
c
a
b-c
a
b

c
a
a
b-c
c
a-b

c
c
a
b-c
b
c
a-b

c
a
b-c
a

6

P
n
m
P

P
n
m
P

P
n
m
m
n
m

n
m
p

P
n
P
n
n
m
P
n
m

nanci při časovém odstupňování ro'znetu s intervalem
0,25 s /rozbušky DeD/ nebo 0,50 s /rozbušky DeP/. U
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pozbušek BeM s intervalem 23 - 5 us přichází opět v ú-
v>ahu- vyšší vlastní frekvence stavby nebo resonance sta-
vebního prvku. Vztah k resonanci by se mohl jevit ve
větší účinnosti kmitů s nízkými frekvencemi, jak je u-
vedeno dále v odst. 4.

Zvláštním případem je kombinace stávající sta-
tické napjatosti s účinkem otřesu. Zejména v důsledku
rozdílů v sedání blíží se některé části staveb někdy
již meznímu stavu trhlin. Ke vzniku trhlinky postačí
pak dynamický impuls, ktterý by stavbu jinak nepoško-
dil, II těchto případů, v důsledku trvalého působení
statických, sil, posuvy ve stavbě pokračují a trhlinky,
které při trhacích pracích měly šířku nepatrnou, se
dále zvětšují. Rovněž když se blíží některá část stav-
by- mezi porušení, postačí malý dynamický impuls, aby
k porušení došlo a dochází k náhlému opadáváni uvol-
něné omítky nebo exponovaných částí zdiva. Někdy se
tak. projeví i skrytá vada, např, nedostatečné uložení
nosníků na podporách, na což upozorní ojedinělost po-
rušeného objektu.

Kombinace účinků trhacích prací s napjatostí dy-
namickou pozorována nebyla. Dynamicky namáhané stavby
jsou předně pečlivěji zbudovány a zpravidla se při tr-
hacích pracích v blízkém okolí chod strojů zastavuje.

Je třeba poznamenat, že se za projev poškození po-
važuje viditelná trhlinka, jejíž šířka tudíž obnáší asi
0,05 mm. Je ovšem nesporné, že mohou, již dříve vznik-
nout trhlinky mikroskopické, které porušují těsnost vů-
či kapalinám a plynům. Autor popsal v práci [lOJ zkouš-
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ky, které vykonal při vyšetřování vodotěsnosti betonu,
vystaveného účinkům trhacích prací. V/znik mikroskopic-
kých trhlinek a ©slabeni molekulárních vazeb bude však
třeba sledovat i u betonu, podobně jako u kovů.

4. MĚŘÍTKO VYKONANÉ PRÁCE

Při četných měřeních bylo zjištěno, že hodnota
rychlosti kmitání jako měřítka intenzity a její vztah
k míře porušení jsou ovlivněny frekvencí kmitů. Zejmé-
na u vyšších frekvencí, kolem 100 Hz nedochází k po-
škozením staveb, která se objevuj,í u stejných hodnot
kmitání a frekvencí kolem 10 Ez nebo nižších, i když
nemůže jít o projev resonance. Autor vystihuje tento
jev zavedením nového měřítka pro posuzování intenzity
seismických účinků, a to hodnoty vykonané práce. Uva-
žuje se práce téhož znaménka, tj. za polovinu periody
při největší amplitudě výchylky, popř. rychlosti kmi-
tání. Při odvozování se nevychází ze setrvačných sil,
nebot ve zrychlení je obsažen čtverec frekvence a roz-
díly ve stupni poškození by se projevily v ještě větší
míře, jak bylo zmíněno na počátku odst. 3. Opoždění
plastických deformací vůči působícímu napětí je stej-
ného řádu jako periody kmitů, vyvolaných trhacími pra-
cemi a vznikající deformace jsou- rušeny napětím ve smě-
ru opačném. Naproti tomu u zemětřesení s periodami ko-
lem 1 s je vliv opožäování. plastické deformace malý a
stupnice, založené na zrychlení, souhlasí s pozorova-
nými poruchami.

Vykonaná práce W se proto stanoví součinem ze sí-
ly a posuvu. Síla F se určí z modulu pružnosti E a z
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poměrné deformace £ , která probíhá ve fázi s rychlos-
tí kmitání V = 2 7tkf. Podle autorovy práce [6] je £

= V/č, kde £ je rychlost šíření pružného vlnění. Na
jednatku průřezové plochy v uvažovaném stavebním prvku
působí síla

F = E. £/t/ . 1 ' E. V/t//c = /E.2^TAf cos6Ut//c / i /
Síla F působí na dráze dx, kde x = A.sincot, dx =
= A.cosoJt d/tut/.
Vykonaná práce za polovinu periody

W = A P dx

Po dosazeni.

popř.

X

W = AE. J£ j
0

w = /2JCk2r

f\/ cosart

E/c/ . f

d /cut/ ,

cos o> t

IV
d /tot/

/V
Po integraci W =JC2A2f E/c = #A VE/2c = V2E/4cf / 4 /

Hadnota W platí pro jednotku plochy a kmitaní se uvažu-

je jako. harmonické. Výraz pro I se blíží energetickému

kritériu pro intenzitu kmitů, které předložil DOK LEET,
viz [7J , ale je zaveden ještě vliv frekvence kmitů f,
rychlosti šíření pružného vlnění £, hmotnosti Q a Pois-
sonova čísla V , nebot modul E lze vyjádřit jako
B = Q c * 7/ t fc

de ^ 3e hmotnost a t} je funkce V •
Pro souhlas jednotek je nutno výraz /4/ vynásobit jed-
notkou plochy. Po rozepsání E dostaneme W=í?c . # V /
4cf= Q c TJ V /4f a po zavedení seismického odporu /im-
pedance/ R - Q c obdržíme

W =

Pro přehlednost výpočtu je výraz /4/ výhodnější. V bež-
ných mezích číselných hodnot, které měřením získáváme,
je vhodné zavádět jako jednotky N a m, takže W vychází
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2 —1

v Nm a pro jednotku plochy 1 m v Nm • <Je také patr-

no, že místo frekvence by bylo možno zavést k rychlos-

ti V jako další veličinu amplitudu výchylky A.

Podle srovnávacích výpočtů vyhovuje měřítko vyko-

nané práce W lépe než pouhá rychlost kmitání Y a vylou-

čí se rozptyl i nesrovnalosti plynoucí u V z vlivu frek-

vence. Používání práce W jako měřítka však vyžaduje

složitější výpočet a vyšetření rychlosti šíření c_, hmot-

nosti a Poissonova čísla, nebo přímo modulu E, Proto

autor uvádí pro běžnou praxi zjednodušení. Rozhodující

-význam má frekvence kmitů a z četných měření vyplývá,

že postačí zavést pouze její vliv na směrodatnou hod-

notu rychlosti kmitání, jak autor uvedl již ve své dří-

vější práci [11] • Yliv frekvence f se vyjádří posunu-

tím zon rychlosti ¥ vůči pásmům a stupňům porušeni v

předchozí tabulce. Jestliže je f <1O Hz, posunou se

zóny rychlostí V vůči pásmům poškození o jedno výše,

takže rozsah porušeni přísluší menším rýcJalastem kmi-

tání, např. pro pásmo 4 platí již rychlosti 10 až 20

mnrs místo 20 až 30 mms . Nejnižší zóna ¥ platí pro

pásmo 1 i 2. Naproti tomu, kdy je f > 5 0 Hz posunou

se zóny rychlostí ¥ vůči pásmům a stupňům poškození o

jedno níže, takže pásmo 4 platí až v rozmezí rychlos-

ti 30 až 50 mms , Nejvyšší zóna ¥ pak přísluší pásmu

9 i 10, Běžná, neposunutá stupnice p2iatí pro frekven-

ce 10 až 50 Hz, Uvedenými pasunutími docílíme lepší

shody mezi pozorováním a měřenou, rychlastí kmitání.

5. PŘIBLIŽNÉ STANOVENÍ pfifPUSTNE* TRHACÍ NÁ*LQŽE A JEJÍ

VZDÁLENOSTI QD STAVBY '

K předběžnému určení přípustné nálože v dané
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vzdálenosti od stavby či naopak, pro zjištění bezpeč-
né vzdálenosti k dané náloži, odvodil autor jednodu-
ché, poloempirické vztahy. Lze podle nich posoudit,
zda nedojde k poškození objektu, či zda škody nepře-
kročí přípustný stupeň. Částečně byly tyto vztahy pu-
blikovány v dřívějších autorových pracích, např. v
LlO] • Mezi vzdáleností L /m/ od nálože N /kg/ je zá-

vislost
L = k • N * , / 6 /

kde k závisí na druhu .stavby a na stupni poškození,
platí vždy pro určitý obor vzdáleností. U časovaného .
roznětu je N dílčí náloží pro 1 časový stupeň. U mili-
sekundovéhc časování rozbuškami DeM dosazuje se za N_
dílčí nálož dvojnásobná. Druhy staveb Á až E, jakož i
stupeň poškození, jsou shodné s charakteristikami, u-
vedenými vpředu u tabelárního sestavení. Nemá-li po-
škození překročit příslušný stupeň, pak u náloží s
hmotností od 1 kg do 1000 kg je x = 2/3 a součinitel
k je dán těmito hodnotami:

a/ Stavby A až B, stupeň poškození 0 ssk 15
b/ A - 1, B až E - 0 S^k 10
c/ A - 2, B - 1, C až E - 0 s=:k 7
d/ A - 3, B - 2, C - 1, D, E - 0 Srk 5
e/ A - 4, B - 3, C - 2, D - 1, E - 0 >k 4
f/ A - 5, B - 4, C - 3, D - 2, E - 1 >:k 2

U náloží menších než 1 kg, je *• = 1/3 při nezměněném
k. U náloží nad 10 3 kg je rovněž x * 1/3, ale součini-
tel k pro uvedené stupně poškození a/ až f/ obnáší při
náloži N /kg/:
Stupeň., 2 a b _ c d e f
S = 10 3 ag„5 x 1ÔJ ", 1^0 100 70 50 40 ^ Ô ^
fl ='5 x 10 J až 2 x 10 4 160 110 75 55 45 25



Vztahy mezi L a N jsou znázorněny graficky v obr.
1 a 2 s plynulými přechody. V grafech platí linie 1
pro k - 7 /7O,75/, 2 pro k = 4 /40, 45/, I pro k = 2
/20, 25/. Předpokládá se základová pôda s odvozeným
normovým namáháním nejméně 0,15 MPa, s hladinou podzem-
ní vody v hloubce nejméně 3 m pod základovou spárou. Y
obrázcích jsou také zakresleny obdobné vztahy, udáva-
né pro bezpečné vzdálenosti některými zahraničními od-
borníky bez rozlišení druhu stavby:

Crandell : C-, - pozor, opatrně; Cp - porušení
Morris : Mr - ve skalní hornině, Mc - v jílu
'Edwards - Northwood r EN,
Odkazy na literaturu, v níž jsou vztahy zahraničních
odborníků, obsahuje autorova práce [7] •

6. SEISMICKŕ ÚČINKY MECHANICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na rozdíl od trhacích prací, jejichž účinky jsou
omezeny na několik vteřin, otřesy, vyvolané mechanic-
kým zařízením,působí zpravidla po celé směny, i když
se u nich vyskytují přestávky. Účinky strojů na vlast-
ní konstrukci řeší ČSN 73 0032 a tato stát se zabývá
účinky na okolí. Směrnice pro předběžné posouzeni seis-
mických účinků na běžné stavby udává ČSN 73 0036 v od-
díle IV, s výjimkou zvlášt nepříznivých základových po-
měrů, jaká je kyprý písek nebo senzitivní jíl, K nim
lze přidružit i podzemní vodu s hladinou v hloubce men-
ší než 3! m pad základovou spárou.

Při posuzování účinků mechanických zařízení lze
použít hledisek, uvedených v tabulce, odst, 3,. Se zře-
telem na dlouhadobost účinků se však uvažuji jako pří-
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pustne zpravidla poloviční hodnoty rychlosti kmitání,

udané pro trhací práce. Řada informativních údajů je

uvedena v dalších tabelárních sestaveních. Pro přepo-

čet na jiné vzdálenosti lze použít závislostí mezi am-

plitudami výchylek A,, Ap na stanovištích 1,2 a vzdá- .

lenostmi od zdroje účinků L-. <Lp, V prostředí homo-

genním A 2/A 1 = /L-ĵ /Lg/ exp - k /I^-I^/. V prostředí

zvrstveném A 2/A 1 = /I^/l^/ exp - k /L 2 - 1^/. k je

součinitel absorpce a jeho orientační hodnoty obsahuje

ČSN 73 0036* V dalším sestavení jsou uvedeny stroje

střední velikosti; rozbíječi hruška měla hmotnost 14

tun při výšce zdvihu 16 m. Dále značí : L - vzdále-

nost /m/, si - složku kmitání /R - větši" horizontální,

Z - vertikální/, A - amplitudu výchylky /^u/m/t f -

frekvenci /Hz/, V - rychlost kmitání /mms" /, a/g -

zrychlení ve zlomku gravitace.

Stroj

buchary

rozbíječi
hruška

drtiče

kompresory

L

5

10

5

5

si

Z

Z

H

Z

Z

A

200-500

550

300

200-400

100-400

f

20-30

8

10

15-30

10-20

V

25-90

28

19

20-75

6-50

a/g

0,32-1,8

0,14

0,12

0,18-1,44

0,04-0,6

Periodické kmity dalších strojů, jako jsou vibrační

třídiče, tkalcovské stavy, lisy a obráběcí stroje ma-

jí při založení na základové půdě účinky menší. Rotač-

ní stroje při dobrém vyvážení vyvozují kmitání harmo-

nické a jejich účinky mají malou intenzitu. Amplituda

výchylky ve vzdálenosti 5 m obnáší zpravidla pouze ně-
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kclik jU/m, Větší účinky vyvodí ventilátory a odstředi-

vá čerpadla. V dalším přehledu jsou sestaveny účinky

větších stavebních strojů* Označení veličin je stejné

jako v tabulce předchozí.

Stroj

vibro-
beranidlo

úderné
baranidlo

vibrační
válec
Sľ 60

vibrátor
při vrtání

odstředivé
čerpadlo

shrnovač,
skrejpr,
rypadlo

L

1

4

3

1

1

0,5

15

si

Z

Z

H

Z

Z

H

H

A

490

115

135

300

200-500

30

15

f

43

55

15

21

30

50

10

V

132

40

13

40

38-94

10

1

a/g

3,58

1,41

0,12

0,54

0,72-1,5

0,3

0,006

U strojů s dlouhodobým působením periodických kmitů je

možnost resonance větší než u krátkodobých otřesů při

trhacích pracích. Jsou to zejména pístové stroje s

obrátkami kolem 60 za min., které v nepříznivých po-

měrech monou vyvolat kmitání celé budovy. Lidský orga-

nismus je asi o 1 řád citlivější než stavby a osoby

pocitují jako nepříjemné krr.ity, ktert stavba snáší be-

ze škody. Seismické účinky strojů či trhacích prací

také často nevyhovují našim hygienickýr. předpisem a

bývají příčinou stížností obyvatelstva.
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Ke srovnání jsou uvedeny seismické účinky dopravy

se stejným označením jako v předchozích tabulkách to-

hoto odstavce.

Zdroj

nákladní
vlak

rychlovlak

tramvaj T4

nákladní
auto

L

5

2,5

4

3

si

H

H

H

H

A

50

40

10

25

f

50

50

60

25

V

16

13

4

4

a/g

0,5

0,4

0,14

0,06
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Seismická hlediska při
řešení jaderných elektráren

Ing. Ladislav Pečínka, CSc.
o. p. Škoda, odštěpný ssávod
Energetické strojírenství,
oddělení Výpočty

ANOTACE

Podmínky bezpečného a spolehlivého provozu ja-
derně energetických zařízení vyžadují analyzovat vliv
případného zemětřesení na provoz elektrárny. V referá-
tu jsou popisovány předpisy a metodiky používané v rám-
ci působnosti americké Komise pro řízení jaderné oblas-
ti /dříve Komise pro jadernou energii/. Nejsou uváděny
zkušenosti z Japonska pro nedostupnost pokladů.
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1/ Normy NRC

Tyto normy jsou závazné pro všechny budované JE.

la/ 1OCFR5O /základní/ : Žádné osoby /organizace/neT

smí vyrábět, nabýt Si pro-
vozovat JE bez licence NRC.
Žadatel musí poskytovat in-
formace týkající se bezpeč-
nosti JE, speciálně seismic-
ká data nutná pro návrh o-
patření směřujících k ochra-
ně veřejnosti vzhledem k
možnému radioaktivnímu ne-
bezpečí. Dodatek A požadu-
je, aby komponenty,*systé-
my a budovy JE důležité z
hlediska bezpečnosti byly
konstruovány tak, aby vydr-
žely zemětřesení.

lb/ 1OCFKLOO - obsahuje kritéria nutná pro udělení
licence dle 1OCFR5O.
Z hlediska seismického definuje:

oL/ Maximální možné zemětřesení v da-
né lokalitě, pro nějž všechny
systémy spojené s bezpečností mu-
sí být navrženy tak, aby fungova-

j8/ Zemětřesení očekávané během doby
života JE, Veškerá zařízení musí
být konstruována tak, aby nepře-

73



tržitě pracovala při tomuto země-

třesení odpovídajících vibracích

a posuvech půdy. Jako minimální

hodnota akcelerace je požadová-

no alespoň 50 % z případu dlec?C.

Pozn.: veškeré zkratky jsou vysvětleny v závěru.

Jestliže vibrační posuvy půdy podstatně převýší

hodnoty očekávaného zemětřesení, je požadováno odsta-

vení JE do té doby, než majitel licence prokáže, že se

nevyskytnou žádná funkční poškození systémů nutných z

hlediska nepřetržitého provozu, jež by měla za násle-

dek nebezpečí přílišného ohrožení zdraví a bezpečnosti

abyvatelstva.

Pracovní skupina analyzující případ maximálně mož-

ného zemětřesení dané JE je ve smyslu této normy vázá-

na následujícími body:

a/ V území vymezeném kružnicí o poloměru 320 km nutno

popsat geologické poměry se zvláštním zřetelem ke

zlomům a hranicím tektonických oblastí. Pojem tek-

tonická oblast je dle US NRC a IAAE jako území s re-

lativní stálostí geologických poměrů;

b/ Pro toto území se zjistí tzv. historické režimy a

lokalizují epicentra;

c/ Zjištěná epicentra se přiřadí tektonickým oblastem

a zlomům dle bodu

d/ Na základě výsledků předchozího bodu se vyčlení u

každého zlomu či tektonické oblasti, jež se těsně

přibližují k lokalitě JE, nejneberpečnější zemětře-
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sení a sledují se jejich šíření;

e/ Stanoví se útlumové křivky geologického podloží da- .

né lokalityj

f/ Závěry z bodu e/ se aplikují na bod d/:tím se stane-
ví stupeň zemětřesení v dané lokalitě a označí se
jako maximálně možné zemětřesení;

g/ Pomocí známé korelace se tomuto zemětřesení přiřadí
• akcelerace podloží;

h/ Zemětřesení očekávané během doby života JE se defi-
nuje jako zemětřesení s maximální akcelerací podlo-
ží rovnou minimálně 50ti % předchozí hodnoty.

Pro účely konstruování všech systémů spojených s
bezpečností je definována tzv, "seismická kategorie I".
Veškeré budovy, systémy a komponenty /včetně základů a
nosných rámů/, spadající do této kategorie musí být kon-
struovány tak, aby dokázaly vzdorovat maximálně možné-
mu zemětřesení a zůstaly funkčně schopné.

2/ Směrnice NRC

Tyto materiály:

a/ navrhují nebo objasňují požadavky kladené na seis-
mickou instrumentaci;

b/ klasifikují vybavení a komponenty spadající do "seis-
mické kategorie I";

c/ definují dynamické charakteristiky /vybuzené spek-
trum, hodnoty tlumení a namáhání/, jež uznává NRC.

Jedná se o:
NBC - RG 1.12 - Přístroje pro zemětřesení
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1.20 - Vibrační měření na vnitřních komponen-

tech JE

1.29 - Klasifikace konstrukcí z hlediska seis-

micity

1.48 - Návrh limitů a kombinací zatížení pro

hydraulické systémy seismické katego-

rie I

1.60 - Návrh dynamických odezev pro seismic-

ké konstruování JE

1.61 - Hodnoty tlumení pro seismické konstru-

ování JE

1.70 - Forma a obsah bezpečnostní zprávy pro

JE

1.17 - Přístroje pro zemětřesení používané v

závodech pro přepracování paliva

3/ Oborové směrnice

a/ Stavební doporučení - Jednotný stavební kód

- ACI-318-71 - Doporučení

pro předpjatý beton

b/ ANSI N 18.5 - Kritéria pro seismickou instrumen-

taci používanou v JE

ANSI N XXX - Vibrační pohyby půdy v lokalitě JE

příslušející očekávanému zemětřese-

ní

ANSI K 41.7 - Seismická klasifikace elektrických

zařízení JE třídy IE.

c/ ASMS Boiler and Pressure Vessel Code,Section III.

d/ A STL" Part 45 - Jaderné normy

e/ AISC - Manuál pro ocelové konstrukce
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g/ API - Doporučená pravidla pro návrhy a konstruo-

vání velkých, nízkotlakých - svařovaných

uskladnovacích nádrží

Pravomoc těchto směrnic je podobná jako v předchozím

případě.

4/ Seismická instrumentace pro JE

Jedním z cílů instrumentace je diagnostika země-

třesení, základní jednotkou je tzv. akcelerograf.

Běžně používané přístrojové schéma je znázorněno na

obr. 1.

Snímač Startovací

zařízení

Zdrojový

člen

Záznamové

zařízení

Obr. I

Jako snímač se obyčejně používá akcelerometrická

jednotka skládající se ze tří akcelerometrů v tzv. tří-

osém uspořádání, dva zaznamenávají pohyby v horizontál-

ním a jeden ve vertikálním směru.

Startovací zařízení v principu opět tvoří bud" akcelero-

metr či citlivý snímač rychlosti. Z hlediska funkčního

je požadováno startování v horizontálním i vertikálním

směru. Zvyšuje se tím jednak spolehlivost zařízení,

jednak se tím zkvalitňuje pole působnosti na rozsah od

blízkého do dosti vzdáleného zemětřesení.
i

Vzhledem k toulu, že může dojít k poruše akcele.ro-

grafu buč vinou některé jeho komponenty, či poškozením

při zemětřesení, provádí se zálohování. Jedním z mož-

ných přístrojů je tzv. pasivní g akcelerograf, který
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zaznamenává maximální zrychlení na magnetickou pásku.

Toto zařízení nemá výkonový zdroj, ale musí být nulo-

váno a cejchováno po každém použití. Frekvenční spek-

trum není bráno v úvahu. Další alternativou je frek-

venční analyzátor, který zaznamenává maximální hodno-

tu zrychlení a jí příslušné frekvenční spektrum.

Diskutovanou otázkou takto pojaté instrumentace

vzhledem k její přímé návaznosti na diagnostiku země-

třesení je možnost výskytu falešného, signálu a s tím

souvisejícího odstavení JE; z teoretického hlediska

'/viz kapitola 1/ při překročení hodnot příslušných o-

čekávanému zemětřesení má následovat odstavení. Jak

ale postupovat v případě, když některá z těchto hod-

not se objeví na jedné chladicí smyčce /amplitudově

či frekvenčně/ či jiné důležité komponentě?

Další důležitou otázkou je počet a typy přístrojů, u-

místěných v objektu -JE.

V doporučení ANSI N 18«5 jsou zakotveny tyto zásady:

- Je-li špička akcelerace maximálně možného, zemětře-

sení menší než 0,2 g, pak musí být v lokalitě JE in-

stalovány tři tříosé akcelerografy:

Jeden na volném prostranství, jeden na základech o-

chranné obálky a jeden na konstrukci ochranné obál-

ky či reaktorovny. Doplňkem musí být tříosý pasivní

g-přístroj, a to na volném prostranství a na reakto-

rovně, či na ochranné obálce, nebo na potrubí pri-

márního okruhu. Dále je požadován tříosý seismický

vypínač v jednom místě základů ochranné obálky. Je-

ho úkolem je dáti první signól, že nastavená mez

akcelerace je překročena. V hierarchii popsané in-
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strumentace má význam pouze informativní, bez vazby
na případné odstavení JE.

- V rozsahu zrychlení 0,2 * 0,4 g je požadována tatáž
instrumentace a navíc akcelerograf, zaznamenávající '
maximum zrychlení, a seismické vypínače;

- Pro hodnoty větší než 0,4' g musí být opět instalová-
na předchozí instrumentace a navíc tříosý seismograf
na reaktorovně či na potrubí primárního okrunu, :

Směrnice NRC, speciálně NRC-RG 1,12 má za základ před-
chozí, doporučení ANSI N 18,5, ale místo tří kategorií.
zavádí pouze dvě; hranicí je hodnota 0,3 g,

5/ Metodika výpočtu dynamické odezvy ."jednotlivých cel-

ků primárního okruhu JE

Yýchodiskem pro tyto výpočty je vytvoření dosta-
tečně přesného analytického modelu JE. Nutné a postaču-
jící podmínky k tomu jsou:

- znalost odezvy dané lokality /nezastavěné/'na země-

třesení určitého stupně; - .

- znalost interakce podloží - budova /např. objekt re- " ,

aktoru, strojovna parních turbín atd./. \

Na základě tohoto lze požadovanou odezvu jednot- :j

livých celků primárního okruhu JE stanovit, je-li znám
dostatečně přesný matematický model komponenty /otázka
identifikace/ a budící síly. Dle způsobu jejich zadání *•
roziišujeme v současné době tři výpočtové metody. Je-
jich stručný popis je uveden v následujícím. .| ;|
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5»1» Metoda historického režimu

Mějme dán libovolný mechanický systém se soustře-
děnými parametry, který je se základem spojen libovol-
ným počtem m podpor. Jeho pohybovou rovnici lze v ma-
ticovém tvaru zapsat jako

M a O
O

R,

IM
h

kde M^, a M5 jsou diagonální matice soustředěných hmat
systému a podpor, U^, je vektor posuvů soustředěných
hmot systému /tedy nezávisle proměnná/, Ub je zadaný
vektor posuvů podpor /tzv, historický režim/;Kaaresp.
Baa jsou matice tuhosti resp, tlumení a charakterizují
silové účinky mezi soustředěnými hmotami matice M a vy-
volané jejich vzájemným pohybem. Matice K^b a Bfcb vy-
jadřují silové účinky podpor vyvolané jejich jednot-
kovými posuvy a rychlostmi; KÄb a Bab jsou opět matice
tuhosti a tlumení, ale popisují vzájemné síly mezi
soustředěnými hmotami matice M a vyvolané pohybem pod-
por. F̂ , je vektor zadaných vnějších sil a F5 je vektor
reakcí podpor.

Předpokládejme v dalším, že vektor vnějších sil
fa je nulový. Pak maticová rovnice /I/ může být po ma-
lé úpravě rozepsána na dvě soustavy
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Jisou-li tedy zadány vektory posuvů a rychlostí

podpor, tj. {Ub} a {Ua,} lze integraci rovnice /2/ pro-

vést některým z běžných způsobů, Ve smyslu stávají-

cích norem nutno ale provést předem určité úpravy.

ASME kod sekce III požaduje, aby při výpočtu dy-

namických namáhání, vyvolaných seismickými jevy, byla

existující napětí rozdělena na primární a sekundární,

přičemž pro každé z nich musí být stanovena dovolená

hodnota. Primárním napětím budeme nazývat napětí vyvo-

lané statickým zatížením. V tomto případě {ÚaHÚb}-0, {ÍU=Q,

takže rovnice /2/ se změní na

/ 4 /

Yynásobíme-li vztah /4/ zleva maticí Ir-aaj , dostane-

Kh-[Uk]N
rH . M N

přičemž matici L"«bj lze nazvat "statickou účinkovou

maticí", je řádu m /=počtu padpor/ a je definována vzta-

hem •

Pro sekundární, tj. dynamickou složku deformace tedy

platí
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Dosazením /7/ a /5/ do /2/ dostaneme výslednou pohybo-

vou rovnici pro posuvy vyvolané pouze seismickými ú-

činky ve tvaru

Rovnice /o/ je rovnice vynuceného kmitání, vektor budí-

cí síly, reprezentovaný pravou stranou, má složky vy-

volané reakcí a tlumícím účinkem jDodpory. Předpokládej-

me v dalším,- že tlumení je zanedbatelné. Pak /8/ se

změní, na

a soustřeáme se v dalším pouze na řešení vynuceného

kmitání. Použijeme modifikovanou metodu modálni analý-

zy [4,5], která spočívá v Choleského dekompozici mati-

ce hmotnosti _ _ _ __

[M*HL*FJ /.o/
a ve výpočtu spektrální matice [/I]1 MagAi a ortonor-
mální modálni matice [X] symetrické reálné matice struk-
tury [A]r[CKK

aa3t
L«] . Transformací souřadnic

kde [v] =[ĽJ[X] je tzv. modálni matice soustavy /9/
dostaneme normální tvar pohybové rovnice

/12a/
čili

/12b/

což reprezentuje systém skalárních nezávislých rovnic
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kde£.|a Fj(t) jsou prvky vektorů{£}|a-[Xr]K][MJ[Ho.hl{Db} /i3/

Vlastni řešeni soustavy rovnic /13/ se provede

některou z běžných analytických či numerických metod

podle toho, jak je zadán vektor {̂ b} . Při analýze vý- .

sledků je nutno mít na zřeteli, že do Fj (t) vstupují

současně všechna zrychlení podpor se svými fázovými

posuvy. Metoda historického režimu je tedj/ přesná,

ale vyžaduje velké náklady na výpočtový čas.

5.2. Metoda vícenásobného nezávislého buzení

Ve smyslu závěru předchozího odstavce lze pravé

strany systému rovnic /13/ zjednodušit tak, že místo

vektoru {Újj} se zadá postupně každý z jeho m prvků,

tj. U, , ,k=l,2....m.V tomto případě je ovšem nutno mís-

to matice [̂ ab] pracovat pouze s jejím k-tým sloupcem,

tedy s vektorem \"yj . Libovolná z rovnic /13/ bude pak

mít tvar

Řešení /14/ se provede opět některou z běžných metod,

podobně jako v předchozím odstavci. Výsledná amplituda

pro j-tý tvar kmitu je pak dána výrazem

Tř praxi bývá dost často zadána výkonová spektrální hus-

tota akcelerace Suk(iu) k-té podpory. Pak na základě zná-

mých vztahů /Crandall-Random Vibration/ platí pro střed-

ní kvadratickou hodnotu výchylky

max.
/«/

t\-

! I

í -.
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I max

Je pochopitelné, že na rozdíl od metody- historic-

kého režimu neobsahuje tento způsob fázovou informaci.

Je tedy méně přesný, ale z hlediska vynaložených ná-

kladů finančně výhodnější.

Výsledky řešení lze zpřesnit ještě v tom smyslu,

že odezvu lze stanovit pro buzení v jednotlivých smě-

rech zavedeného souřadného systému. Výsledná hodnota

výchylky pak bude dána analogicky k /17/ výrazem

5.3. Metoda nejnepříznivějšího buzení

Maximální zjednodušení systému rovnic /13/ resp.

rovnice /14/ lze docílit tak, že místo vektoru {iibj u-

važujeme pouze ten jeho prvek, který přísluší podpoře

jež způsobí nejnepříznivější odezvu. Výsledkem je tedy

rovnice

jejíž řešení je analogické s předchozím odstavcem.Shod-

ně se postupuje i v případě, je-li místo Ub£ zadánoSO^ÍOJ).

Pozn.: 1/ Vlastní volba matematického modelu pro výpo-

čet dynamické odezvy jednotlivých komponent se pohybu-

je v dosti širokých mezích. V nejjednodušších případech

se vystačí se systémem s jedním stupněm volnosti; je-li

hmotnost komponenty srovnatelná s ochrannou obálkou
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/I % a více/, pak je předepsán systém se dvěma stupni

volnosti. Na potrubní systémy se aplikuje metoda ko-

nečných prvků.

2/ Je pochopitelné, že ověření správnosti mate-

matického modelu musí vycházet z experimentů. Jsou mož-

né dvě cesty:

- přímé měření na elektrárně /in situ/, základem je

instrumentace popsaná v předchozí kapitole;

- měření na modelecn, porucha je generována vibrátorem.

Přednost prvého způsobu spočívá v přímém styku se

zařízením; nutno ale počítat s faktem, že zemětřesení

je jev řídký. Druhý způsob má laboratorní charakter:

je kdykoliv přístupný, pružný co do volby alternativ.

Podstatnou nevýhodou ovšem je, že porucha, tj. země-

třesení, se obtížně modeluje, nebot jak bylo zdůrazně-

no, náhodný signál není dostatečně reprezentativní.

Modelování "časové historie" naráží na neznalost vhod-

ných kritérií. I kdybychom přijali jako bezrozměrný

parametr Strouhalovo číslo, pak okamžitě narazíme na

neznalost jeho rozsahu.

6/ Závěr

Z uvedeného přehledu plyne, že seismickou proble-

matiku ve vztahu k budovaným JE lze rozdělit na tři ob-

lasti:

a/ definování kritérií,

b/ vypracování vhodných matematických modelů stavebních

objektů JE včetně dané lokality,
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c/ vypracovaní vhodných matematických modelů komponent

JE.

Je tedy zřejmé, že se jedná o interdisciplinárni

činnost mezi projekčními ústavy - výzkumnými ústavy -

dodavatelem JE a jejím provozovatelem.

Aplikujeme-li toto na poměry v ČSSR lze vyslovit

domněnku, že úroveň teoretických disciplín spojených

s vypracováním matematických modelů stavebních objek-

tů JE a jejich komponent je dostatečně vysoká, takže

v těchto oblastech časová ztráta není tak velká. Pro-

blematika spíše spočívá ve volbě vhodného koordináto-

ra.

Pozornost je nutno soustředit hlavně na normotvor-

nou činnost, přičemž by bylo vhodné začít studiem a ná-

slednou aplikací japonských a amerických standardů,

které lze v současné době považovat za dosti dokonalé.

Seznam zkratek

NRC ..... Nuclear Regulatory Commission

CFR Code of Federal Regulations

RG Regulatory Guide

ANSI .... American National Standards Institute

ASME .... American Society of Mechanical Engineers

ASTM .... American Society for testing and Materials

ACI ..... American Concrete Institute

AISC .... American Institute of Steel Construction

API ..... American Petroleum Institute
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Dynamické účinky
zemětřesení na oběhové
čerpadlo primárního okruhu
jaderného reaktoru

Ing. Vladimír Kopřiva, CSc.
Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů
Praha 9 - Běchovice

AN01ACE

Na základě zadané úrovně seismického buzení je
proveden výpočet dynamické odezvy oběhového čerpad-
la vřetně příslušného potrubního okruhu. Ukazuje se,
že ke snížení odezvy soustrojí při kmitání s nízkými
vlastními kmitočty je nutno vyztužit uložení čerpad-
la popřípadě použít omezovače a tlumiče vibrací.
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1. Čvod

Strojní zařízení jaderných elektráren jsou kon-
struována podle hledisek, jež by měla zajistit jejich
vysokou spolehlivost i v mimořádných, velmi nepřízni-.
vých provozních podmínkách. Prakticky by měla snížit
na minimum pravděpodobnost výskytu havárie těchto vel-
mi nákladných zařízení s velmi nebezpečnými následný-
mi účinky na životní prostředí.

Uvedená problematika je v posledních letech ve
světě sledována velmi intenzívně, o čemž svědčí řada
publikací. Pro vlastní práci byla použita [l] , která
je vlastně rešerší komplexní problematiky soustředě-
né kolem účinků zemětřesení a preventivních opatření
ke zvýšeni, provozní odolnosti strojních zařízehí, bu-
dov a staveb zařízení jaderné energetiky.

Prakticky se v ní stručně probírají všechny a-
spekty spojené s řešením tohoto problému. Při podrob-
nějším, studiu partií, jež souvisejí přímo se zadaným
úkolem, však nebyly nalezeny konkrétní jednoznačné ú-
daje, jež by mohly být při řešení použity. Tato sku-
tečnost je ve zprávě komentována s doporučením věnovat
pozornost experimentálnímu sledování a vyhodnocování
charakteristických parametrů potřebných pro predikci
účinků zemětřesení.

Uvedená rešerše je cenná zejména tím, že uvádí

asi 270 prací většinou ne starších 5- - 6 let.

Pokud jde o zemětřesné oblasti ČSSR a typické je-
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vy a účinky v oblastech, kterými prochází zemětřesení,

byly uskutečněny konzultace na specializovaném praco-

višti Geofyzikálního ústavu ČSAV /Ing, Kárník, DrSc./.

Základní údaje obsahuje čs. norma

Cílem této práce je navrhnout způsob řešení ode-

zvy systému oběhového čerpadla primárního okruhu ja-

derného reaktoru na účinky uvedených jevů, aby bylo

možno alespoň výpočtově kontrolovat kinematické i si-

lové poměry na čerpadle, popřípadě navrhnout opatření

ke zvýšení jeho odolnosti proti těmto jevům.

2. Některé charakteristické vlastnosti

zemětřesení

Základní údaje o posuzování staveb a konstrukcí

udává [1] .

Zemětřesení je definováno jako otřesy půdy, vyvo-

lané vnitřními přírodními silami v zemské kůře.

Zdroj otřesů se nazývá ohnisko /hypocentrum/.

Vertikální /radiální/ průmět ohniska na povrch zemský

je epicentrum, vzdálenější průmět na opačné straně ze-

měkoule antiepicentrum.

Intenzita zemětřesení se posuzuje podle účinků a

označuje se stupni Mercalli-Cancani-Siebergovy stupni-

ce /I-9° M C S /.

Existují také jiná kritéria - např, rychlost kmi-

tání - podle níž lze hodnotit účinky zemětřesení na

90



stavby:

a/ prvé známky škod /10 * 30/ 10 m/s
b/ lehké škody /30 * 60/ 10~3 m/s
c/ vážné škody /60 + 140/ 10"3 m/s
d/ destrukce /140 a více/ 10~3' m/s.

Při zemětřesení se šíří od hypocentra /ohniska/
elastické zemětřesné vlny, které se na zemském povr-
chu projevují jednak jako podélné, jednak jako příč-
né, které se šíří pomaleji než podélné.

Šíření těchto vln podléhá obecně platným zákoni-
tostem pro pružné kontinuum /odraz, lom, disperze, o-
hyb atd./, takže výsledná forma zemětřesných projevů
v určitém místě je s ohledem na anizotropní vlastnos-
ti zemské kůry, jíž vlny procházejí, velmi složitá.

Na základě nejjednodušších představ a provedených
měřeni lze intenzitu zemětřesení udávat jako velikost
zrychlení v místě na povrchu zemském, jímž prochází
čelo zemětřesné vlny, kterou s ohledem TIB obvykle znač-
nou, vzdálenost od hypocentra lze na povrchu zemském po-
kládat za rovinnou.

^•chlast šíření zemětřesných vln v zeminách, jež
jsou- vhodné pro zakládání průmyslových staveb, se pohy-
buje kolem C = 1000 - 1500 m/s, úrovně složek zrychle-
ní asi a V e r t = 4 m/s

2, a h o r i z =3,5 m/s
2 při frekven-

ci f = 0.5 * 22 Hz /8-9°MCS/.

2.1 Jednoduchý popis šířeni zemětřesné vlny

Jednoduchou představu o šířerií vlny na příkladu
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příčné objasňuje obr. 1. V čase t = 0 dorazilo

čelo vlny do bodu X = 0. Položíme-li do tohoto okam-

žiku pačétek časového sledování děje, dospěje čela vl-

ny do místa JO v čase tc

 = ~c~ . Pro další časový průběh

deformace v tomto místě bude směrodatný časový rozdíl

i"tc~ i~~~é~ /pokud r-1r> 0/. Označíme-li jakcí lo-

gickou funkci výraz

(t >•£).
*\ _ vztah uvnitř závorky splněn

-0 - vztah nesplněn,

je možno pro časově místní průběh deformace udat vztah

w U,i) = (t>ě)Wo*r«
fi-*)sin co (t-ě)

který lze pomocí r e l a c í C-Af 1W=2wf / h - délka vl-
ny, f - kmitočet, C - rychlost š í ř e n í / upravit na
/příčná vlna/

v U,t) = .
Obdobný vztah lze napsat pro podélnou vlnu

27TcCu.(cut-Jc)

Rovnice pro V (X,,t)^ZiX*^) jsou parametrické vzta

hy pro výpočet souřadnic trajektorie pohybu určitého

bodu zemského povrchu při průchodu zemětřesné vlny.

Je patrné, že tato trajektorie bude rovinná křiv
ka, v případě nulového Útlumu obecně elipsa, jež může
pro fázovou shodu obou složek zdegenerovat na přímku.
Při nenulovém útlumu bude mít obecně podobu spirály,
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jež opět v případech fázové shody přejde v úsečku, jež
se zkracuje s časem. Skutečnost však bude patrně slo-
žiťější s ohledem na přijatá zjednodušení.

Při praktickém výpočtu budeme vycházet ze změře-
ných, popř. doporučených hodnot zrychlení, jež získá-
me snadno z výrazů pro výchylky dvojí derivací. Poně-
vadž bývá vždy oL «U>, je možné používat zjednodušené
vztahy

''y max

v(xttl --
p

Jľak j iž bylo řečeno, uvádí se praA z m a x = 3,5m/s ,
= 4 m/s • Z těchto hodnot můžeme určit maximál-

ní počáteční výchylku v závislosti na kmitočtu zá-
chvěvů

-max

'max

\<*-zmax\ _ 0,0866

\av max\ .
(A)*-

IHyto relace jsou zobrazeny na obr, 2, z kterého je

patrné, že značné výchylky přísluší malým frekvencím

záchvěvů /interval 0,25 * 1 Hz/.

3. Model čerpadla

Čerpadlo je částí primárního okruhu, jehož zjed-
nodušené schéma je na obr. 3.
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Pevným bodem primárního okruhu je reaktor; čer-
padlo i parogenerátor jsou uloženy s možností pohybu
ve vodorovném směru /kluzné uložení, závěs/ s ohledem
na vyrovnání zejména tepelných dilatací. Čerpací a-
gregát je reprezentován soustavou dvou koncentrova-
ných hmotností /motor, čerpadlo/ spojených pružným
mezikusem /"lucerna"/.

V obecném případě je nutné dynamický výpočet pro-
vádět pro celou soustavu; nelze vyjmout jednoduše jen
její část bez uvažování dynamické souvislosti s celým

- systémem. S ohledem na určitou nejistotu v zadání za-
řízení, na něž je čerpadlo napojeno, byla tato spoje-
ní simulována statickými tuhostmi, na nichž je čer-
padlo pružně uloženo. Jde hlavně o tuhosti připoje-
ných patrubí, dále pak o tuhost úložného zařízení.

3.1 Matematický model vlastního, čerpadla
/pro účinky zemětřesení/

Model byl vytvořen na základě výkresové dokumen-
tace a je principiálně znázorněn na obr. 4. Sestává
jednak z prizmatických částí, jež respektují rozpro-
střené rozdělení tuhostních a hmotnostních parametrů,
jednak respektují místní nahromadění materiálu v moto-
ru i čerpadle připojením koncentrovaných hmotností.

Připojené koncentrované statijké translační i
rotační tuhosti představují parametry pružného ulo-
žení čerpadla na napojených potrubích, resp', na úlož-
ném zařízení.
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3.2 Analýza účinků zemětřesení

¥zhledem k tomu, že periodicita zemětřesných ú-
činků se pohybuje v pásmu od 1 Hz + 20 Hz /čím dále
od epicentra, tím bývá frekvence pomalejší v důsledku
útlumu složek s vyššími frekvencemi, jež jsou rychle-
ji tlumeny vnitřním útlumem zeminy, jíž procházejí/,
byly zjištovány nejnižší vlastní frekvence čerpadla
pro účely další dynamické analýzy. Výsledky /program
PJ07 pro HP 9830A/ jsou uvedeny v následující tabulce

současně s amplitudou kinematického buzení /CLV = 4/60
p

pro vertikální směr, dz — 3,5/ítf pro horizontální
směr/.

2

Směr
kmitu

1 vertikální

2 horizontál-
ně - v rovi-
ně proložené

3 osami sacího
výtlačného
potrubí

4 kolmo
k předchozí
rovině

Způsob
kmitání

translační
kmitá celé
čerpadlo
jako tuhý
celek

kývavý -
uzel v čer-
padle
kývavý -
uzel v
motoru

translační

kývavý -
uzel pod
motorem

Vlastní Amplituda
frekvence kinemat.

buzení

- 15,7 Hz 0,4,10"3m

12,7 Kz O,55.1O~3m

40,2 Hz O,O5.1O~3m

2,0 Hz 22.10~3m

21,0 Hz O,2.1O~3m

Na základě uvedené tabulky je možno posoudit ne-
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bezpečnost jednotlivých alternativ buzení.

Nejhorší případ patrně nastane tehdy, kdy země-
třesné účinky budou mít frekvenci shodnou s některou
vlastní frekvencí čerpadla. Tento případ nelze při ne-
znalosti seismických poměrů v konkrétní lokalitě a
priori vyloučit. Podle tohoto kritéria bude patrně nej-
nebezpečnější alternativa č. 4, kde amplituda kinema-
tického buzení je ~22 mm, která se projeví na kon-
strukci čerpadla při rezonanční shodě výchylkami mini-
málně o jeden řád většími• U ostatních alternativ by
-odezva konstrukce patrně nepřesáhla /^1O mnu Podrob-
nější výpočet na náhradním modelu dal pro alternati-
vu č. 4 výchylky o velikosti ~ 0,37 m. Čerpadlo kmi-
tá translačně v horizontálním směru, direkční síly
jsou určovány tuhostí potrubí. K takovým výchylkám z
praktického hlediska nemůže dojít, poněvadž nejsou v
úložném zařízení k dispozici potřebné vůle. Patrně by
došlo k rázu a poškození konstrukce.

Je nutno se ovšem zamyslet nad pravděpodobností,
že se takový jev vyskytne. Především je nutná uvážit,
že při konkrétní, znalosti lokality budou patrně úpl-
nější údaje o parametrech zemětřesných jevů /zejména
o frekvenci/ v místě se vyskytujících, takže výpočet
bude možno provést přesněji, popřípadě bude možno i
konstrukci frekvenčně přizpůsobit s ohledem na před-
pokládané spektrum buzení* Určitá možnost sníženi am-
plitudy odezvy se nabízí při použití přídavných tlu-
mících elementů /pružina - tlumič/, jež by mohly při
vhodném návrhu značnou část energie vnášené při země-
třesení do stroje absorbovat.
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ti systému čerpadlo - uložení by bylo nutné doplnit

úložnou část vhodnými pružnými a tlumícími členy, po-

případě omezovači amplitud /dorazy/.

Z teoretické analýzy vyplývá, že základním krité-

riem pro posouzení dynamické odolnosti vůči zemětřese-

ní je nejnižší vlastní frekvence systému, která jednak

ukazuje na dynamickou poddajnost systému, jednak urču-

je i intenzitu možného kinematického buzení.

Čím bude vlastní frekvence systému vyšší, tím bu-

de dynamicky tužší a tím menší bude i kinematické bu-

zení, které je nepřímo úměrné kvadrátu frekvence.

Zvýšením tuhosti uloženi čerpadla, popi1,

vhodně volených tlumících elementů by bylo orotc možno

dosáhnout podstatného snížení výchylek při kvas irezo-

nančním kmitání, vyvoLaném účinky z
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Je nutno uvážit ještě jeden případ buzení, a to

při nejnižší možné frekvenci 1 Hz, jak to uvádí zadá-

ní úkolu v souhlasu s normou. Této frekvenci přísluší

amplituda kinematického buzení C,10 m pro svislé, resp.

0,0tí9 m pro vodorovné zemětřesné kmitání.

Při tomto způsobu buzení by patrně vzniklo vynu-

cené kmitání v blízkosti rezonance pro vodorovný kmit

s vlastním kmitočtem 2 Hz, tedy opět pro alternativu

č. 4. Součinitel nakmitání lze v tomto případě vzít

"

Odezva proti buzení by vzrostla asi o 33 %, tj. na

0,69 . 1,33 = 0,11b m.

V tomto případě ovšem čerpadlo i s pružnými pod-

pěrami kmitá jako celek, prakticky bez vnitřních defor

mací. Přírůstek výchylky 33 %, což je asi 0,029 m~ ,

odpovídá deformaci pružných podpěr /napojená potrubí/

vůči souřadnému systému, spojenému s pohybující se ze-

minou. T.ato varianta buzení je výrazně příznivější než

případ rezonančního buzení na frekvenci 2 Hz.

Vcelku je možno konstatovat, že konstrukce vlast-

ního čerpadla je z hlediska odolnosti vůči dynamickým

účinkům zemětřesení dostatečně tuhá; uložení čerpadla

na napojených potrubích a úložném zařízení však vytvá-

ří systém s velmi nízkou frekvencí, což se velmi ne-

příznivě projeví v případě výskytu zemětřesení s níz-

kou periodicitou účinků. Ke zvýšení dynarr.ické očolnos-
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Dynamika konstrukčních
prvků jaderných elektráren
při seismických jevech

Ing. Pavel Rejf, Ing. Sokrates Konstantinidis
Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů
Praha 9 - Běchovice

ANOTACE

V článku jsou uvedeny nejběžnější matematické po-

pisy seismických vibrací zemské kůry. Obecné mechanic-

ké soustavy jsou pro numerické výpočty modelovány pro-

storovou sítí bodových nespojitostí charakterizovaných

hmotností, tuhostí a tlumením. Pohybové rovnice modelu

mechanické soustavy, na který působí buzení.seismického

charakteru, jsou řešeny přímou diferenční metodou. Člá-

nek rovněž obsahuje číselný příklad výpočtu odezvy

jednoduchého mechanického systému.

102



1. tívod

Důležitým požadavkem na konstrukci pro jaderná za-

řízení je její vysoká spolehlivost i v případe zemětře-

sení. Proto jedním z úkolů spojených s návrhem kon-

strukčních elementů je ověření jejich dynamické oňcl-

nosti výpočtem.

K tomu, aby bylo možno určit odezvu konstrukce

na seismické jevy,jo v prvé řade třeba se zabývat ma-

tematickým popisem buzení seismického charakteru.

2. Seismické vibrace

Někteří autoři /např. [l] / navrhli pro pohyb půdy

vztah

Jío==-O.'te • šinul, /i/

kde Jí0 je výchylka základu; Q, - počáteční amplituda;

£» - parametr tlumení procesu kmitání; LU - nejvýraz-

nější frekvence v seismogramu; t - čas.

Pozorování zemětřesení a záznamy kir.itání půdy

však ukazují, že proces pohybu zeminy je typickým ne-

stacionárním náhodným procesem. Např. z obr. 1 /viz

literatura [4]/, je zřejmé, že pohyb půdy nelze po-

psat deterministický::- vztahem.

Jednou z prvních prací, jež využívá teorie nái-icd-

ných procesů k výpočtu konstrukcí na seismickú síly,

je [5] . V ní se zrycr.lení základu Jí0fé) uvádí ve tva-

ru
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O'P(Í) pro

'0 pro t •*— w f

kde Pit) je stacionární náhodný proces.

V práci [6] je seismické zrychlení základu apro-

ximováno vzťahem

UQ-S o
pro

pro é

o je konstanta.

Tento matematický popis byl námi použit při vý-

počtu odezvy dynamických systémů na buzeni seismické-

ho charakteru.

3. Matematický model obecného mechanického

systó:nu

Spojitě rozložené parametry /hmotnost, tuhost,

tlumení/ charakterizující mechanický systém budeme a-

proximovat prostorovou sítí bodových nespojitostí -

viz obr. 2. Pro takto upravenou soustavu lze snadno

sestavit pohybové rovnice ve známém maticovém tvaru

MX+KX+CX-Q, /v
kde M t K t O jsou matice hmot, tlumení a tuhostí a

je vektor buzení; A je vektor výchylek*
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4. Žesení pohybových rovnic

Při použití přímé diferenční metody dostaneme pro
řešení následující vztahy

X(T+AT)-X(T)+AT- O-X(T) +ATPX(T)+
+ATQ(T) /5/

X(T*AT) -XCľ) + AT-XIT+AT) .
V rovnicích /5/ uvažujeme průběh času diskrétní s kro-
kem ůsI . ¥ektor X obsahuje výchylky z rovnovážne po-
lohy

X —
Vektor (J obsahuje složky buzení

• -*

kde

j / V

Pro prvky matic O , P platí následující výrazy

tra bij .
rm

U

^j-ZnJ-nJjj+nJ+žn )

'fc (i-J-****j,/-J+**)
Mi

105



Použité symboly mají následující význam:

JÍij — COSOCij

j£n+itj =» COSjSij

Vs

3 S 0 U směrové úhly.

Uvedeného postupu výpočtu odezvy bylo použito při ře-

šení následujícího příkladu.

5. Číselný příklad

K ověření odvozených vztahů byl řešen rovinný pří-

pad odezvy tříhmotové soustavy /obr. 3/ na buzení seis-

mického charakteru.

Použité vstupní údaje:

lili — ff)ž —« 171a —• 10 [1*1
1OOO
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bxi = hx2 = í>xs = by* = byt = byt = 100 [ N . s .m"1

ktt- its ^ its = 1000 [N.m"1]
i>a= bts=-b*s =* 100 [N.s.nf']

AOK- 1 j -Aoy - OtS
Počáteční výchylky a rychlosti jsou nulové.

Časový krokZl7"= 0,01 s .

Průběhy výchylek jednotlivých hmotných bodů ve

směrech x a y jsou uvedeny na obr. 4 .

6, Závěr

V- uvedené práci byl ověřen způsob výpočtu ode-

zvy konstrukčních prvků na buzení s náhodným klesa-

jícím časovým průběhem, které aproximuje buzení seis-

mického charakteru. Z důvodů dostatečné obecnosti byl

mechanický systém modelován prostorovou sítí bodových

nespajitostí. Pohybové rovnice systému byly řešeny

přímou diferenční metodou, která se dá snadr.o použít

s použitím prostředků výpočetní techniky. Uvedené vý-

pačetní postupy byly ověřeny na programovatelném kal-

kulátoru HP 9830, který se šesti k-byty paměti umož-

ňuje používat medely až s deseti hmotnými body.

Použitá označení:

ti
H
C

matice hmotností

matice tlumení

matice tuhostí

matice charakterizující rozložení tuhostí sousta-

vy
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xo vektor odezvy

matice charakterizující rozložení tlumení sou-

stavy

vektor buzení

časový krok s

stacionárni náhodný proces nus

výchylka m

počáteční amplituda

čas

frekvence

parametr tlumení

souřadnice

souřadnice »

souřadnice

<f-x,<j,zsložky buzení

Ao konstanta

tn hmotnost

K tuhost

O tlumení

-2

m.s
s

-1

s
s
m
m
m
N

-1
-1

N . in

K. s.m-1

[2]

[3]
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