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Anotace 

 Disertační práce se zaměřuje na matematické modelování požárů, které v současné 

době patří k stále se rozvíjející oblasti. Může být dalším moderním nástrojem, který 

pomůže při vyšetřování požáru. Z výsledků získaných pomocí matematických modelů je 

možné popsat způsoby šíření požáru v uzavřeném prostoru. V současné době jsou 

nejrozšířenější dva hlavní přístupy modelování požárů a šíření kouře, a to zónové modely 

a modely typu pole.  

V práci je pro potřebu počítačového matematického modelování požáru použit 

program Smartfire. Program Smartfire patří mezi modely typu pole umožňující 

modelování požárů v uzavřeném prostoru. Pro první porovnání experimentálních dat 

s vypočtenými byly použité publikované experimentální hodnoty získané při požárních 

testech prováděných Stecklerem a kol. 

 V další části práce byly modelovány pomocí programu Smarfire požární zkoušky 

simulující tyto scénáře požáru – požár plynu, požár kapaliny a požár dřeva a požár 

kuchyně v objektu modřanského cukrovaru a byly porovnány experimentální hodnoty 

s vypočtenými. Požární zkoušky byly realizovány v rámci řešení výzkumného 

projektu Technického ústavu požární ochrany v místnosti bývalého modřanského 

cukrovaru. Jsem spoluřešitelkou dílčího výzkumného úkolu tohoto výzkumného projektu. 

Hlavním cílem práce bylo na základě modelovaných scénářů vypracovat metodiku 

pro použití programu Smartfire k objektivizaci závěrů požárně technických expertiz. 

Metodika je rozdělena do několika kapitol a měla by sloužit jako návod pro provedení 

simulace požárního scénáře při prokazování, že určitá hypotéza rozvoje požáru je či není 

pravděpodobná. 

 

Klíčová slova: modelování požárů, model typu pole, Smartfire, zjišťování příčin požárů, 

simulace požáru, požární zkoušky, validace počítačového modelování, metodika 

počítačového modelování  
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Abstract 

 The dissertation focuses on the mathematical modelling of fires, which currently 

belongs to still developing the field. It may be the next modern tool to help in the 

investigation of the fire. The results obtained using mathematical models is possible to 

describe the spread of fire in a confined space. At present are the most widely used two 

main approaches to modelling the spread of fires and smoke, and that is zone models and 

field models.  

 The work is for the use of computer mathematical fire modelling use software 

Smartfire. Software Smartfire is one of the models of field models and allows fire 

modelling in a confined space. For the first comparison of experimental data with 

calculated were used the published experimental values obtained in fire tests performed by 

Steckler et al.  

 In another part of the work were modelled using software Smarfire fire tests 

simulating the fires scenarios – fire of gas, liquid fire, and fire of wood and kitchen fire in 

the building Modřany sugar refinery and were compared experimental values with 

calculated. Fire tests were carried out within the research project of the Fire Technical 

Institute in the room of the former Modřany sugar refinery.  

 The main aim of this work was based on modelled scenarios to develop the 

methodology for the using of the software Smartfire to the objectification conclusions fire 

technical expertise. The methodology is divided into several chapters and should serve as a 

guide for the simulation of fire scenarios in proving that a hypothesis of the development 

of fire is probable or not. 

 

Keywords: fire modelling, field model, Smartfire, fire investigation, simulation of fire, fire 

test, validation of computer modelling, computer modelling methodology 
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Předmluva (motivace) 

 Zjišťování příčin vzniku požárů je komplexní činnost, která vede ke stanovení místa 

vzniku požáru a dále okolností, podmínek a faktorů, které svedly dohromady zdroj 

vznícení, oxidant i palivo za použití vědecké metody. Začíná se shromažďováním údajů 

a jejich analýzou. Na základě všech dostupných informací se stanoví možné hypotézy, dále 

se pokračuje v jejich ověření a nakonec se určí konečná hypotéza. Tato komplexní činnost 

zahrnuje zkušenosti, technické znalosti a použití vědeckých poznatků s využitím 

laboratorních analýz a experimentálních metod, jedná se tedy o multidisciplinární vědní 

obor. 

 Hlavní motivací pro disertační práci je začlenit matematické modelování požárů 

do kriminalistické disciplíny zjišťování příčin požárů. Vhodně tak doplnit dosavadní 

přístupy vyšetřovatelů požárů a kriminalistů v expertizách stop požárů spojených s odběry 

vzorků na požářišti a jejich následným laboratorním zkoumáním. Je potřeba validovat 

modely pro dané scénáře požárů a vypracovat metodiku ověření hypotézy vzniku požáru 

matematickým modelováním z důvodu uznání a věrohodnosti výsledků při trestně právním 

a přestupkovém řízení.  

Poděkování 

 Ráda bych na tomto místě zmínila několik důležitých lidí a institucí, poděkovala jim 

a projevila upřímnou vděčnost za jejich podporu během mého doktorského studia.  

 Děkuji Prof. Dr. Ing. Aleši Dudáčkovi a Ing. Ottu Dvořákovi, Ph.D. za pomoc, 

neocenitelné rady a odborné konzultace při zpracování disertační práce. Ráda bych také 

poděkovala všem pracovníkům oddělení výzkumu a vývoje Technického ústavu požární 

ochrany za realizaci požárních zkoušek.  

 Tato disertační práce vznikla v rámci výzkumného projektu č. VD20062010A07 

„Výzkum moderních metod pro zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných 

účinků požárů na osoby, majetek a životní prostředí“ a č. VD20062007A01 „Vývoj 

a validace požárních modelů pro stanovení vývinu/šíření tepla a kouře, toxických plynů, 

tlakových vln pro simulaci/interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků“. 

Některé části těchto projektů byly řešeny ve spolupráci s FBI VŠB - TUO formou smlouvy 

o dílo. 
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 [m
2
∙s

-3
] rychlost disipace,  

lam  [Pa∙s] laminární dynamická viskozita,  

t  [m
2
∙s

-1
] turbulentní kinematická viskozita,  

 [kg∙m
-3

] hustota, 

 [W∙m
-2

∙K
-4

] Stefan-Boltzmanova konstanta (∙

W∙m

-2
∙K

-4
) 

    turbulentní Prandtlovo číslo pro , 

k  [1] turbulentní Prandtlovo číslo pro k,  

 

CFD  computational fluid dynamics (počítačová dynamika tekutin), 

CO oxid uhelnatý, 

CO2 oxid uhličitý, 

DVÚ dílčí výzkumný úkol, 

FDS Fire Dynamics Simulator (simulátor dynamiky požáru), 

FSEG pracovní skupina „Fire Safety Engineering Group“ z Greenwichské 

univerzity,  

HCN kyanovodík, 

HRR heat release rate (rychlost vývinu tepla), 

HZS  Hasičský záchranný sbor, 

MV-GŘ  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství, 

NIST  National Institute of Standards and Technology (Národní institut norem 

a technologie), 

NO oxid dusnatý, 

NO2 oxid dusičitý, 

O2 kyslík, 
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OVV  Oddělení výzkumu a vývoje, 

PTE požárně technická expertiza, 

PU polyuretan, 

SHZ  stabilní hasicí zařízení, 

SO2 oxid siřičitý, 

TÚPO  Technický ústav požární ochrany, 

ZPP zjišťování příčin požárů 
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Úvod 

Disertační práce se zabývá možnostmi aplikace požárních modelů při zjišťování 

příčin vzniku požárů a požárně technických expertiz. Oblast zjišťování příčin požárů 

právně vymezují zejména zákon č. 133/1985 Sb. [89], o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) a vyhláška č. 246/2001 Sb. [86], 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci).  

Zjišťování a vyšetřování příčin požáru patří mezi nejobtížnější kriminalistické 

disciplíny. Vyplývá to jak ze samotného faktu složitosti jevu požáru, tak i z toho, že 

v průběhu vyšetřování a zjišťování příčiny se naráží na značné obtíže při získávání 

důkazního materiálu, který by svědčil jak o příčině, tak i o možnosti zavinění osob. 

Zjišťování příčin vzniku požárů je pojem [49], který představuje nejen objektivní 

posouzení příčiny vzniku požáru, ale zahrnuje celou řadu dalších úkolů. Například je nutné 

posoudit a vyhodnotit důvody a možnosti šíření požáru. Vyšetřovatel, který vede šetření 

ke zjištění příčiny vzniku požáru, musí mít rozsáhlé znalosti z oblasti požární prevence 

(zejména k bezpečnosti výrobků, podmínek pro uvedení výrobků na trh, požární ochrany 

staveb, technologií, nebezpečných chemických látek a přípravků, prevence závažných 

havárií atd.). Velmi důležité je i získávání praktických dovedností a zkušeností od kolegů. 

Zjišťování příčin vzniku požárů s využitím laboratorních analýz a experimentálních metod 

má zásadní význam pro zvýšení objasněnosti příčin, a to jak požárů závažných, tak 

i požárů vyznačujících se technickou náročností a složitostí při zjišťování jejich příčin. 

Dalším způsobem, který může pomoci popsat způsoby šíření požáru v uzavřeném 

prostoru, je použití matematického modelování požárů. Průběh požáru je možné 

vizualizovat a také lze modelování požáru použít k analýze popožárních znaků. Požár je 

obecně definován jako nekontrolované šíření plamene [62] a je pokládán za nejsložitější 

děj v teorii hoření. Zahrnuje proudění kapalin, hoření, kinetiku, radiaci a v mnoha 

případech vícefázový tok. Složitost tohoto procesu zapříčinila, že se matematické 

modelování požáru začalo vyvíjet teprve v padesátých letech dvacátého století. Nejprve 

byly používány semi-empirické a analytické modely a z nich se vyvinuly zónové modely 

a modely typu pole, které jsou v současné době nejrozšířenější i díky rozvoji výpočetní 

techniky. Modely typu pole jsou založené na počítačové dynamice tekutin (angl. 
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Computational Fluid Dynamics, CFD). Tyto programy je možné rozdělit na obecné, např. 

programy Fluent nebo CFX nebo programy specializované na požární výpočty např. 

program Smartfire nebo FDS. Existuje široké spektrum modelů pro odhad nebezpečných 

účinků požárů jak komerčního, tak nekomerčního charakteru, jejichž průzkum provedl 

v roce 1992 R. Friedman [31]. Od této doby byla řada programů aktualizována, byly 

vyvinuty nové, anebo naopak již nejsou některé dostupné, jsou zastaralé nebo se dále 

nevyvíjí, proto roku 2003 provedli Stephen M. Olenick a Douglas J. Carpenter [66] nový 

průzkum počítačových požárních modelů. V současné době jsou kompletní výsledky obou 

průzkumu uvedeny na internetové adrese www.firemodelsurvey.com, kde je databáze 

počítačových požárních programů průběžně aktualizována a poslední aktualizace proběhla 

v roce 2007.  

Počítačové predikce rozvoje požárů, šíření kouře a tepla se stávají důležitou součástí 

při projektování veřejných budov z hlediska požární ochrany nebo napomáhají při tvorbě 

požárně technických expertiz. Obecný popis možnosti použití matematických modelů 

požáru při vyšetřování požárů je uveden v americké normě NFPA [60]. Používané 

výpočetní vztahy a postupy jsou založeny na fyzikálně chemické podstatě příslušných jevů 

a částečně jsou odvozeny z empirických poznatků o těchto jevech. Z výsledků získaných 

pomocí matematických modelů je možné popsat způsoby šíření požáru v uzavřeném 

prostoru. Využití matematických modelů závisí na rozsahu činnosti vyšetřovatele, 

konkrétní havárii a na praktickém účelu vyšetřování.  
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1. Přehled současného stavu problematiky 

Matematické modelování fyzikálních a chemických dějů je neustále se rozvíjející 

disciplína. V současné době existuje široké spektrum modelů pro odhad nebezpečných 

účinků požárů a výbuchů. Jsou užívány v podobě softwarových nástrojů komerčního nebo 

nekomerčního charakteru. Používané výpočetní vztahy a postupy jsou založeny 

na fyzikálně chemické podstatě příslušných jevů a částečně jsou odvozeny z empirických 

poznatků o těchto jevech. 

1.1 Matematické modely požárů a jejich charakteristika 

Modely popisující děje při požáru v uzavřeném prostoru mohou být založeny 

na různých principech a mohou být rozděleny na [25]: 

- fyzikální 

- matematické deterministické zónové modely 

modely typu pole 

   pravděpodobnostní statické modely 

      síťové modely 

   simulační modely. 

V současné době jsou nejrozšířenější dva hlavní přístupy modelování požárů a šíření 

kouře, a to zónové modely a modely typu pole.  

V roce 1992 provedl R. Friedman [31] rozsáhlý průzkum počítačových požárních 

modelů. Tato práce obsahovala 74 programů. Cílem tohoto průzkumu bylo poskytnout 

základní informace o každém programu a poskytnout jejich ucelený přehled. U každého 

programu byl uveden jeho název, stručný popis, organizace, která program vyvíjí, 

dostupnost, hardware, jazyk, velikost a podrobný popis. Od vydání tohoto článku byla řada 

programů aktualizována, nebo byly vyvinuty i další, anebo naopak některé již nejsou 

dostupné, jsou zastaralé a dále se nevyvíjí, proto roku 2003 provedli Stephen M. Olenick 

a Douglas J. Carpenter [66] nový průzkum počítačových požárních modelů. Jeho cílem 

bylo aktualizovat informace u modelů uvedených ve zprávě R. Friedmana, identifikovat 



 

 

 

18 

a popsat nové modely, které byly vyvinuty po zpracování jeho průzkumu, uvést doplňující 

informace o modelech, včetně kontaktních informací a ceny a uvést logické třídění 

programů pro počítačové modelování s popisem každé kategorie. Požární modely byly 

rozděleny do následujících kategorií: zónové modely, modely typu pole, odezvy požárních 

detektorů, modely požární odolnosti, modely evakuace a smíšené. Smíšené modely 

zahrnují modely, které mají jedinečné schopnosti a neumožňují, aby byly klasifikovány 

jinde. Kompletní výsledky průzkumu jsou uvedeny na internetové adrese 

www.firemodelsurvey.com, kde je databáze počítačových požárních programů průběžně 

aktualizována a poslední aktualizace proběhla v roce 2007. Dále jsou popsány zónové 

modely a modely typu pole, které matematicky popisují požár. 

1.1.1 Zónové modely 

Zónové modely vznikly na základě experimentálně pozorovaných jevů. Fyzikálně 

a matematicky popisují požár v uzavřeném prostoru. Zónové modely byly vyvinuty 

pro požár jedné nebo několika místností obdélníkového tvaru. Všechny zónové modely 

rozdělují hořící prostor do několika odlišných oblastí se stejnými vlastnostmi. Tato oblast 

může být pouze jedna ale i čtyři nebo pět. Jednotlivé zóny jsou zóna plamenného hoření, 

tepelná zóna nad zónou plamenného hoření a vrstvy různě teplých plynů. Většina 

zónových modelů vychází z dvouvrstvé aproximace, která předpokládá, že požár 

v místnosti má za následek to, že se vytvoří dvě vrstvy (zóny) plynu v důsledku jeho 

tepelného rozvrstvení [40], [43], viz obrázek 1. Vznikne tak horní vrstva teplých plynů 

a spodní vrstva studeného vzduchu. Tento model předpokládá, že teplota kouře právě tak 

jako jeho další vlastnosti (koncentrace kouře a toxikantů) jsou stejné uvnitř každé zóny, 

nevzniká zde žádný gradient. Další zjednodušení jsou, že jednotlivé vrstvy jsou spojeny 

pouze tepelně, tepelné rozhraní mezi horkou a studenou vrstvou je ostré, zanedbávají se 

různé překážky uvnitř prostoru a předpokládá se, že v místnosti je dostatečné množství 

kyslíku k udržení volného hoření.  
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Obrázek 1: Dvou-zónový model požáru [13] 

 

Fyzikální veličiny uvnitř každé zóny jsou popsány empirickými rovnicemi. V každé 

zóně platní [27] zákon zachování hmoty, zákon zachování energie a rovnice ideálního 

plynu. Základní empirické rovnice pro jednozónový a dvouzónový model jsou uvedeny 

v příloze D normy ČSN EN 1991-1-2 [22]. 

Zónový model je relativně jednoduchý a rychlý. Používá se při popisu malé 

místnosti, ve které jsou dveře a okna zavřené nebo otevřené. Nedá se použít pro popis 

rychle se rozvíjejícího požáru [62], kde není dostatek času na tepelné rozvrstvení, a proto 

je rozdíl mezi jednotlivými zónami nejasný a nemohou být od sebe vzájemně odlišeny. 

Také není vhodný pro popis požáru v objektech s velmi složitou geometrií a pro prostory 

s jedním převažujícím rozměrem, jako jsou šachty nebo tunely. Mezi softwary využívající 

při modelování požáru zónový model patří například BRANZFIRE, CCFM, CFAST, 

CONTAM, JET. 

ARGOS 

Argos je program pro hodnocení nebezpečí účinku požárů [82], který předpovídá 

šíření kouře, teplotu a radiaci. Simulace jsou založeny na dvou-zónovém modelu a mohou 

popisovat požár až v pěti místnostech (zónách). Tento program umožňuje analýzy reálného 

nebezpečí v krátkém čase a za relativně nízkou cenu. Používá se pro odhad doby reakce 

požárních detektorů atd. Má propracovanou knihovnu požárních modelů, kde si je možné 

vybrat mezi několika typy požárů např. požár pevné látky, kapaliny atd. Argos vytváří 
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tabulky a grafy uvnitř programu, ale pokud je to nutné, mohou být data exportována 

do tabulkového procesoru typu Excel. 

ASET-B (Available Safe Egress Time – Basic) 

Jednoduchý, uživatelsky přívětivý zónový model popisující vývin kouře v jedné 

místnosti [14]. Model předpovídá tloušťku vrstvy kouře a její teplotu v závislosti 

na rozvoji požáru. Uživatel musí definovat rychlost uvolňování energie v závislosti 

na čase. Jako vstupní údaje se zadávají výška a plocha místnosti, výška plamenů 

a koeficient tepelných ztrát. Není možné zadat větrání prostoru. 

BRANZFIERE 

BRANZFIRE je zónový model, který umožňuje modelování požáru a používá se 

pro výpočet časové závislosti šíření kouře [3], spalin hoření a tepla z místnosti, kde je 

ohnisko požáru. Každé oddělení je rozděleno do dvou vrstev. Je vhodný pro simulaci 

požárů podle ISO 9705 [46]. Model šíření požáru používá jako vstupní data požární 

vlastnosti, které se získají z měření na kónickém kalorimetru. Pomocí tohoto modelu lze 

předpovědět: teploty vrstvy plynů, průtok větracími otvory, tlak, teplotu povrchu místnosti, 

výšku vrstvy plynů a viditelnost. 

Verze 2007.2 umožňuje modelovat až 12 místností, neomezený počet větracích 

otvorů, výběr možnosti vzniku požáru, vícenásobná ohniska požáru, sprinklery a detektory 

kouře, viditelnost. 

CCFM (Consolidated compartment fire model) 

CCFM [15] počítačový kód, dvouvrstvý typ zónového modelu požáru v místnosti. 

Simuluje podmínky uživatelem specifikovaného požáru v mnoha prostorovém objektu. 

Požadovaná vstupní data jsou geometrie místnosti a popis větracích otvorů (až 9 místností, 

20 větracích otvorů), počáteční stav vnitřního a vnějšího okolního prostředí a rychlost 

uvolňování energie požáru jako funkci času (až 20 požárů). Pokud je požadována simulace 

koncentrace produktů hoření, je nutné také specifikovat jejich rychlost vzniku (až 3 

produkty hoření). Větrací otvory mohou být otevřené mezi přilehlými prostory (přirozené 

větrání) nebo může být nastaveno nucené větrání specifikací jeho průtoku a směru. Je brán 

v úvahu vítr a komínový efekt. Výstupní parametry programu pro každou místnost jsou 
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tlak u podlahy, výška rozhraní vrstev, teplota horní a dolní vrstvy a koncentrace produktů 

(volitelné).  

CFAST (Consolidated model of fire growth and smoke transport) 

CFAST je dvou-zónový model požáru [67], který se používá pro výpočty šíření 

kouře a plynných produktů hoření, teplotních profilů v místnosti v průběhu požáru. 

Výpočetní rovnice modelu jsou odvozeny na základě zákonu zachování hmoty, energie 

a rovnice ideálního plynu a výpočetních vztazích pro hustotu a vnitřní energii. Pomocí 

těchto rovnic lze předpovědět jako funkci času teplotu horní a dolní vrstvy plynů uvnitř 

každé místnosti, teplotu podlahy, stěn a stropu, koncentraci kouře a plynů uvnitř každé 

vrstvy, teplotu ohniska a aktivační čas sprinklerů. Pro úspěšný výpočet je potřeba zadat 

vstupní data a to geometrii budovy (velikost pokoje, konstrukční materiál a materiálové 

vlastnosti, spojení mezi jednotlivými místnostmi (dveře, okna, nucená ventilace), požární 

vlastnosti (velikost požáru a rychlost vzniku látek jako funkci času) a specifikace 

detektorů, sprinklerů a ohnisek (pozice, velikost, charakteristiky přenosu tepla). Materiály 

jsou definovány jejich tepelnou vodivostí, měrným teplem, hustotou, tloušťkou a jejich 

chováním při požáru.  

CFIRE-X 

 Program CFIRE-X [65] je dvou zónový model zejména pro požáry kapalných 

uhlovodíků, ale pouze pro požáry v jedné místnosti. Program má tři možnosti zadání 

požáru a to jako hořák, hořlavá kapalina a hořlavé předměty. Algoritmus hořlavé kapaliny 

je založen na interakci plochy paliva a celkové tepelné expozice paliva závisející 

na vlastnostech paliva a geometrie. Hořlavé předměty jsou považovány za teplené zdroje 

v závislosti, zda jsou zapáleny nebo ne. Vznícení předmětů je založeno na teplotě vznícení. 

Větrání prostoru může být přirozené nebo nucené. Teplo je absorbováno stěnami, stropem 

i podlahou. Program CFIRE-X poskytuje informace o rychlosti uvolňování tepla 

a rychlosti proudění plynů. 

CIFI 

 Program CIFI [8] je zónový model předpovídající proudění kouře a plynů při požáru 

v budově a nebezpečí pro osoby. Předpovídá teplotu plynů v každé zóně, hmotnostní toky, 

tepelné toky, teplotní profily ve stěnách. Větrání je možné nastavit přirozené nebo nucené. 

Sleduje koncentraci nespáleného paliva, kyslíku, oxidu uhličitého a uhelnatého. 
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COMPBRN III 

 Program COMPBRN III [41] je zónový model požáru v místnosti navržený 

pro použití při pravděpodobnostní analýze rozvoje požáru v daném prostoru. Vyžaduje 

velké množství vstupních dat pro specifikování konkrétního problému. Kromě geometrie 

prostoru a různých druhů přítomných paliv se musí zadávat fyzikální vlastnosti a požárně 

technické charakteristiky všech těchto paliv jako je hustota, měrné teplo, teplená vodivost, 

výhřevnost, teplota vzplanutí a vznícení, rychlosti odhořívání, účinnost spalování. Program 

předpovídá celkový tepelný výkon, teplotu a tloušťku vrstvy horkých plynů, povrchovou 

teplotu jednotlivých paliv a tepelný tok v konkrétních místech. 

COMPF2 

 Model popisuje požár v jedné místnosti [4]. Palivo může být hranice dřeva, plastu, 

nebo rozlitá kapalina. Výstupy z modelu jsou kromě teploty plynů a stěn také teplený tok. 

Výsledky modelu jsou přesné pouze pro fáze požáru po flashoveru. Použitelnost modelu je 

jako podpora při výpočtech požární odolnosti a nezajímají nás výsledky z počátečních fází 

požáru. Výsledky modelu byly porovnávány s údaji z velkého počtu požárních zkoušek 

a program nevykazuje systematické zkreslení. Je většinou běžně používán jako základní 

požární model pro další výpočty tepelného zatížení nosných konstrukcí. 

CONTAM 

CONTAM [61] je mnoho-zónový počítačový program analyzující kvalitu vnitřního 

vzduchu a větrání, který je navržen k předpovědi proudu vzduchu směrem ven a dovnitř, 

z místnosti do místnosti, tlaku vzduchu působící na vnějšek budovy, účinku vztlakové síly, 

která je způsobena teplotními rozdíly vnitřního a vnějšího vzduchu, rozptylu 

kontaminovaných látek unášených proudem vzduchu, adsorpce a desorpce těchto látek 

do nebo ze stavebních materiálů. Dále umožňuje odhadnout dobu vystavení obyvatel 

účinku toxických látek z ovzduší.  

DSLAYV 

 DSLAYV je počítačový program [2] pro simulaci rozvoje požáru v jedné místnosti. 

Prostor je rozdělen do dvou zón. Rychlost uvolňování tepla je definována pro požár. Model 

předpovídá růst horké vrstvy plynů, teplo a kouř jsou funkce velikosti požáru, geometrie 
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místnosti a podmínek větrání. Větrání může být přirozené nebo nucené. Otvory mohou být 

orientovány vertikálně nebo horizontálně. 

FIGARO II (Fire and Gas Spread in Rooms) 

 Program FIGARO II [39] byl vyvinut Thomasem Heinsem na technické univerzitě 

v Braunschweigu. Model předpovídá vliv typických ventilačních systémů na rozvoj 

požáru. Jsou počítány koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého a uhelnatého a množství 

vznikajícího kouře. 

FIREX 

 Program FIREX [76] modeluje osm scénářů například požár rozlité kapaliny 

a kapaliny v nádobě, požár ropné skvrny na moři, požár pokoje a výbuch. Je navržen jako 

nástroj pro bezpečnostní analýzu a design. Systém obsahuje grafické rozhraní pro vstup 

a výstup. To je spojeno se čtyřmi sadami dat (data o palivu, údaje o geometrii pokoje, 

cílová data a výstupní data). Program obsahuje rozsáhlou online nápovědu funkcí.  

FIREWIND 

 Program FIREWIND [72] je soubor 18 programů, které zahrnují jedno a dvou 

zónové modely. Počítá tepelné záření, tepelnou vodivost a další. Zahrnuje možnost zadání 

sprinklerů, otvorů ve stěnách a stropu a přirozenou nebo nucenou ventilaci. 

FIRM 

 Model FIRM [47] předpovídá následky požáru v místnosti s jedním otvorem 

ve svislé stěně. Jedná se o revidované (druhé vydání) rozšíření SET modelu a je dodáván 

ve dvou verzích: FIRM/QB napsaný v jazyku QBasic a FIRM/VB vyvinutý v jazyku 

Visual Basic 6.0. Tyto dvě verze jsou prakticky totožné. Stejný soubor vstupních 

proměnných dává stejné výsledky bez ohledu na použitou verzi. Proměnné, které se 

počítají jako funkce času, jsou teplota horní vrstvy horkých plynů, poloha neutrální roviny 

a hmotnostní toky větracím otvorem.  

FIRST (FIRe Simulation Technique) 

 Program FIRST je rozšířená verze programu Harvard Mark 5 [57]. Je to zónový 

model požáru v jedné místnosti. Popisuje požár ve větraném prostoru. Potřebné vstupy jsou 

geometrie místnosti, zdrojový požár a požárně technické vlastnosti materiálů. Počítají se 
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teplota horní a spodní vrstvy, toky hmotností a entalpie, teplota stěn, koncentrace plynných 

složek. Mohou být simulovány tři typy hoření a to šířící se požár po vodorovném povrchu, 

požár rozlité kapaliny a požár plynu unikajícího z hořáku. Je možné simulovat hoření 

jednotlivých kusů nábytku. Rychlost hoření je omezena nedostatkem kyslíku. Lze zadat 

přirozenou nebo nucenou ventilaci. K vznícení objektu dojde při dosažení teploty vznícení 

a požár se následně okamžitě rozšíří po celém povrchu. 

FMD 

 Program FMD [56] je zónový model pro atria zahrnující vliv přirozeného nebo 

nuceného větrání a šikmého stropu. Počítá rozvrstvení horkého kouře pod stropem. 

HARVARD MARK VI 

 Program umožňuje modelování rozvoje požáru v několika místnostech (maximálně 

10 místností) [71]. Stěny mohou obsahovat maximálně 20 otvorů a je možné popsat nucené 

i volné proudění. V jedné místnosti mohou najednou hořet až 3 objekty. Výsledky jsou 

časové závislosti proměnných charakterizujících horní vrstvu horkých plynů, objektů, 

otvorů a stěn. Všechny místnosti musí být pouze na jedné výškové úrovni, lze popsat 

pouze jedno patro. 

JET 

JET je dvou zónový model [61] předpovídající teplotu vzestupného proudu spalin, 

teploty stropního proudu a rychlost stropního proudu. Používá se v objektech, kde teplota 

spodní vrstvy zůstává skoro stejná jako teplota okolního prostředí a předpokládá se, že 

požár není ovlivněn ventilací. V modelu se zohledňuje vliv přítomnosti záclon, oken 

a tepelných ztrát stěnami. Vlastnosti stropního proudu závisejí na tloušťce horké vrstvy.  

MAGIC 

 Program MAGIC [35] je navržen pro jaderné elektrárny. Zahrnuje přirozené 

a nucené větrání a popisuje radiaci plamenů a stěn. Používá nestacionární jednorozměrný 

model pro popis vedení tepla ve zdi. Výstupy jsou teploty kouře a stěn, koncentrace 

kyslíku a nespálených složek v kouři. Program umožňuje popsat nepravoúhlé pokoje, 

konvexní a šikmé stropy. 
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MRFC (Multi Room Fire Code ) 

 Program MRFC [74] je zónový model počítající fyzikální vlastnosti při požáru jako 

je rozložení teploty v prostoru a v konstrukcích, šíření kouře uvnitř budov a mezi budovou 

a okolím. Velikost požáru se mění v průběhu simulace. Tento model zahrnuje také výpočet 

plynných složek jako je například oxid uhelnatý, který ovlivňuje bezpečnost osob 

při požáru. Verze 2.7.3 modeluje až 40 místností, 100 otvorů, ventilátory, několik 

jednotlivých požárů, sprinklery a plyny, které jsou považovány za důležité při hodnocení 

toxických účinků požáru. Program obsahuje také databázi tepelně-fyzikálních vlastností. 

NAT 

 Model odhaduje tepelné účinky na konstrukční prvky nebo zařízení v případě 

rozvinutého požáru v jedné místnosti [18]. Předpovídá hmotnostní toky větracími otvory, 

teplené toky, teplotní profily ve zdech a exponovaných předmětech. Otvory lze zadat 

ve svislých i vodorovných stěnách, které lze při požáru zavřít nebo otevřít a proudění je 

volné nebo nucené.  

NRCC1 

 Program NRCC1 [80] je jedno-zónový model a popisuje rozvoj požáru v jedné 

místnosti. Vstupy jsou velikost místnosti a otevřené nebo zavřené dveře a výstupy rychlost 

hoření, teplota místnosti a stěn, koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého a uhelnatého. 

NRCC2 

 Program NRCC2 [80] je zónový model požáru pro velké kancelářské prostory. Dveře 

mohou být otevřené nebo zavřené. Výstupy jsou rychlost hoření, teplota místnosti, teplota 

stěn a koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého a uhelnatého. 

OZONE 

 Program OZONE [12] je jedno zónový model požáru předpovídající teploty 

v prostoru za účelem vyhodnocení odolnosti konstrukčních prvků. Pro uživatele bylo 

vyvinuto grafické rozhraní pro zadávání geometrie a vstupních dat. 

RADISM 

 Program RADISM [69] je zónový model požáru. Jako vstupní data se zadávají 

teplený výkon na jednotku plochy, poloměr a výška místnosti, sprinklery a jejich provozní 
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teplota, průtok vody sprinklery, otvory k větrání. Výstupem modelu jsou doba do spuštění 

sprinklerů, teplota stropu jako funkce času. Model je radiálně symetrický tzn., že všechny 

pokoje jsou kulaté. 

R-VENT 

 Program R-VENT [52] je navržen pro optimalizaci ventilačních systémů odvodu 

kouře (plocha větracího otvoru) v případě požáru. Požár je popsán časovou závislostí 

rychlosti uvolňování tepla. Program počítá rychlost větrání potřebnou k dosažení 

konstantní tloušťky vrstvy horkého plynu. Lze použít pouze pro jednu místnost. 

SFIRE-4 

 Program SFIRE-4 [52] slouží k popisu požáru v místnosti po flashoveru. Požár sám 

není modelován, to znamená, že jako vstup se musí zadat rychlost uvolňování energie 

při hoření. Rovnice popisující bilanci kyslíku představují horní limit pro spalování uvnitř 

prostoru. Neúplné mísení nasávaného vzduchu a vzniklých produktů hoření je popsáno 

vstupními parametry. Bilanční rovnice počítají s množstvím vody uvolněné sprinklery. 

Výstupem jsou časové závislosti teploty plynů, stěn a proudění vzduchu při požáru.  

SICOM 

 Program SICOM [44] je dvou zónový model předpovídající vývoj teplot v případě 

požáru v jedné místnosti. Model předpovídá jako funkci času tlak, výšku vrstvy a teplotu. 

Počítá se i s radiačním i konvekčním přenosem tepla stěnou, což v ní umožňuje získat 

rozložení teplot. Lze zadat i otvory, kterými dochází k výměně plynů na základě hodnocení 

rozdílu tlaků. 

SMOKEPRO 

 Program SMOKEPRO [66] je zónový model předpovídající vrstvu kouře a její 

vlastnosti v jedné místnosti. Je vyvinut pro posuzování dopadu kouře při konkrétních 

požárních scénářích, které specifikuje uživatel. Je možné zadat sprinklery a požární 

detekční systémy. Program může být použit pro výpočet doby potřebné k sestoupení vrstvy 

kouře na zvolenou výšku nebo pro výpočet vrstvy kouře v určitém čase. Může být 

simulováno přirozené i nucené větrání. Program počítá teplotu kouře a jeho rychlost 

vývinu, toxicitu a optickou hustotu. Tyto informace mohou být použity pro odhad času 
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potřebného pro evakuaci a rychlost odvodu kouře přirozeným nebo nuceným větráním 

k udržení určité tloušťky vrstvy kouře v místnosti. 

1.1.2 Modely typu pole 

Modely typu pole se používají k popisu požáru stejně jako zónové modely a rozdělují 

prostor do velkého počtu kontrolních objemů, viz obrázek 2. Zahrnují CFD (computational 

fluid dynamics) principy, které řeší základní Navier-Stockesovy rovnice a rovnici 

kontinuity [43]. Tyto rovnice popisují tok tekutin a tím i transport tepla, hmoty a hybnosti 

při požáru. Skládají se z několika členů, které popisují rychlost akumulace, konvekci, 

difúzi a zdroj.  

 

Obrázek 2: Model typu pole (rozdělení prostoru na kontrolní objemy) 

 

Proud zapříčiněný zdrojem požáru je turbulentní, protože setrvačné síly v důsledku 

rozdílů hustot mezi horkým kouřem a okolním vzduchem jsou mnohem větší než viskózní 

síly. Plynná fáze je také transportní prvek pro kouř a toxické látky hoření [62]. V důsledku 

turbulentní povahy a chemických změn je plynná fáze nejobtížnějším místem 

matematického modelování. Model typu pole poskytuje detailnější informace [40] 

o způsobu šíření kouře a to rozdělení rychlosti plynu, teploty a koncentrace kouře 

v každém místě oblasti.  

Modelování pomocí tohoto modelu je značně náročnější na čas výpočtu, výpočetní 

techniku, zadání podmínek a parametrů výpočtu. Na druhou stranu však přináší možnosti 
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detailního hodnocení průběhu požáru a jeho účinků. Vyřešení úlohy modelu typu pole 

zahrnuje definování geometrie, síťování, nastavení parametrů modelu, výpočet 

a vyhodnocení výsledků. Modely simulují trojrozměrný turbulentní tok. Umožňují 

předpověď tepla a kouře uvnitř uzavřeného prostoru. Jsou tvořeny dvěma složkami a to 

CFD kódem a požárním modelem. CFD kód řeší Navier-Stokesovy rovnice, obecné tvary 

konvekčně-difúzních rovnic a platí zákon zachování hmoty, hybnosti a energie.  

Požární model podrobně popisuje požár (okrajové podmínky, popis spalování 

a přítomnost radiace). Předpověď šíření tepla a kouře uvnitř uzavřeného prostoru 

nepotřebuje modelovat spalování. Požár se uvažuje jako zdroj tepla a kouře. Je možné 

popsat vývoj koncentrace spalin nebo šíření požáru. Proces hoření je velmi složitý, protože 

zahrnuje mnoho reakcí, vznik velkého množství produktů a meziproduktů. Spalování je 

zpravidla velmi zjednodušené.  

Modely typu pole neomezují základní předpoklady jako zónové modely. Není nutné 

rozdělit místnost do zón. Nepředpokládají dvě dobře rozvrstvené oblasti o stejné teplotě 

a s ostrým rozhraním mezi nimi. Nepředpokládají vznik horké vrstvy a vzestupný proud 

spalin není jediný způsob, kterým je vyměňována hmota a energie mezi horkou a studenou 

vrstvou, neignorují vliv tvaru pokoje a překážek. Tlak se může měnit uvnitř místnosti. 

Místnost může být větrána jakýmkoliv způsobem. Tepelná kapacita není konstantní, ale 

většinou je to předpokládáno. Nezanedbává se objem vzestupného proudu spalin. Pokud je 

zanedbáno hoření, jsou výsledky v okolí zdroje požáru nevěrohodné. Vzduch vstupující 

do vzestupného toku spalin má jeho aktuální teplotu. Není nutné předpokládat malý časový 

krok, ale z důvodu stability řešení je to vhodnější.  

Model typu pole může být použit pro většinu scénářů požáru, dokonce těch se 

složitou geometrií budovy a složitého profilu proudění vzduchu. Umožňuje i 3D 

vizualizaci získaných výsledků. Programy využívající při modelování požáru model typu 

pole jsou například FDS (Fire Dynamics Simulator), SOFIE, FLUENT, Smartfire.  

 

ALOFT-FT (A Large Outdoor Fire plume Trajectory - Flat Terrain) 

 Program ALOFT-FT [54] je počítačový model založený na předpovědi distribuce 

částeček kouře a spalin z velkých požárů na otevřeném prostoru rovinatého terénu 

při nenulové rychlosti větru. Měřením a pozorováním experimentálních požárů se ukázalo, 
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že distribuce kouře je komplexní funkce parametrů požáru, meteorologických podmínek 

a topografických prvků. Program obsahuje grafické uživatelské rozhraní pro vstup a výstup 

a modifikovanou databázi požárně technických charakteristik různých paliv a kouře.  

CFX 

 Program CFX [11] lze použít při simulaci šíření požáru a výbuchu v uzavřeném 

prostoru nebo na otevřeném prostranství. Obsahuje automatický generátor nestrukturované 

sítě a řešič. Program lze použít při hodnocení požární dynamiky, pohybu kouře, hašení 

požáru a protipožárních opatřeních. Je možné řešit stacionární i nestacionární úlohy 

přenosu tepla a hmoty, 2D nebo 3D úlohy, přenos tepla v pevných látkách, modely 

turbulence, radiace, spalování, hašení, modely chemických reakcí a výbuchu plynů. 

Výpočty je možné počítat i paralelně. 

FDS (Fire Dynamics Simulator) 

Byl vyvinutý Národním institutem pro standardy a technologii v USA. Tento 

program [61] je rozvíjen již déle než 25 let, během nichž proběhla řada ověřovacích 

i praktických studií proto, aby byla ověřena platnost modelu. FDS je určen pro modelování 

požárů v budovách. Popisuje dynamiku tekutin s ohledem na tvorbu a transport kouře 

a tepla při požárech. Model numericky řeší formu Navier-Stokesovy rovnice vhodnou pro 

výpočet toků tekutin při relativně nízkých rychlostech indukovaných vlivem tepla. Pracuje 

se s parciálními diferenciálními rovnicemi zákona zachování hmoty, hybnosti a energie, 

které jsou uspořádány jako rovnice konečných objemů, jejichž výsledky se během výpočtu 

zachycují do pravoúhlé třírozměrné sítě. Tepelná radiace je řešena pomocí metody 

konečných objemů. Hašení požáru sprinklerovými hlavicemi je popsáno pomocí 

Lagrangeovy metody.  

FIRE 

 Program FIRE [63] je CFD kód pro simulace dvojrozměrného nebo trojrozměrného 

hoření a hašení. Může být použit při hoření pevných nebo kapalných paliv. Předpovídá 

rychlost proudění, koncentraci plynných složek a rozptyl kouře, teploty, spalování, 

trajektorie částic a radiaci. Řešení může být stacionární nebo nestacionární. Uživatel může 

specifikovat okrajové podmínky a geometrii. Kód obsahuje modely pro popis proudění 

tekutin, spalování, radiaci a trajektorie částic. Řešení jsou zobrazovány ve 2D nebo 3D 

grafice. 



 

 

 

30 

FLUENT 

Fluent je moderní CFD program umožňující komplexní řešení úloh z oblasti 

proudění, přenosu tepla a spalování [30]. Řešit je možno vnitřní i vnější obtékání, 

v laminární i turbulentní oblasti (Navier-Stokesovy rovnice), výpočty vícefázového 

proudění, proudění s volnou hladinou i chemickými reakcemi (například hoření) spolu 

s přenosem tepla (vedení, přirozená i nucená konvekce a radiace). Je možné popsat 

pohyblivé a deformující se stěny. Lze také provádět výpočty zavířených proudění, 

proudění v rotujících soustavách a interakce pohyblivých a nepohyblivých soustav (např. 

stator-rotor). Program umožňuje jak stacionární, tak i nestacionární analýzu 2D i 3D 

problémů a následnou vizualizaci výsledků. Fluent obsahuje již hotové diskrétní modely 

pro ventilátory, čerpadla, radiátory a výměníky tepla, ale umožňuje definovat i uživatelské 

funkce a vytvářet vlastní fyzikální modely.  

Musíme znát okrajové podmínky, tzn. hodnoty zjišťované veličiny na hranicích. Dále 

se před výpočtem definují oblasti, které mají stejný charakter. Konkrétně pro výpočet 

pohybu plynů se může jednat o rychlost, tlak, viskozitu média, o tření na plochách, 

o propustnost porézního materiálu apod. Je možné vytvořit roviny řezu v libovolném místě 

3D oblasti a lze tak snadno odečíst rozložení změn tlaků, viskozity, vektory rychlostí, 

rychlostní profily, proudové funkce a další zkoumané veličiny v celém řezu nebo v řešené 

oblasti. V neposlední řadě umožňuje Fluent paralelní běh pro systémy se sdílenou 

i distribuovanou pamětí, metody rozdělování oblastí a použití knihoven.  

JASMINE (Analysis of Smoke Movement In Enclosures) 

 Program JASMINE [16] je model typu pole pro předpověď následků požáru jako 

například návrh větrání k odvodu kouře. Používá techniku CFD (computational fluid 

dynamics) pro popis procesů přenosu hmoty a tepla a procesy konvekce a difúze jsou 

popsány pomocí Naveir-Stokesových rovnic. Byl použit při simulaci požárů a distribuce 

kouře v nejrůznějších stavebních konstrukcích (např. atria, nemocnice, sportovní stadiony, 

sklady, tunely atd.), ale i při simulacích požárů dopravních prostředků nebo nákladních 

lodí. Uživatel může zadat objekt s mnoha místnostmi s libovolným počtem dveří, oken 

nebo otvorů určených k větrání a jeden nebo více požárů nebo zdrojů tepla. Kromě toho 

může uživatel specifikovat různé vnější nebo vnitřní překážky, průtok větrání a odsávání, 

tepelné detektory nebo sprinklery. Program poskytuje časové předpovědi rozložení teploty, 
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hustoty, tlaku, proudění plynů. To také umožňuje odhadnout povrchové teploty stěn, 

přenos tepla konvekcí a sáláním směrem k pevné látce a hmotnostní a tepelné toky 

větracími otvory. Program může být také použit pro modelování šíření kouře na otevřeném 

prostranství s různými rychlostmi větru a atmosférickými podmínkami. Grafické 

uživatelské rozhraní poskytuje rychlé a snadné vytvoření geometrie a síť vytváří 

automatický generátor sítě. Vizualizace výsledků umožňuje sledovat šíření ohně a kouře 

v budově. Následky požáru mohou být použity při hodnocení konstrukčních problémů 

a doby potřebné k evakuaci osob v budově. 

KAMELEON FireEx 

 Program KAMELEON [48] je CFD kód, který předpovídá teploty, koncentrace 

plynů a sazí. Může být počítána teplota na povrchu pevných látek a hašení vodním 

sprchovým proudem a lze hodnotit tepelnou odolnost konstrukčních prvků vystavených 

účinku požáru. 

KOBRA-3D 

 Program KOBRA-3D [75] byl vyvinut na základě studia požárů kapalných 

uhlovodíků na ropných plošinách a dále byl rozšířen o popis rozvoje požáru ve složitých 

geometriích. Obsahuje 2D a 3D vizualizační nástroje, databázi materiálů a pomocné 

funkce napomáhající uživateli při tvorbě sítě. Požár je popsán jako objemový zdroj tepla 

s předepsanou časovou závislostí rychlosti uvolňování tepla. Jsou zde i modely 

pro sprinkery a detektory tepla. 

MEFE 

 Model MEFE [85] řeší proudění při požáru v uzavřeném prostoru a předpovídá šíření 

kouře. Zahrnuje modely turbulence, spalování a tvorby sazí, model radiace. 

PHOENICS 

 Program PHOENICS [70] je výpočetní kód používaný jako analytický nástroj 

pro proces, který zahrnuje proudění, spalování a přenos tepla a hmoty. Byl použit v řadě 

průmyslových odvětví (letectví, chemický průmysl, energetický průmysl, biomedicína 

a vzduchotechnika). Program má grafické rozhraní pro vizualizaci geometrie a rozhraní 

pro CAD systémy. Je možné modelovat stacionární nebo nestacionární proudění, laminární 

nebo turbulentní proudění, stlačitelné nebo nestlačitelné kapaliny, jednofázové, 
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dvoufázové nebo vícefázové proudění, spalování pevných částic nebo kapalin, tepelné 

záření, chemickou kinetiku. Program obsahuje rozsáhlou knihovnu vstupních souborů 

pro simulaci více než 1000 příkladů. 

PYROSIM 

 PYROSIM je interaktivní nadstavbová aplikace programu FDS (Fire Dynamics 

Simulator) od firmy Thunderhead Engineering, The EJA Group, Inc., USA [83]. Výpočty 

simulace pro šíření kouře, teploty, obsahu oxidu uhličitého a jiných složek vzniklých 

při hoření a dalších veličin, vycházejí ze schopností integrovaného jádra FDS. Stejně tak 

základ zobrazování vypočtených dat probíhá přes integrovanou funkci SmokeView, která 

je dodávána současně s FDS.  

PYROSIM poskytuje lepší a komfortnější zadávání náležitě upravených vstupních dat 

pro FDS. Rozhraní poskytuje funkce jako je automatické převádění mezi metrickým 

a anglickým systémem jednotek, zlepšený vzhled vizualizace ve 2D a 3D pomocí možnosti 

umístění obrázků na pozadí, vybarvování jednotlivých částí pro vytyčení jednotlivých 

funkčních oblastí, vyčleňování jednotlivých objektů do vytvořených skupin, ulehčení práce 

pomocí importu dat z DFX souborů vytvořených v CAD systémech. 

RMFIRE 

 Program RMFIRE [38] je 2D model typu pole pro výpočet nestacionárního pohybu 

kouře a přenosu tepla v místnosti, kde hoří. Je možné zadávat do geometrie nepravidelné 

tvary. Před výpočtem musí být definovány okrajové a počáteční podmínky a tepelný výkon 

požáru. Výstupy jsou časové závislosti teploty, rychlosti a tlaku v prostoru. 

SMARTFIRE 

Program Smartfire je program založený na modelu typu pole s automatickým 

generováním sítě a interaktivním grafickým rozhraním poskytující dynamickou kontrolu. 

Může být spuštěn na počítači nebo na klastrech. Simuluje požár, kouř, teplené záření 

a toxicitu ve složitých geometriích (budovy, letiště, lodě, železniční doprava). Umožňuje 

modelování požárů v uzavřeném prostoru [84]. Má mnoho specifických vlastností 

v porovnání s jinými programy, které byly navrženy k tomu, aby byly přesný popis úlohy, 

provedení a analýza jasné a účinné, což umožňuje se soustředit na samotnou úlohu než 

na použití softwaru. 
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Má navržené specifické, uživatelsky přívětivé a plně integrované prostředí 

pro modelování, které umožňuje popsat šíření a účinek požáru a kouře. Při vytváření 

scénářů požáru je zajištěn přístup ke všem okrajovým podmínkám, vlastnostem a kontrole 

řešení. Automatický generátor sítě je nastaven požadavkům analýzy požáru s možností 

interaktivního ručního síťování. Dynamický přístup dovoluje kontrolu všech parametrů 

vždy, když je to potřeba i v průběhu výpočtu. V prostředí pro zadávání úloh se velmi 

snadno pracuje. Obsahuje knihovnu předdefinovaných materiálů, kterou je možné 

doplňovat a měnit. Lze vybrat tvar a objekt podle obrázku nebo ze slovního seznamu 

(otvor, otevřené dveře, přívodní a odtahový otvor, překážka, oheň, ventilátor, zdroj 

tepla,…). 

SOFIE 

SOFIE je model typu pole [17] založený na řešení Navier-Stokesových rovnic 

metodou konečných objemů a využití základního neortogonálního souřadnicového 

systému. Umožňuje modelování šíření kouře a tepla a tvorbu sazí (popisem nukleace, 

koagulace, povrchového růstu a oxidace) v uzavřených prostorách. Je možné simulovat 

i šířící se požár. 

SOLVENT 

 Program SOLVENT [66] je model typu pole pro simulaci proudění, přenosu tepla 

a distribuce kouře v tunelech. Zahrnuje modely pro ventilátory, větrací šachty, požár, 

radiaci a kouř. Popisuje různé režimy větrání pomocí ventilátorů, příčného větrání 

a přirozeného větrání. Hlavním cílem modelu je simulace účinků požáru v tunelu. Program 

obsahuje upravené rozhraní pro specifikaci problému. Zadává se geometrie tunelu 

a okrajové podmínky a dále se mohou specifikovat vnitřní překážky, ventilátory, oheň 

a ventilační šachty (pro příčné větrání). 

SPLASH 

 Program SPLASH [34] je model typu pole popisující interakci vodního sprchového 

proudu s požárem plynů. Při zadávání vstupních parametrů se musí popsat geometrie 

(rozměry, dveře, otvory), charakterizovat sprinklery (typ, průtok vody, umístění,…) 

a vrstva kouře (maximální teplota, šířka). Výpočet nepočítá s tepelnými ztrátami 

konstrukcí. 
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STAR-CD 

 Program STAR-CD [77] je univerzální CFD kód pro modelování požáru a pohybu 

kouře v různých typech budov. Obsahuje uživatelsky přívětivé grafické rozhraní, které 

umožňuje zadat, simulovat a analyzovat složité scénáře. Je k dispozici řada fyzikálních 

modelů (modely turbulence, spalování, radiace, pohybu kouře chemických reakcí). Model 

obsahuje databázi s řadou okrajových podmínek. Post-processing dovoluje uživateli 

detailně vyhodnotit vypočtená data. 

UNDSAFE 

 Program UNDSAFE [87] simuluje prostředí při požáru v uzavřeném prostoru a 

na otevřeném prostranství. Při zadávání simulace je potřeba zadat okrajové a počáteční 

podmínky. Výstupy z modelování jsou izotermy, rozložení vektorů rychlosti a tlaku. Je 

možné simulovat například požáry letadel, hangárů a požáry v tunelech. 

1.2 Vyšetřování požáru pomocí počítačových požárních modelů 

 V zahraničí byly publikovány články, kde jsou popsány praktické aplikace využití 

matematického modelování požárů. Obecně je možné použití počítačových požárních 

modelů rozdělit tak, že nejprve nadefinuji problém, počáteční a okrajové podmínky 

a z nich počítám výstupy, nebo obráceně mám nadefinované výstupy, ke kterým se počítají 

vstupní informace.  

 Praktickou aplikaci využití matematického modelování požárů popisuje např. článek 

[32], kde skupina „Fire Safety Engineering Group“ (FSEG) z Greenwichské univerzity 

modeluje požár v nočním klubu. V článku se též zaměřili na evakuaci osob a zjišťování, 

proč při požáru zemřelo tolik osob.  

 V noci 20. února 2003 vznikl požár v nočním klubu na Cowesett Avenue 211 

v Západním Warwick, Rhode Island, USA. Při požáru zemřelo 100 lidí a více jak 200 bylo 

popáleno, nadýchalo se toxických zplodin nebo utrpěli psychický šok. Požár byl také 

vyšetřován s použitím reálného experimentu na modelu ve zmenšeném měřítku, který 

reprezentoval přibližně 20 % rozsahu nočního klubu a byly provedeny výpočty s použitím 

Fire Dynamics Simulator (FDS). V FDS simulacích bylo vznícení hořlavých objektů 
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určeno výhradně přes teplotu vzplanutí a rychlost hoření byla určena z rychlosti 

vypařování a absorbovaného tepla. FDS simulace na modelu ve zmenšeném měřítku byla 

zamýšlena jako kalibrační model k určení klíčových parametrů modelu tím, že porovnáme 

naměřené a vypočtené hodnoty. Tyto simulace naznačují, že rychlost uvolňování tepla 

(HRR) 1500 kW/m
2
 a maximální rychlost hoření 0,008 kg/m

2
 odpovídají počátečnímu 

místu hoření a jeho hořlavým plochám. Tyto parametry byly použity při vyšetřování 

reálného požáru v nočním klubu. 

 V FDS simulacích experimentu na modelu ve zmenšeném měřítku a vlastního požáru 

bylo použito vznícení na základě dosažení konkrétní teploty povrchu. FDS výpočty 

nepočítaly hlavní toxické plyny CO a HCN, které mohly mít fatální důsledky na lidi 

přítomné v budově.  

 Dále byl zkoumán požár v nočním klubu propojením CFE (Computational Fire 

Engineering) nástrojů, BuildingEXODUS a SMARTFIRE, kde předpovědi požáru mají 

přímý důsledek na provádění evakuace. Existuje také nepřímá zpětná vazba evakuace 

na rozvoj požáru a to v otevření dveří a rozbití oken. 

 Pro požární simulaci byl použit program Smartfire verze 4.0. V tomto modelu je 

všem hořlavým povrchům přiřazena identita jako hořlavý materiál. Každý povrch je 

označen jedinečným číslem, které definuje jeho pozici a materiálové vlastnosti. Na konci 

každého časového kroku jsou vyhodnoceny podmínky v každé povrchové buňce hořlavé 

plochy, aby mohlo být určeno, zda bylo dosaženo podmínek pro vznícení. Vznícení vnitřní 

části materiálu je určeno na základě následujících kritérií: 

1. teplota na povrchu dosáhne teploty vznícení daného materiálu, 

2. pyrolýza postoupí z přilehlých hořících povrchových buněk, 

3. povrch je vystaven kritickému tepelnému toku po kritickou dobu. 

Jakmile se povrchová buňka vznítí, začne se z ní uvolňovat určité množství paliva 

v závislosti na rychlosti hoření tohoto materiálu, která byla získána z malo-rozměrových 

experimentů. 

Pro komplexní požární scénáře, jako je např. požár v nočním klubu, je třeba použít 

široké spektrum technik a sub-modelů k provedení přesné simulace rozvoje požáru. Kvalita 

výpočetní sítě je vždycky velmi důležitá pro úspěšné CFD požární simulace. Velikost sítě 
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pro experiment na modelu ve zmenšeném měřítku je 194 342 buněk a pro požár v nočním 

klubu 818 154 buněk. Počáteční místo hoření bylo o velikosti (0,1 x 0,2) m na stěně 

u pódia a (0,1 x 0,1) m na přilehlém výklenku stěny a na každém vnějším rohu výklenku 

[37]. Radiace byla popsána modelem sálání "multiple ray" (24 paprsků). Emisivita stěn 

a povrchů pevných objektů byla 0,9. Okolní teplota byla nastavena na 15 ºC. Aby byl 

zachycen vliv lidského chování na rozvoj požáru, jsou do požární simulace zahrnuty časy, 

kdy došlo k otevření východů a rozbití oken (viz tabulka 1). 

Tabulka 1: Časy, kdy došlo k otevření východů a rozbití oken 

Místo Dveře na terasu Vchodové dveře Bar Kuchyně Okna 

Čas [s] 29 30 45 60 78, 80, 100, 110, 120, 130 

 

Tabulka 2: Vlastnosti použitých materiálů 

Materiál 
Tloušťka 

[m] 

Hustota 

[kg∙m
-3

] 

Součinitel 

tepelné vodivosti 

[W∙m
-1

∙K
-1

] 

Měrná tepelná 

kapacita  

[J∙kg
-1

∙K
-1

] 

Teplota 

vznícení 

[ºC] 

PU pěna 0,018-0,03 22 0,034 1400 370 

Dřevěný panel 0,005-0,01 450 0,13 - 0,29 2380 360 

Nylonový 

koberec 

0,02 750 0,16 4500 280 

Sádrokarton 0,013 1440 0,48 840 400 

Stropní obklad 0,01 -- 0,061 840 400 

 

Vlastnosti materiálů použitých v simulaci jsou uvedeny v tabulce 2, která je převzata 

z [9]. Rychlosti šíření plamene pro polyuretanovou pěnu jsou velké a hoření tohoto 

materiálu vedlo k flashoveru, jak v experimentu na modelu ve zmenšeném měřítku, tak 

v simulaci reálného požáru. Průměrné rychlosti šíření plamene, uvedené v tabulce 3, jsou 

použity při výpočtech. 

Tabulka 3:Průměrné rychlosti šíření plamene 

Šíření plamene Vzestupně Sestupně Vodorovně, příčně 

Experimentální data 0,06 - 0,1 0,004 - 0,005 0,011 - 0,026 

Simulace 0,08 0,005 0,018 
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 Experimentální výsledky ukazují, že toky tepla v centrální rovině procházející 

dveřmi a výklenky jsou přibližně 20 kW/m
2
 v průběhu celého experimentu. V této studii je 

proto použita HRR (rychlost vývinu tepla) polyuretanové pěny naměřená na kónickém 

kalorimetru s vnějším tokem tepla 20 kW/m
2
. Pro dřevěné panely v simulaci je použita 

průměrná HRR 100 kW/m
2
 pro dřevo s vnějším tokem tepla 20 kW/m

2
. Pro koberec se 

předpokládá výkon 100 kW/m
2
. Doby do vznícení PU pěny, dřeva a koberce vystaveného 

radiačnímu toku 35 kW/m
2
 jsou 5, 41 a 54 sekund. 

PU pěna je hlavním zdrojem, který vedl k flashoveru. Pro dobře ventilovaný PU 

požár je teplo uvolněné hořením jenom asi 70 % teoretické hodnoty (výhřevnost). Tato 

efektivnost spalování je použita k výpočtu tepla uvolněného díky hoření PU. Korelace 

mezi výtěžkem plynných složek (CO, CO2 atd.) a rovnovážnými poměry použitými 

v modelu toxicity je odvozena z experimentálních dat pro PU pěnu a dřevo.  

Hlavní rozdíly mezi výpočty provedenými pracovní skupinou „Fire Safety Engineering 

Group“ (FSEG) z Greenwichské univerzity a výsledky z NIST lze shrnout: 

- V simulaci pomocí SMARTFIRE jsou použita tři kritéria pro vznícení: např. teplota 

vznícení, rychlost šíření plamene a tok tepla (s konstantní dobou). Simulace NISTem 

vzala do úvahy pouze kriterium podle teploty vznícení. 

- Jedna sada vlastností pro PU pěnu je aplikována jak na počáteční místo hoření, tak 

na zbytek povrchů tvořených z PU pěny. V NIST simulacích jsou vlastnosti PU pěny 

v místě počátečního hoření rozdílné od vlastností pro povrch tvořený z PU pěny. 

Simulace NIST se musela uchýlit k velmi vysokému HRR (1500 kW/m
2
) 

v počátečním místě hoření, aby mohlo dojít k rozšíření požáru. Takováto vysoká HRR 

je nerealistická v raném stádiu rozvoje požáru. 

- Jsou určeny koncentrace toxických plynů jako CO, CO2 a HCN, zatímco výpočty 

NIST předpovídaly pouze koncentraci O2. 

Výpočetní nástroje Smartfire a BuildingEXODUS byly použity k numerické simulaci 

požáru a evakuaci nočního klubu k předpovědi očekávaných dopadů požárního rizika 

na evakuované. Požární model úspěšně reprodukoval rozvoj požáru po povrchu pevných 

objektů v rané fázi rozvoje požáru, jak v simulaci na modelu ve zmenšeném měřítku, tak 

reálného požáru v nočním klubu. Požární model úspěšně předpověděl počátek flashoveru 

v experimentu na modelu ve zmenšeném měřítku, kde flashover nastal přibližně v 60 s. 
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Předpovídané HRR byly také v dobré shodě s naměřenými daty. Srovnáním naměřených 

a simulovaných teplot a koncentrací plynných složek byl učiněn závěr, že požární model 

Smartfire byl vhodný pro simulaci požáru reálných měřítek. 

 Další článek popisuje vyšetřování požáru hotelu, který patří k nejzávažnějším 

nehodám v historii Taiwanu [42]. Pro výpočty se používal program FDS a byla počítána 

doba potřebná k evakuaci personálu, teplota a výška horké vrstvy plynů a koncentrace 

oxidu uhelnatého. Tyto data se používaly k analýze s cílem zjistit důvod vysokého počtu 

obětí. 

 Začalo hořet v hotelu Snow White přibližně ve 2:42 2. března 2009. První patro 

budovy se používalo jako komerční prostory pro obchody a druhé až páté patro sloužilo 

jako hotel. Jako příčina požáru bylo stanoveno žhářství. Podle oficiální zprávy požárně 

technické expertizy začalo hořet v pokoji č. 106 ve druhém patře mezi kovovým stolem 

a postelí, kde nebyl nikdo ubytován. Po vypuknutí požáru se spustila vnitřní požární 

signalizace. Recepční šel na kontrolu, ale nenašel nic podezřelého. Po oznámení 

hotelového hosta z pokoje č. 103, že je ve druhém patře cítit kouř z pokoje č. 106, recepční 

otevřel dveře tohoto pokoje a následně došlo k rozšíření kouře velmi rychle na celé druhé 

patro. Přivolaní hasiči uhasili požár za 29 minut. V době požáru bylo přítomno v hotelu 23 

osob, z toho se 4 zachránily bez pomoci, 11 bylo zachráněno pomocí žebříku, 6 uhořelo a 2 

zemřely skokem z budovy. Celkem bylo 8 obětí. 

 Při rekonstrukci požáru pomocí počítačového programu bylo velmi důležité správně 

vypočíst rychlost uvolňování tepla na začátku požáru. Matrace umístěná hned vedle zdroje 

zapálení generovala velké množství tepla a plameny sahaly až ke stropu. Vzhledem 

k velkému počtu hořlavých materiálů uvnitř stropu, se oheň dále rozšířil do sousedních 

místností a pak na schodiště ve druhém patře. A nakonec kouř rychle postupoval 

po schodišti do třetího a čtvrtého patra. To mělo za následek vážnější škody v pokojích 

v blízkosti schodiště než v ostatních pokojích.  

 Vyšetřováním požáru pomocí programu FDS se ukázalo, že na schodišti ve druhém 

poschodí bylo dosaženo podmínek ohrožujících život přibližně za 220 až 230 sekund 

od začátku požáru ve třetím poschodí za 285 až 290 sekund a ve čtvrtém patře za 300 až 

318 sekund, což potvrdilo velmi rychlé rozšíření kouře a velmi krátký čas potřebný na únik 

z hotelu. 
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 Shen a kol. [73] užili program FDS pro určení množství hořlavé kapaliny 

(benzín) při úmyslně založeném požáru hotelu ve městě Taoyuan na Taiwanu v roce 

2003. Při požáru bylo usmrceno zplodinami pět osob. Žhář vylil benzín na podlahu 

v chodbě 7. patra, které obsahovalo 28 pokojů, uklízecí a skladovací místnosti, veřejnou 

toaletu a kancelář. Výpočetní doména byla proto značně veliká (46 x 31 x 3) m, 

obsahovala 4,4 miliony výpočetních buněk o velikosti 10 x 10 x 10 cm (výsledná hustota 

buněk byla zjištěna na základě srovnávacích výpočtů tak, aby počet buněk v doméně již 

dále neovlivňoval výsledné hodnoty). Řešení bylo prováděno paralelně na osmnácti 

počítačích (2,8 GHz), bylo počítáno až 870 s reálného času. Doba výpočtu byla 90 

hodin. Výpočtem bylo zjištěno, že po 100 s od zažehnutí bylo nemožné se pohybovat 

spojovací chodbou (úzkou 1,8 m a vysokou 2,2 m) díky vysoké hustotě kouře, který dále 

postupoval do sousedních místností. Po 300 s bylo prostředí v místnostech životu 

nebezpečné. Kromě šíření spalin byly dále počítány časové průběhy teplot u stropu 

ve vybraných místech. Celkové množství hořlaviny bylo výpočtem odhadnuto na 15 litrů. 

 V České republice se matematické modely požárů používají při řešení požární 

bezpečnosti staveb, ale do této doby nebyl použit žádný program popisující šíření požáru 

v uzavřeném prostoru pro potvrzení hypotézy rozvoje požáru při tvorbě požárně technické 

expertizy. Počítačové programy nejsou dostatečně validovány pro tento účel pomocí 

velkorozměrových požárních zkoušek na základě porovnání vypočtených a naměřených 

hodnot v přesně definovaných pozicích prostoru zkoušky (souřadnice x, y, z) v čase. 
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2. Cíl disertační práce 

 Hlavním cílem disertační práce je validovat vhodný program pro potřebu 

počítačového modelování vybraných scénářů požárů k objektivizaci závěrů požárně 

technických expertiz. 

 

Dílčí cíle disertační práce: 

1. Analýza současného stavu matematických požárních modelů, 

2. Návrh požárních zkoušek simulující vybrané scénáře požáru se systémem měření 

pro potřebu matematického modelování, 

3. Aplikace matematického požárního modelu na zkušební požár: porovnání výpočtů 

pomocí modelu počítačového programu s naměřenými hodnotami vybraných fyzikálních 

veličin, 

4. Posouzení možnosti využití požárního modelu pro oblast požárně technických expertiz 

a vypracování metodiky pro toto použití. 

 

Všechny cíle disertační práce jsou směřovány do oblasti zjišťování příčin požáru za účelem 

přispět ke zkvalitnění provádění požárně technických expertiz. 
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3. Zvolený postup zpracování 

- literární rešerše: vyhledání dostupných knižních i internetových zdrojů a shrnutí 

získaných informací, 

- testování programu Smartfire na publikované výsledky požární zkoušky, 

- praktické ověření programu Smartfire na modelování požáru hořlavého plynu, hořlavé 

kapaliny a dřeva a na modelování šířícího se požáru (požár kuchyně) s porovnáním 

vypočtených a experimentálních dat, 

- vypracování metodiky pro praktickou aplikaci programu Smartfire pro potřebu 

požárně technických expertiz. 
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4. Výběr požárního modelu podle stanovených kritérií 

 Existuje široké spektrum modelů jak komerčního, tak nekomerčního charakteru 

pro odhad nebezpečných účinků požárů. V této kapitole je popsán postup, podle kterého 

byl proveden výběr vhodného požárního modelu. Pozornost byla zaměřena na zónové 

modely a modely typu pole.  

 Pomocí zónových modelů dostaneme rychlou předpověď rozvoje požárů 

v uzavřených prostorech. Základní a velkou nevýhodou jsou omezené informace, neboť 

předpokládáme homogenní výstupní parametry (teplota, hustota kouře, koncentrace plynů) 

v každé zóně. Tuto nevýhodu odstraňují metody typu pole založené na počítačové 

dynamice tekutin (Computational Fluid Dynamics, CFD). Prostřednictvím počítačové 

dynamiky tekutin získáme daleko přesnější výsledky.  

 V současné době mezi modely typu pole patří programy určené na pokročilé 

simulace proudění, které navíc umí řešit procesy spojené s chemickými reakcemi 

a sdílením tepla, např. program CFX, FLUENT nebo STAR-CD . Tyto programy jsou však 

velmi složité při tvorbě geometrie, síťování a vyžadují velké množství požárně technických 

charakteristik použitých materiálů. Vedle těchto produktů lze použít specializované 

programy pro simulace požárů a mezi specializovanými programy typu pole byl vybírán 

model použitý v disertační práci pro potřebu posouzení možnosti jeho využití při tvorbě 

požárně technických expertiz. 

 Dále je potřeba, aby program splňoval následující kritéria: 

- dokáže popsat šíření požáru a kouře v budovách, 

- obsahuje databázi požárně technických charakteristik materiálů, 

- nabízí grafický post-processing dat (tvorba animací, vizualizace proměnných 

v určitém časovém okamžiku), 

- umí paralelní počítání a počítání na clusterech, 

- umožňuje intuitivní ovládání, 

- výrobce programu poskytuje uživatelskou podporu, 

- jsou pořádána školení na používání programu. 



 

 

 

43 

Na základě těchto kritérií se ukázalo, že nejvhodnější programy jsou program FDS 

a program Smartfire. Program Smartfire má navíc zabudovaný automatický generátor sítě 

a to znamená, že program sám navrhne vhodnou síť pro daný typ objektu. Jako 

nejvhodnější program pro potřebu počítačového modelování požárů tedy vychází program 

Smartfire, který je dále podrobně popsán, je použit pro simulaci požárních zkoušek a je 

vytvořena metodika na jeho použití pro potřebu požárně technické expertizy. 
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5. Popis programu Smartfire 

 Smartfire je program umožňující modelování požárů v uzavřeném prostoru [84]. 

Umožňuje specifikovat geometrii požáru a popsat scénář požáru, vytvořit vhodnou CFD 

síť a popsat průběh požáru v závislosti na čase nebo při stacionárním stavu. Je schopen 

simulovat horký, turbulentní vzplývavý proud v libovolně velké oblasti, která může 

obsahovat místnosti oddělené stěnami nebo přepážkami.  

5.1 Popis programového balíku Smartfire [28] 

Program Smartfire obsahuje čtyři logické složky a to: návrh scénáře, specifikace 

prostředí, automatický generátor sítě a CFD výpočetní prostředek [28]. Jeden CFD 

simulační cyklus se skládá z vytvoření a specifikace geometrie, vytvoření vhodné sítě 

a následnou simulací. 

Program Smartfire se skládá, ze čtyř modulů: Smartfire Scenario Designer, Smartfire 

Case Specification Environment, Smartfire CFD Engine, Smartfire DataView. Instalaci lze 

provést na libovolný počet počítačů, ale Smartfire je možné spustit pouze na počítači se 

zasunutým USB donglem, na němž je časově limitovaná licence. 

5.1.1 Smartfire Scenario Designer 

Tento modul slouží k tvorbě základní geometrie v 2D. Geometrii lze též importovat 

z Dxf souboru. Tento import není dokonalý (někdy nerozpoznává správně místnosti, okna 

a dveře) a je nutné jej opravovat. Ovládání je řešeno přes grafické uživatelské prostředí a je 

celkem intuitivní. V tomto modulu, lze také nastavit, zda dveře (okna) jsou otevřené či 

zavřené, materiály a ohniska požárů. Některé (ale ne všechny) z těchto věcí, lze též 

nastavit v Smartfire Case Specification Enviroment. Velké omezení je, že nelze mít jiné, 

než čistě obdélníkové místnosti. V tomto modulu se vytvoří soubor s příponou (.smf), který 

lze přímo načíst v modulu Smartfire Case Specification Enviroment pro následné nastavení 

podmínek simulace a síťování. Příklad vytvořené geometrie je na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Ukázka geometrie v modulu Smartfire Scenario Designer [28] 

 

5.1.2 Smartfire Case Specification Environment 

V tomto modulu, lze doopravovat geometrii a na obrázku 4 je ukázka vytvořené 

geometrie vícepodlažní budovy. Geometrie může být rozdělena do libovolného počtu 

vnitřních oddělení nebo místností. Tento modul je spíš určen k tvorbě 3D geometrie 

a k popisu vlastností. Ovládání je opět pouze pomocí myši a v zásadě rychle pochopitelné. 

V tomto modulu se také nastavují:  

- modely, které budeme chtít používat (Radiation, Smoke, Combustion); 

- časový krok, celková doba integrace; 

- vlastnosti ohnisek požáru a další okrajové podmínky; 

- tvorba a úpravy výpočetní sítě (automatický systém síťování poskytne doporučenou 

strategii síťování). 

Dále umožňuje specifikovat geometrii, vytvořit různé typy požáru, větrací otvory, 

ventilátory, vstupy, výstupy, tenké desky a překážky. Uživatel může nastavit fyzikální 

vlastnosti jednotlivých objektů a automaticky vysíťovat geometrii.  
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V současné verzi je požár popsán jako objemový tepelný zdroj, nebo jako objemový 

zdroj hořlavých plynů. Uživatel musí specifikovat fyzikální vlastnosti zdroje požáru, jeho 

umístění a jeho tepelný výkon, nebo hmotnostní rychlost produkce plynných paliv.  

 

Obrázek 4: Ukázka vytvořené geometrie ve Smartfire Case Specification Environment (vícepodlažní budova, 

schody, dveře a zdroj požáru) 

 

5.1.3 Smartfire CFD Engine 

Modul slouží k vlastnímu spuštění výpočtu a k vytváření výsledných dat, grafů 

a obrázků, viz obrázek 5. Ovládání je plně interaktivní, což dovoluje simulaci (výpočet) 

kdykoliv zastavit a změnit nastavení analýzy dat a vizualizace, které se mají provádět.  

CFD kód používá tlakové korekční algoritmy a může řešit turbulentní nebo laminární 

proudění při nestacionárním i stacionárním stavu. Dále jsou zde sub-modely pro výpočet 

tepelného záření, jednoduchého spalování plynů a šíření kouře. 
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Obrázek 5: Uživatelské rozhraní Smartfire CFD Engine 

 

5.1.4 Smartfire DataView 

Tento modul slouží pouze k postprocessingu napočítaných dat tj. vytváření animací, 

vizualizace proměnných v určitém časovém okamžiku, záznam časových řad, tisk obrázků 

atd. Na obrázku 6 je příklad vyhodnocení vypočítaných dat zobrazením isoploch teploty. 
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Obrázek 6: Ukázka zobrazení isoplochy odpovídající teplotě 350 K v čase 100 s 

 

5.2 Matematický popis programu Smartfire 

Program Smartfire patří mezi modely typu pole, které využívají pro modelování 

základní rovnice zachování hmoty, hybnosti a energie. Jsou založeny na metodě rozdělení 

prostoru do velkého počtu kontrolních objemů. Obsahuje několik dílčích modelů, jako je 

model turbulence, model radiace a model hoření [27]. 

5.2.1 Model turbulence 

Program Smartfire umožňuje řešit proudění pouze jediným modelem, který se 

nazývá dvourovnicový k-model turbulence. Je založen na metodě časového středování 

veličin turbulentního proudění a na následující proceduře časového středování základních 

rovnic [50]. Okamžité hodnoty veličin popisujících turbulentní proudění lze rozložit 

na část časově středovanou a fluktuační složku. Dvourovnicový model řeší diferenciální 

rovnici pro turbulentní kinetickou energii [27], která je předmětem transportu: 
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 Proces, který popisuje rozpad a zánik turbulentních vírů je disipace. Model tedy řeší 

další diferenciální rovnici pro rychlost disipace [27]: 
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kde P [27] představuje rychlost produkce turbulentní kinetické energie: 
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a G [27] představuje vztlakový člen: 
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koeficient objemové teplotní roztažnosti  [K
-1

] je vyjádřen rovnicí [27]: 
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a turbulentní viskozita t [27]:  
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Model turbulence obsahuje pět přednastavených konstant, které jsou uvedeny níže 

v tabulce 4. Tyto hodnoty platí pro dvourovnicový k-model turbulence a jsou korigovány 

na vztlak. 

Tabulka 4: Hodnoty konstant dvourovnicového k-modelu turbulence [27] 

C k  C C C 

0,09 1,0 1,22 1,44 1,92 1,0 

 

Dvourovnicový k-model je nejvíce používaný model turbulence a jeho výhodou je to, že 

byl rozsáhle validován při různých režimech turbulence. Obecně platí, že modely založené 

na rovnicích k- poměrně dobře počítají plně vyvinuté turbulentní proudění, ale 

v oblastech blízko pevné stěny přesnost modelu klesá. 

5.2.2 Přenos tepla 

Při modelování požáru je potřeba brát v úvahu dva způsoby přenosu tepla a to přenos 

tepla prouděním (konvekcí) a přenos tepla sáláním (zářením). Přenos tepla prouděním 

nastává předáváním kinetické energie mezi molekulami a elektrony vlivem teplotních 

rozdílů. Probíhá pouze v tekutinách, tj. v kapalinách a plynech. Je zprostředkován 

přenosem hmoty a výměna energie je vyjádřena bilancí entalpie v transportních rovnicích, 

které jsou řešeny programem Smartfire. Newtonův ochlazovací zákon popisující přenos 

tepla prouděním je [59]:  
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Přenos tepla sáláním popisuje vzájemné sálání a pohlcování mezi dvěma nebo i více 

tělesy s různými teplotami. Sálání souvisí se změnami vnitřní energie tělesa, které následně 
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vydává záření. Toto záření je pak vysíláno ve formě elektromagnetických vln do prostoru, 

který těleso obklopuje. Dopadne-li toto záření na nějaké jiné těleso a dojde-li k pohlcení 

tohoto záření, zvýší se vnitřní energie tohoto tělesa. Vyzařující záření může být částečně 

pohlceno, část se může odrazit a část procházet. Program Smartfire má tři základní 

samostatné modely sálání: model sálání (radiosity model), model sálání "six-flux" (six-flux 

radiation model) a model sálání "multiple ray" (multiple ray radiation model). Modely lze 

předpovědět aktuální rozložení tepelného toku na površích, které se účastní simulace 

a distribuci teplot všech fází vytvářející transportní médium. Ideální model sálání by byl, 

pokud by šla zahrnout do výpočtu záření všemi směry. 

Model sálání [27] 

Model sálání popisuje záření rovnicí: 
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kde emisivita černého tělesa E je daná rovnicí: 

 

4TE   (9) 

 

kde Stefan-Boltzmanova konstanta  se rovná ∙

W∙m

-2
∙K

-4
. 

Model sálání "six-flux" [27] 

U „six flux“ modelu bereme v úvahu ve tří-rozměrném prostoru dva toky sálání Ri 

ve směru osy x (I, J), dva toky sálání ve směru osy y (K, L) a dva toky sálání ve směru osy 

z (M, N). Nevýhodou tohoto modelu je, že má nižší přesnost kvůli předpokladu, že je 

sálavé teplo vyzařováno pouze ve směru osy x, y, a z. 

Model sálání "multiple ray" [27] 

Model sálání "multiple ray" zahrnuje záření všemi směry. Je potřeba specifikovat 

úhly, pod kterými dochází k vyzařování. Je časově náročný v závislosti na tom, kolik 
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zahrneme paprsků do výpočtu. Čím více směrů záření se počítá, tím přesnější získáme 

výsledek výpočtu.  

5.3 Možnosti modelování požáru v programu Smartfire 

Požár v programu Smartfire je možné popsat jako zdroj tepla, nebo lze popsat 

chemickými reakcemi.  

5.3.1 Model objemového zdroje tepla 

Pokud se uvažuje požár pouze jako zdroj tepla, používá se model objemového zdroje 

tepla [28]. V tomto modelu se musí definovat vývin kouře nebo rychlost uvolňování tepla, 

a proto tyto veličiny nemohou být předpovězeny. Jak již bylo řečeno požár je popsán 

pouze jako zdroj tepla a kouře a jejich vývoj může být vyjádřen nějakou funkční závislostí. 

 V programu Smartfire je jako výchozí nastaven požár s konstantním výkonem [27] 

a předpokládá se, že maximální rychlost uvolňování tepla je dosažena ihned na začátku 

simulace.  

 Další možností je tzv. kvadratický typ požáru. V tabulce 5 jsou uvedeny rychlosti 

rozvoje požáru, pro které byly stanoveny závislosti rychlosti uvolňování tepla na základě 

pozorování a zkušeností pro typické zdroje požáru. 

Tabulka 5: Parametry rychlosti uvolňování tepla pro různé typy požárů [27] 

Rychlost rozvoje 

požáru 

Rychlost uvolňování 

tepla [kW] 
Zdroj požáru 

Pomalá 0,0030t
2 

Horizontální dřevěné hranoly 

Střední 0,0117t
2 

Bavlněné/polyesterové matrace 

Rychlá 0,0469t
2 

Světlý dřevěný nábytek např. překližkové 

skříně 

Utra-rychlá 0,1880t
2 

Čalouněný nábytek 
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 Pokročilé zadání požáru je možné pomocí obecného tvaru rovnice popisující výkon 

(rychlost uvolňování tepla) v závislosti na čase [27]: 

 

tE

VVvVV
VtDtCtBAP  2  (10) 

 

Neomezené nebo špatně zadané časové intervaly způsobí nereálně velké nebo naopak 

nevýznamně malé uvolněné teplo při požáru.  

 Koncept vícestupňového požáru [27] ("multistage fire") rozlišuje tři fáze a to periodu 

rozvoje požáru, střední ustálený stav a uhasínání požáru, viz obrázek 7, což je považováno 

za nejrealističtější popis chování požáru. 

Tepelný výkon požáru (heat release rate) 

 Intenzita růstu požáru je dána rychlostí vývinu tepla při hoření jednotlivých skupin 

paliva. Rychlost vývinu tepla udává, jak je tato energie uvolňována, charakterizuje výkon, 

tj. energii uvolněnou za jednotku času a je kvantitativním měřítkem velikosti požáru. 

Obecně je průběh požáru charakterizován časovou závislostí rychlosti vývinu tepla neboli 

tepelným výkonem požáru. Časová závislost rychlosti vývinu tepla má specifický vzhled 

křivky [13], viz obrázek 7. 

 

Obrázek 7: Časová závislost rychlosti vývinu tepla při požáru [13] 
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Největší naměřená hodnota rychlosti vývinu tepla se označuje jako maximální hodnota. 

Reprezentativní maximální hodnoty rychlosti vývinu tepla jsou uvedeny v tabulce 6.  

Tabulka 6 Maximální hodnoty rychlosti uvolňování tepla (hoření na otevřeném prostoru) [60] 

Palivo Hmotnost [kg] 
Rychlost vývinu tepla 

[kW] 

Malý odpadkový koš 0,7 - 6,1 4 - 18 

Pytle na odpadky (smíšený 

plastový i papírový odpad) 

1,1-3,4 140 - 350 

Bavlněná matrace 11,8 -13,2 40 - 970 

Televizor 31,3 -32,7 120 - 290 

Bavlněné křeslo 17,7 - 31,8 290 - 370 

Rozlitý benzín (0,61 m
2
) 19 400 

Suchý vánoční stromeček 6,4 -7,3 500 - 650 

Polyuretanová matrace 3,2 - 14,1 810 - 2630 

Polyuretanové křeslo 12,2 - 27,7 1350 - 1990 

Polyuretanová pohovka 51,3 3120 

 

Rychlost vývinu tepla není základní vlastnost paliva, a proto nemůže být spočítána 

ze základních materiálových vlastností. Je obvykle stanovována měřením. Nejběžnější 

metoda pro měření rychlosti vývinu tepla je kónická kalorimetrie (ASTM E1354) [1]. 

Podstatou této metody je, že většina plynů, kapalin a pevných látek uvolňuje konstantní 

množství energie na jednotkové množství spotřebovaného kyslíku.  

Rychlost vývinu tepla je možné spočítat pomocí vztahu [13], [6]: 

 

efcHm ,Q 


 (11) 
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Výpočet rychlosti vývinu tepla vypadá na první pohled velmi jednoduše. Avšak musíme 

znát hodnotu rychlosti odhořívání, která se získá měřením úbytku hmotnosti materiálu 

o známé hodnotě spalného tepla v průběhu hoření. Průměrná hodnota rychlosti odhořívání 

byla experimentálně určena a publikována pro řadu výrobků a materiálů, viz tabulka 7. 

Rychlost vývinu tepla je možné dále určit při znalosti rychlosti hoření na jednotku plochy 

za jednotku času [kg∙m
-2

∙s
-1

] a horizontální hořící plochy paliva [13], [6]. 

 

AHm efc,

´́Q 


 (12) 

 

Zabetakis a Burgess (1961) odvodili vztah pro výpočet rychlosti vývinu tepla 

při hoření hořlavých kapalin na pevném povrchu („pool fires“) [88] za předpokladu, že 

rychlost hoření na jednotku plochy je závislá na průměru hořící oblasti paliva:  

  ADkHm efc 


exp1Q ,

´́  (13) 

 

kde k je extinkční koeficient a β je korekce střední hodnoty délky světelného paprsku, 

v literatuře jsou uváděny jako jedna hodnota kβ [m
-1

]. Tento vztah platí pro hoření 

hořlavých kapalin na pevném povrchu o průměru větším než 0,2 m. Pokud není plocha 

požáru kruhového průřezu, je možné určit efektivní průměr kaluže požáru podle vztahu 

[13], [6]: 
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Tabulka 7: Termochemické a empirické konstanty pro některá organická paliva [88] 

Materiál 

Hmotnostní 

rychlost odhořívání 

 [kg∙m
-2

∙s
-1

] 

Efektivní 

výhřevnost 

 [kJ∙kg
-1

] 

Hustota ρ 

[kg∙m
-3

] 

Empirická 

konstanta 

 [m
-1

] 

Butan 0,078 45700 573 2,7 

Benzen  0,085 40100 874 2,7 

Heptan  0,101 44600 675 1,1 

Aceton  0,041 25800 791 1,9 

Diethyléter 0,085 34200 714 0,7 

Benzín 0,055 43700 740 2,1 

Petrolej 0,039 43200 820 3,5 

Nafta, těžká 0,035 39700 940 - 1000 1,7 

Surová ropa 0,022 – 0,045 42500 - 42700 830-880 2,8 

 

5.3.2 Model hoření 

V programu Smarfire jsou dva modely spalování a to "diffusion controlled" (model 

hoření řízený difúzí) a "kinetically (mixing) controlled" (model hoření řízený kinetikou 

chemické reakce). Pro popis spalování je použita konvekčně-difúzní rovnice, kde transport 

může být zastoupen hmotnostním zlomkem paliva, oxidovadla nebo produktu. To je dáno 

transportními rovnicemi pro jednotlivé složky [27], [50]: 
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Předpokládá se, že reakce jsou rychlé a nezahrnují vznik meziproduktů. Bere se 

v úvahu jednoduchý reakční systém, který se skládá z dvou reaktantů (palivo 
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F/oxidovadlo) za vzniku reakčního produktu P a uvolnění energie. Předpokládá se 

jednoduchá stechiometrická chemická reakce [27]: 

 

  energiePsOsF  12  (16) 

 

Model řízený difúzí ("Diffusion controlled model") [27] 

V "diffusion controlled" modelu jsou reaktanty dobře promíchány na začátku 

chemické reakce, řídící děj je difúze a průběh chemické reakce je velmi rychlý. Hořlavá 

směs se skládá z hmotnostního zlomku paliva (mf), vzduchu (ma) a produktů hoření (mp) 

a platí:  
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kde fs je stechiometrická hodnota f (podíl hořlavé směsi) definovaná jako: 

 s
f s



1

1
 (19) 

 

Model řízení kinetikou chemické reakce (Kinetically controlled model) [27] 

V kinetically controlled modelu se používají další dvě skalární rovnice 

pro hmotnostní zlomek paliva (mf) a zlomek hořlavé směsi (f). Hmotnostní zlomek 

vzduchu (ma) a produktů hoření (mp) jsou počítány podle následujících algebraických 

rovnic: 
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5.4 Modelování šíření požáru  

 Program Smartfire umožňuje popsat i šíření požáru na další objekty. Všem hořlavým 

povrchům je přiřazena identita jako hořlavý materiál s definovanými materiálovými 

vlastnostmi. V každém časovém kroku jsou vyhodnoceny podmínky pro vznícení 

v povrchových buňkách hořlavé plochy a tím je určeno, zda daný objekt začne hořet či 

nikoliv. Vznícení vnitřní části materiálu je určeno na základě kritické teploty na povrchu, 

která dosáhne teploty vznícení daného materiálu, nebo na základě hodnoty kritického 

tepelného toku, kterému je povrch vystaven po kritickou dobu. 

5.4.1 Teplota vznícení 

 Většina materiálů se může vznítit, pokud je ve formě plynů nebo par [60]. Materiály 

nehoří přímo v pevném skupenství. Aby se vytvořila hořlavá směs, musí být tyto plyny 

nebo páry přítomny v atmosféře v dostatečném množství. Má-li palivo zvyšovat svou 

teplotu, musí být intenzita přenosu tepla na palivo větší než součet ztrát kondukcí, 

konvekcí, radiací, energií spojenou se změnami skupenství (například teplo vypařování) 

a energií spojenou s chemickými změnami (jako je pyrolýza). V některých případech 

mohou chemické změny v palivu během jeho zahřívání rovněž před zapálením produkovat 

teplo (exotermická reakce). Má-li palivo dosáhnout své zápalné teploty, musí mít zdroj 

tepla sám o sobě vyšší teplotu než je teplota vznícení paliva. Výjimkou je samovolné 

vznícení. V tabulce 8 jsou uvedeny teploty vznícení vybraných pevných látek, kapalin, 

plynů a prachů. 

 Pevná paliva mohou hořet plamenem v roztaveném stavu ve formě výparů 

(termoplasty), nebo přeměněné pyrolýzou na plyny nebo páry (dřevo nebo termosety) [60]. 

V obou případech musí být pro vytvoření výparů přidáno do paliva teplo. U pevných látek 

se definuje teplota vzplanutí a teplota vznícení [19]. Teplota vzplanutí je nejnižší teplota 

vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde působením vnějšího zápalného zdroje 

k zapálení směsi plynných produktů hoření a teplota vznícení je nejnižší teplota vzduchu 

proudícího kolem vzorku, při kterém dojde k zapálení vzorku nebo produktů rozkladu 

bez přítomnosti vnějšího zápalného zdroje. 

 Páry z určité kapaliny vytvoří hořlavou směs, pokud je tato kapalina na bodu svého 

vzplanutí nebo nad ním [60]. Bod vzplanutí kapaliny je nejnižší teplota, při níž tato 
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kapalina uvolňuje dostatek výparů pro vytvoření chvilkového plamene na svém povrchu 

podle příslušné zkušební metody. Hodnota bodu vzplanutí se různí podle typu použité 

zkoušky. Rozptýlené kapaliny nebo mlhy (mající vysoký poměr plochy k hmotnosti) se 

mohou zapálit snadněji než stejné kapaliny v kompaktní formě. V případě spreje nebo 

mlhy může dojít k hoření i při teplotě prostředí pod publikovaným bodem vzplanutí 

kompaktní kapaliny. 

Tabulka 8: Teplota vznícení vybraných materiálů [60] 

Materiál Teplota vznícení [°C] 

Pevné látky 

polyetylén 488 

polystyrén 573 

polyuretan 446 - 579 

PVC 507 

měkké dřevo 320 - 350 

tvrdé dřevo 313 - 393 

Prachy 

hliník 610 

uhlí 730 

obilí 430 

Kapaliny 

aceton 465 

benzen 498 

etanol 363 

benzin (100 oktanů) 456 

metanol 210 

metyletylketon 464 

toluén 480 

Plyny 

acetylén 305 

metan 537 

zemní plyn 482 - 632 

propan 450 
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5.4.2 Tepelný tok 

 Znalost hodnoty tepleného toku požáru směrem k přilehlým povrchům je jedním 

z důležitých parametrů popisující zapalování a šíření plamene po hořlavých površích. 

Přenos tepla při požáru na sousední plochy je zprostředkován především konvekcí 

a zářením. V tabulce 9 jsou uvedeny hodnoty minimálních radiačních toků pro vybrané 

materiály. V případě požáru v uzavřeném prostoru převládá přenos tepla vlivem konvekce 

v rozsahu teplot (150 – 200) °C. Nad 400 °C se dominantním stává sálaní a při teplotě 

nad 550 °C již těleso sálá ve viditelné oblasti [24]. Byly navrženy empirické korelace 

pro odhad tepelných toků, ale jejich použití je omezeno na určitý typ požáru nebo 

geometrii zahřívaného povrchu.  

 Tepelné toky je možné experimentálně stanovit radiometry chlazenými vodou. 

Celkový naměřený tepelný tok zahrnuje radiační tepelný tok a konvekční tepelný tok. 

Přístroje na stanovení tepelného toku jsou vyráběny v černé barvě z důvodu vysoké 

emisivity povrchu (cca 0,95) [23].  

Tabulka 9: Minimální radiační toky vybraných materiálů [60] 

Materiál polyetylén polystyrén polyuretan PVC 

Minimální radiační tok 

[kW/m
2
] 

19 29 16 - 30 21 

 

Požáry u vertikálních rovných stěn 

 Experimentálně byly studovány tepelné toky při požáru (propanový hořák) 

v blízkosti vertikálních rovných stěn a byly charakterizovány pro různé hořlavé předměty. 

V článku [7] byla provedena rozsáhlá studie charakterizující přestup tepla z ohně na 

přilehlé stěny. Požáry byly reprezentovány hořením propanu s hořákem o různé délce 

hrany. Tepelné toky při požárech byly naměřeny v rozmezí od 50 do 520 kW. Maximální 

tepelné toky pro jednotlivé požáry byly stanoveny v závislosti na tepelném výkonu požáru 

(rychlosti uvolňování tepla). Na základě teorie záření autoři zjistili, že následující vztah 

vhodně popisuje experimentální data:  

  3/1´́

max 09,0exp1200 Qq   (22) 
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kde jsou jednotky tepleného toku v kW/m
2
 a výkonu požáru v kW. Tyto maximální tepelné 

toky byly měřeny ve spodní části požáru u jeho osy pro z/Lf ≤ 0,4, kde Lf je výška 

vypočtená podle Heskestadovy rovnice [33].  

 Nad touto oblastí byly tepelné toky měřeny blíže u ohně a na základě těchto 

experimentů byly odvozeny obecné korelace pro tepelný tok ve středové ose požáru ´´

clq [7]:  
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A tepelné toky byly naměřeny i se snižující se horizontální vzdáleností od středové osy 

požáru a odvozeny následující závislosti: 
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 Gross a Fang [37] publikovaly tepelné toky při požáru odpadkového koše, které 

dosahovaly hodnoty až 50 kW/m
2
 a uvedli, že maximální tepelný tok při těchto požárech 

byl přibližně ve vzdálenosti 0,22 m nad okrajem koše. Mizuno a Kawagoe [58] zkoumali 

požár čalouněné židle v blízkosti vertikální rovné stěny. Naměřili hodnoty tepelných toků 

na stěně (40 – 100) kW/m
2
 v oblasti z/Lf < 0,4. 
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Požáry v rohu místnosti 

Bylo prokázáno, že při požárech v rohu místnosti obklopené hořlavými materiály 

dochází k rychlejšímu síření požáru ve srovnání s požáry v jiných místech místnosti. Bylo 

provedeno měření tepelného toku v otevřeném prostředí pro jeho určení v důsledku 

působení ohně samotného a uvnitř místnosti zahrnující vliv prostředí pokoje.  

Lattimer a kol. [51] provedli řadu experimentů a odvodili empirické korelace 

k odhadu tepelných toků při požárech v rohu místnosti. Při zkouškách byly použity 

propanové hořáky a tepelné toky byly měřeny v oblasti (25 - 300) kW. V oblasti stěn byly 

tepelné toky měřeny v závislosti na poloměru požáru a získaná data jsou vyjádřena pomocí 

vztahu: 

 

  Dq peak 4exp1120´́   (28) 

 

Vertikální rozložení maximálního tepelného toku u stěn závisí na délce plamene a jeho 

maximální hodnota byla naměřena ve spodní části plamene z/Lf ≤ 0,4. Toto chování je 

popsáno následujícími korelacemi: 
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Horizontální rozložení tepelného toku u stěn závisí na vzdálenosti od rohu. Vývoj 

naměřených dat může být popsán pomocí těchto vztahů: 
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4,058,0 8,1´́

max

´́   xxqq  (33) 

 

 Účinky vlivu prostředí na tepelné toky při požáru v rohu místnosti byly popsány 

pro případ 300 kW požáru [81]. Tepelné toky směřující do středu místnosti byly větší než 

tepelné toky ve směru od ohně k chladnějším stěnám a tento rozdíl je závislý na výšce 

místnosti. Hodnoty tepelných toků v horní části místnosti se zvýšily až o 20 kW/m
2
. Tento 

nárůst z velké části odpovídá existenci horké vrstvy plynů, která se zde tvoří při požáru. 

Průměrné teploty plynů v horní části místnosti byly maximálně 680 K. Tepelný tok je 

závislý na teplotě, která je funkcí velikosti požáru, geometrie místnosti, větrání a tepelných 

vlastností stěn. 

5.5 Tvorba sítě pro matematický model 

 Metoda konečných objemů či CFD spočívá v dělení oblasti na konečné malé objemy, 

v jejichž středech jsou řešeny numericky diferenciální, algebraické či empirické rovnice 

specifické pro daný turbulentní model. Toto dělení oblasti na konečné elementy se nazývá 

síťování.  

 V numerických modelech se vyskytují dva základní typy sítí, a to strukturovaná 

a nestrukturovaná síť. U strukturované sítě platí pravidlo, že hranice prvků musí sousedit 

s jedinou hranicí sousedního elementu, nelze tedy libovolně zhušťovat síť. 

U nestrukturované sítě platí pravidlo, že jedna hranice elementu může sousedit s více 

hranicemi jiných elementů. Použití nestrukturované sítě je poměrně nový přístup, který 

umožňuje vytvořit hustou síť pouze v určitých místech. Tím je celkově snížen nárok 

na výpočetní zdroje, a detailně je možné řešit pouze oblasti, které jsou objektem zájmu. 

 V současné době program Smartfire obsahuje generátor sítě, který vytváří 

strukturovanou kartézskou pravoúhlou síť [28]. Avšak výpočetní CFD engine je schopný 

počítat i s mnohem více komplikovanou sítí, která je označována jako nestrukturovaná síť, 

viz obrázek 8. 
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Obrázek 8: Ukázky strukturované a nestrukturované sítě 

  

Interaktivní systém síťování je automatický nástroj pro tvorbu sítě umožňující i její 

ruční editaci. Automatické síťování vychází z pravidel tvorby sítě a parametrů určujících, 

jak vhodná je síť pro určitý scénář modelování požárů. Pokud má uživatel kompletně 

zadanou geometrii a fyziku scénáře požáru teprve potom může spustit automatický nástroj 

síťování, který analyzuje úlohu a umožňuje uživateli rozvrhnout množství vytvořených 

buněk. To umožňuje kontrolu množství výpočetních buněk. Vyšší počet jemných buněk 

poskytuje přesnější řešení, naproti tomu menší množství hrubších buněk urychlí čas 

výpočtu. Automatický systém síťování vždy nabídne doporučenou strategii síťování. 

Systém tvorby sítě obsahuje řadu "chytrých" složek, které umožňují kontrolu zadání úlohy, 

aby bylo možné objevit nesrovnalosti a chyby v nastavení a analyzuje i kvalitu sítě.  

5.6 Metody řešení parciálních diferenciálních rovnic 

5.6.1 Obecný tvar transportní rovnice 

 Obecná podoba transportních rovnic pro popis proudění tekutin je označován jako 

konvektivně-difúzní tvar [28]: 
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kde  je koeficient difůze pro proměnnou  a zdrojový člen S proměnné  v kterémkoliv 

bodu.  

Skládá se ze čtyř členů, které jsou nestacionární, konvektivní, difúzní a zdrojový člen. 

5.6.2 Aproximace členů  

 Všechny členy v konvektivně-difúzní rovnici je třeba aproximovat, aby bylo možné 

rovnici řešit. Aproximace je rozdělena do pěti následujících kroků [28]: 

- diskretizace oblasti proudění na kontrolní objemy, 

- integrace jednotlivých členů přes plochu nebo objem v každém kontrolním objemu, 

- aproximace pomocí prvních derivací, 

- aproximace nominálních hodnot závislých veličin, 

- sestavení systému algebraických rovnic vhodných pro numerické řešení. 

5.6.3 Metody řešení diskrétních členů transportní rovnice 

 Algebraické rovnice vytvořené diskretizací parciálních diferenciální rovnice je 

potřeba řešit pomocí vhodné metody řešení. Výběrem vhodné metody řešení je možné 

ovlivnit přesnost a dobu výpočtu. Program Smartfire používá dva hlavní přístupy k řešení 

těchto rovnic a to řešení algebraických rovnic například pomocí metody JOR/SOR a řešení 

pomocí metody SIMPLE [28].  

Řešení metodou JOR/SOR 

 Na začátku každého řešení je soustava sestavených algebraických rovnic, která je 

možná vyjádřit pomocí rovnice: 

 

bxA   (35) 

 

kde A je matice n x m prvků a x a b jsou vektory n prvků. Nejčastěji používaná metoda 

řešení těchto rovnic je metoda JOR (Jacobi Over Relaxation)/SOR (Succesive Over 
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Relaxation). Tato metoda definuje řešení pro běžný kvádrový tvar buňky a nová hodnota 

buňky se získá lineární relaxací [28]. 

Řešení metodou SIMPLE 

 Požární model se skládá ze vzájemně propojených nelineárních rovnic, kdy při řešení 

takovéto soustavy rovnic je velmi důležité v jakém pořadí a jakým způsobem se postupuje. 

V tomto případě se používá metoda SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked 

Equation) a rozděluje řešení do devíti základních kroků [28]: 

krok 1 - odhad počátečního tlaku pole p
*
, 

krok 2 - řešení rovnic hybnosti s odhadnutým tlakem pole a získáním rychlosti u
*
, v

*
, w

*
, 

krok 3 - řešení korekce tlaku p
´
, 

krok 4 - výpočet nového tlaku pole pomocí p
*
 a p

´
, 

krok 5 - výpočet nových složek rychlosti u, v a w pomocí u
*
, v

*
, w

*
 a p

´
, 

krok 6 - řešení ostatních proměnných (např. entalpie, teplota, turbulence, koncentrace, 

radiace, hustota, viskozita)  

krok 7 - úprava tlaku p pomocí p
*
 a návrat ke kroku 2, 

krok 8 - opakování kroků 2 až 7, dokud řešení nezkonverguje, 

krok 9 - opakování kroků 2 až 8 pro další časový krok. 

5.6.4 Metody konvergence a relaxace 

 Pohybové rovnice jsou nelineární a vzájemně propojeny, proto je důležité používat 

v průběhu simulace relaxační techniky pro kontrolu řešení, které napomáhají konvergenci 

výpočtu. Program Smartfire používá lineární relaxaci a metodu výpočtu reziduálu [28]. 

Lineární relaxace 

 Technika lineární relaxace umožňuje lineární změnu řešené proměnné . Množství, 

o které se může změnit je kontrolováno. Tato technika může být použita pro jakoukoliv 

proměnnou, která se aktualizuje řešičem nebo externě.  
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Metoda výpočtu reziduálu 

 Všechny řešiče potřebují kritéria pro ukončení výpočtu, který lze ukončit v různých 

etapách řešení. Jednou z technik je "řešič reziduálu", který hodnotí maximální chybu 

ze substituce nejnovějšího řešení vektoru x do soustavy lineárních algebraických rovnic 

a hodnotí maximální rozdíl mezi pravou a levou stranou rovnice. Používá se k určení, zda 

bylo dosaženo konvergence. Další možností je "variabilní reziduál" hodnotící chybu řešení 

jednotlivých iterací a je používán pro kontrolu konvergence jednotlivých proměnných. 

5.7 Okrajové podmínky 

 K dokončení matematického popisu požáru je nutné specifikovat okrajové 

a počáteční podmínky. Tato kapitola se zabývá okrajovými podmínky, které jsou dostupné 

v programu Smartfire. Je velmi důležité stanovit okrajové podmínky správně, protože mají 

vliv na výsledky numerického řešení. 

Tlak [28] 

 Předpokládá se, že hodnota tlaku se rovná hodnotě vnějšího tlaku nebo, že jeho 

hodnota je konstantní. 

Moment hybnosti [28] 

 Vstup je charakterizován rychlostí u, v a w jako vektor v a na výstupech se počítají 

rychlosti u, v a w ve vnitřní buňce. Při laminárním proudění se na stěnách počítá příčná síla 

Fshear a při turbulentním proudění se do výpočtu zahrnuje stěnová funkce. Další okrajovou 

podmínkou pro řešení rovnice momentu hybnosti je symetrie. Pokud je do úlohy zahrnut i 

ventilátor, musí se zadat i charakteristické vlastnosti ventilátoru jako je síla ventilátoru Ffan 

a je považován za objemový zdroj, což je další okrajová podmínka na vstupu. 

Energie [28] 

 Požár je popsán jako objemový zdroj pomocí entalpie, která má buď konstantní 

hodnotu, nebo pro ni platí rovnice: 

 

SH=(A+Bt+Ct
2
+De

Et
)  (36) 
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kde konstanty A, B, C, D a E musí zadat uživatel.  

 Další okrajovou podmínkou je entalpie stěn a definuje se zde několik případů. 

Entalpie stěn je definována pro adiabatický stav, kdy platí, že tepelná vodivost stěny se 

rovná nule, nebo je předepsaná teplota stěny, anebo se předpokládá, že tepelný tok je 

konstantní. Další případy jsou, že teplo je vedeno konvekcí a kondukcí. 

Turbulence [28] 

 Při řešení turbulence je nutné dosadit hodnotu kinetické energie, která se získá 

řešením diskretizované transportní rovnice a rychlost disipace.  

Radiace [28] 

 Pro řešení radiace je nutné vypočítat hodnotu sálavého toku pro pevný povrch 

a volný prostor, nebo se může předpokládat konstantní teplota. 

Koncentrace [28] 

 Pro koncentraci platí buď konstantní hodnota koncentrace, nebo konstantní tok, nebo 

lineární tok anebo, symetrie roviny. 
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6. Verifikace a validace  

 Modely typu pole jsou používány stále častěji ve výzkumu a praxi. S rozšiřujícím se 

využitím programů je potřeba ověřovat jejich matematickou a uživatelskou správnost (tzv. 

verifikace) a míru shody mezi počítačovou predikcí a experimentálně získanými výsledky 

(tzv. validace). 

 Verifikace [64] dokazuje nebo stanovuje, že počítačový kód správně řeší 

matematický model. Matematický model je obvykle definován souborem parciálních 

diferenciálních rovnic spolu s požadovanými počátečními a okrajovými podmínkami. 

Základní strategií při ověřování je identifikovat, kvantifikovat a omezit chyby způsobené 

převodem matematického modelu do počítačového kódu. Ověření neřeší otázku, zda 

matematický model odpovídá reálnému chování. 

 Validace [64] poskytuje na druhé straně důkaz o tom, jak přesně model simuluje 

reálnou situaci. Přesnost výpočtu se porovnává s reálnými experimenty nebo s výsledky 

z jiných počítačových simulací.  

 Verifikace a validace programu Smartfire je shrnuta ve zprávě [29] a proběhla 

pod vedením tvůrců programu, skupinou „Fire Safety Engineering Group“ (FSEG) 

z Greenwichské univerzity ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Velké Británie. Je zde 

zdůrazněno, že validace nestačí provést na jednom případu a ukončit ji, ale že by měla být 

rozšiřována o další případy a do této činnosti by měli být zapojeni tvůrci programu 

společně s uživateli. Ukázalo se, že program Smartfire předpovídá přesné simulace 

pro různé typy proudění bez přestupu tepla a poskytuje rovněž přijatelné výsledky 

pro simulace konvekce (nucené a přirozené konvekce s tepelnou radiací). Správných 

výsledků program dosahuje pečlivou a přesnou specifikací a vysokou kvalitou výpočetní 

sítě spolu s dodržováním dovolených výpočetních parametrů. 

6.1 Verifikace programu Smartfire 

Při verifikaci byl testován konvekční člen, okrajové podmínky symetrie, 

dvourozměrné proudění, proudění v dlouhém potrubí a radiace ve 2D dutině bez proudění. 
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Testování konvekčního členu 

Tento test zkoumá, zda funguje správně konvekční člen v programu Smartfire. Testy 

zahrnují proudění tekutin v jednoduché 2D oblasti. Tekutina rovnoměrně vstupuje 

do oblasti na straně vstupu a opouští ji na opačné straně. Teplota kapaliny je ve všech 

místech stejná. Zkouška se opakuje ve všech směrech x, y i z, v kladném a záporném 

směru, což vede k šesti testovacím případům. Všechny tyto testy se dále opakují 

s přenosem tepla.  

Testování okrajové podmínky symetrie 

Tento případ má otestovat, zda funguje správně podmínka symetrie. Ověřuje se 

zvýšení průtoku při přechodu z úzké trubky do širší. Bylo provedeno srovnání simulace 

s celou oblastí toku se simulací s poloviční oblastí toku s využitím osy symetrie.  

Testování dvourozměrného proudění 

Tento test zkoumá k- model turbulence. Srovnání se provádí s programem 

PHOENICS a FLOW3D na vypočtených rychlostních profilech, které jsou velmi podobné 

profilům z programu Smartfire.  

Testování proudění v dlouhém potrubí 

Tento případ testuje k- model turbulence ve spojení s přenosem tepla. Výsledky 

byly porovnávány s programem PHOENICS. Jsou srovnávány hodnoty entalpie 

a rychlostní profily v celém potrubí na výstupu. Program Smartfire a program PHOENICS 

poskytují podobné výsledky.  

Testování radiace ve 2D dutině bez proudění 

Tyto testy ověřují six-flux model radiace. Případy popisují záření uvnitř dutiny mezi 

teplým a studeným povrchem s rovnoměrným rozložením teplot mezi nimi a výsledky 

modelu jsou porovnávány s analytickým řešením. 

6.2 Validace programu Smartfire (požární zkouška podle Stecklera) 

V literatuře byly publikované experimentální hodnoty získané při požárních testech 

prováděných Stecklerem a kol. (1982) [79], [78]. Tato data byla použita pro první 

porovnání experimentálně získaných hodnot (teplota horké vrstvy, výška neutrální roviny 
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a toky z a do místnosti) s hodnotami vypočtenými programem Smartfire. V místnosti 

o rozměrech (2,8 x 2,8 x 2,18) m byl centrálně umístěn hořák ve výšce 0,3 m a průměru 

0,3 m. Místnost měla dveřní otvor o rozměrech (0,74 x 1,83) m. Ve střední rovině dveří 

byly umístěny teplotní senzory a dvousměrné snímače rychlosti. Stěny a strop místnosti 

byly pokryty izolačními keramickými vlákny za účelem získání ustálených podmínek 

během 30 minut hoření. Palivem byl metan s konstantním průtokem, tepelný výkon hořáku 

byl 62,9 kW. Okolní teplota vzduchu byla 13 °C. 

Ve výpočtu pomocí programu Smatfire byl požár popsán jako zdroj tepla. Rozměry 

místnosti byly zadány podle experimentu a to (2,8 x 2,8 x 2,18) m. Oblast byla vysíťována 

14533 buňkami. Úloha byla počítána jako časově závislá (nestacionární) s časovým 

krokem 1 s, se 100 iteracemi mezi každým časovým krokem a s celkovým počtem 

časových kroků 1800. Pro výpočet byl vybrán „flow model“, „heat transfer“ a „radiation 

model“. Radiace byla počítána pomocí „six flux“ modelu. Požár byl reprezentován 

kvádrem o velikosti (0,3 x 0,3 x 0,3) m s konstantním výkonem 62,9 kW. Teplota okolního 

vzduchu byla nastavena na 288 K. 

 

 

Obrázek 9: Teplotní pole ve střední rovině v 15 minutě [10] 
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Obrázek 10: Rychlostní pole ve střední rovině v 15 minutě [10] 

 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty a vypočtené z programu Smartfire [10] 

 
Výška neutrální 

roviny [m] 

Toky [kg∙s
-1

] Teplota horké 

vrstvy [°C] Do Z 

Model 0,99 0,7283 0,7595 119,2 

experiment 1,027 0,554 0,571 129 

 

V tabulce 10 jsou uvedeny teploty horké vrstvy, výšky neutrální roviny a toky z a do 

místnosti, které byly získány experimentem a vypočtené pomocí programu Smartfire 

Výška neutrální roviny se získá z rychlostního profilu složky proudění ve směru kolmo 

na dveře. Výška neutrální roviny je výška, kde je tato složka rychlosti proudění rovna nule. 

Tok je množství vzduchu, které dveřmi proteče z/do místnostmi. Teplota horké vrstvy je 

průměrná teplota v horní části místnosti, která je mezi neutrální rovinou a stropem. 
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Z výše uvedených obrázků 9 a 10 a tabulky 10, lze konstatovat, že experiment 

a výsledky použitého modelu se zhruba shodují v základních parametrech. Na obrázku 9 

jsou uvedeny teplotní pole ve střední rovině v 15 minutě. Je vidět vzestupný proud zplodin 

hoření, a že dojde k rozvrstvení na horkou (horní) a studenou (dolní) vrstvu – tzn. vznik 

neutrální roviny, která se mírně liší od experimentální hodnoty.  

Na obrázku 10 jsou uvedeny rychlostní pole ve střední rovině v 15 minutě. Je patrné, 

že velikost rychlostí jsou téměř shodné ve všech případech. Z tabulky 10 vyplývá, že 

množství plynů, které proudí z a do místnosti jsou řádově shodné s experimentem.  

Na základě provedeného porovnání experimentálních hodnot s hodnotami 

vypočtenými pomocí programu Smartfire lze konstatovat, že pomocí tohoto programu je 

možné popsat jednoduchý požár v dobré shodě s realitou. Správně vypočtený výkon 

požáru má velký vliv na kvalitu získaných výsledků. 
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7. Experimentální část 

V další části práce jsou popsány provedené požární zkoušky, které byly realizovány 

v rámci řešení výzkumného projektu Technického ústavu požární ochrany [26] v místnosti 

bývalého modřanského cukrovaru (požár unikajícího plynu, rozlité hořlavé kapaliny 

a požár dřeva) a požár kuchyně. Jsem spoluřešitelkou dílčího výzkumného úkolu DVÚ č. 2 

tohoto výzkumného projektu. Experimentální data z provedených zkoušek jsou porovnána 

s vypočtenými programem Smartfire. Tento program byl vybrán na základě provedené 

literární rešerše, kde se ukázalo, že je vhodný jako model typu pole pro popis rozvoje 

a šíření požáru a používá se v této problematice.  

7.1 Návrh realizace velkorozměrových požárních zkoušek 

Jedním z cílů disertační práce bylo realizovat zkušební požár, na který bude 

aplikován požární model a budou porovnány výsledky získané z experimentálního měření 

a vypočtené modelem. Metodika, postup a instrumentace požárních zkoušek musí 

co nejvíce vycházet z normových metodik nebo ze zkušebních metod, uvedených 

ve vědecké požární literatuře. Doporučuje se provádět požární zkoušky simulující vybrané 

scénáře požárů v uzavřených místnostech a zaznamenávat časovou závislost veličin (např. 

teplota, hustota toku tepla, rychlost proudění plynů a koncentrace hlavních toxikantů 

v kouři) potřebných pro jejich modelování vhodným systémem měření.  

7.1.1 Požární zkoušky v místnosti modřanského cukrovaru 

Požární zkoušky ve skutečné velikosti byly realizovány v rámci řešení výzkumného 

projektu Technického ústavu požární ochrany [26]. Byla provedena série zkoušek 

v místnosti modřanského cukrovaru dne 14. 10. 2008. Zkušební místnost měla rozměry 

(3,0 x 3,3 x 2,6) m, viz obrázek 11. Stěny místnosti jsou provedeny z cihel a omítnuté 

maltou, na podlaze bylo linoleum a strop byl ze dřeva a omítnutý. Na jedné stěně jsou 

umístěny dveře výšky 2000 mm a šířky 800 mm a na vedlejší stěně okno, které bylo 

zakryto ocelovým plechem. Přívod vzduchu a odvod spalin byl zajištěn otevřenými 

dveřmi.  
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Obrázek 11: Schematické znázornění zkušební místnosti 

 

Byly zde simulovány tři scénáře požáru – požár plynu, požár kapaliny a požár dřeva a byla 

měřena teplota, hustotu toku tepla, rychlost proudění a koncentrace CO, CO2, SO2, NO, 

NO2 a úbytek O2 v čase. 

 Při požárních zkouškách byla měřena teplota pomocí termočlánků typu K. 

Termočlánky byly umístěny ve zkušební místnosti podle požadavků normy ISO 9705 [46] 

(3 ks na stropě – T5 – T7, 7 ks v rohu místnosti – T2 – T4 a T9 – T12, čtyři nad zdrojem 

požáru – T20 – T23, a dva ve středu dveří – K24 a K33, viz obrázek 12 a 13). Hustota 

tepelného toku byla snímána dvěma radiometry (rad1 a rad3 – umístěné ve dveřích, viz 

obrázek 13) nasměrovanými ve výšce 1500 mm nad zemí na ohnisko požáru. Termočlánky 

a radiometry byly propojeny s měřící ústřednou umístěné vně zkušební komory pomocí 

kompenzačního vedení procházejícího obvodovou stěnou. 
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Obrázek 12: Umístnění termočlánků ve zkušební místnosti 

 

 

Obrázek 13: Umístnění termočlánků a radiometrů ve zkušební místnosti 
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 Rychlost proudění byla měřena třemi Pittotovými trubice (PT1, PT2 a PT3) 

umístěnými ve středu dveří, které zároveň měří diferenční tlak a teplotu, z nichž se počítá 

rychlost proudění. Koncentrace hlavních toxikantů ve spalinách byla měřena přenosným 

analyzátorem TESTO 350XL. Vzorkovací sonda k odběru spalin k chemické analýze 

na obsah hlavních toxikantů byla umístěna ve dveřích (AS). Vzorkovací sonda byla 

propojena s analyzátorem, který byl vně zkušební místnosti, pomocí teflonové hadičky 

vedené stěnou. Při požárních zkouškách byly měřeny koncentrace CO, CO2, SO2, NO, NO2 

a úbytek O2 v čase. 

7.1.1.1 Požár unikajícího plynu 

 Požár plynu byl simulován hořením propan-butanu. Při požární zkoušce byly k tomu 

použity dva plynové hořáky (viz obrázek 14) se světlostí 75 mm hořáku č. 1 a hořáku č. 2 

se světlostí 52 mm [53]. Každý byl připojen na vlastní 10-ti kg tlakovou láhev 

přes redukční ventil. Umístění hořáků je znázorněno na obrázku 15. PB-tlakové láhev byly 

vně zkušební místnosti. Přívodní hadice, vedené skrze stěnu k hořákům, byly chráněny 

tepelnou izolací.  

- výhřevnost propan-butanu: 45 MJ/kg, 

- hmotnost propan-butanové láhve č. 1: před zkouškou 21,505 kg, 

 po zkoušce 19,300 kg, 

- hmotnost propan-butanové láhve č. 2: před zkouškou 23,715 kg, 

 po zkoušce 22,770 kg, 

- začátek zkoušky: 9:36, 

- konec zkoušky: 9:53, 

- celkový čas hoření propan-butanu: 17 minut, 

- odhad celkového výkonu hořáku č. 1: 97 kW 

- odhad celkového výkonu hořáku č. 2: 42 kW 
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Obrázek 14: Schematické znázornění umístnění plynových hořáků při požární zkoušce 

 

 

Obrázek 15: Pohled do zkušební místnosti otevřenými dveřmi (vlevo) a umístění plynových hořáků (vpravo) 

  

Protože program Smartfire umožňuje používat pouze strukturovanou výpočetní síť 

a tím pádem pouze pravoúhlou geometrii, byl kruhový průřez hořáků uvažován jako 

čtvercový. Průměr propan-butanových hořáků byl nastaven na 200 mm (hořák č. 1) a 160 

mm (hořák č. 2), protože při menších průměrech by v programu Smartfire mohlo docházet 

k numerickým nestabilitám. Hoření propan-butanu se modelovalo dvěma hořáky 

umístěnými v rohu místnosti. Požár byl popsán jako objemový zdroj tepla a výška zdroje 
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hoření by měla odpovídat výšce plamene, která byla odhadnuta z Heskestadovy korelace 

[33] s použitím hodnoty předpokládaného výkonu: 

 

DQL
c

02,123,0
5/2




 (37) 

 

Požár byl tedy v programu Smartfire modelován dvěma kvádry s lineárně rostoucí 

a lineárně klesající fází rychlosti uvolňování tepla jako „multistage fire“. Zadaná geometrie 

je zobrazena na obrázku 16. Oblast byla vysíťována 31248 buňkami. Úloha byla počítána 

jako časově závislá (nestacionární) s časovým krokem 5 s, s 50 iteracemi mezi každým 

časovým krokem a s celkovým počtem časových kroků 1200. Pro výpočet byl vybrán 

„flow model“, „heat transfer“ a „radiation model (six flux)“. Teplota okolního vzduchu 

byla nastavena 288,15 K. Všechny stěny a strop jsou uvažovány jako vodivé objekty. 

Stěny jsou modelovány jako cihly a podlaha jako beton, materiálové vlastnosti použitých 

materiálů jsou uvedeny v tabulce 11. Za stěnou s dveřmi je definován přídavný prostor 

pro zajištění správné simulace proudění vzduchu dveřmi. 

 

Obrázek 16: Geometrie objektu zadaná v programu Smartfire 
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Tabulka 11: Materiálové vlastnosti 

materiál vzduch beton cihla 

hustota (kg/m
3
) 1,1774 2300 1600 

viskozita (Pa s) 1,5682e-05 10
10

 10
10

 

vodivost (W m
-1

 K
-1

) 0,0262204 1,4 0,69 

specifická tepelná kapacita (J kg
-1

 K
-1

) 1045,8 880 840 

 

 Bylo provedeno srovnání časových závislostí vypočtených a naměřených teplot 

v místech odpovídajících umístění termočlánků (T2 - T4, T10 v rohu u dveří, T5 - T7 

na stropě, T20 - T22 v oblasti plamenů a těsně nad plameny), viz obrázky 17 - 19. 

 

 

Obrázek 17: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T2 – 

T4 a T10 pro požár unikajícího plynu 
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Obrázek 18: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánku T5 – 

T7 pro požár unikajícího plynu 

 

Obrázek 19: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánku T20 – 

T22 pro požár unikajícího plynu 
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7.1.1.2 Požár rozlité hořlavé kapaliny 

 Jako hořlavá kapalina byl použit n-heptan (výhřevnost 44,5 MJ/kg). Heptan byl 

zapálen v kovové nádobě o průměru 340 mm a výšce stěny 100 mm (viz obrázek 20). Její 

umístění ve zkušební místnosti je znázorněno na obrázku 21.  

- výhřevnost n-heptanu: 44,5 MJ/kg, 

- hmotnost heptanu před zkouškou: 4,595 kg, 

- začátek zkoušky: 10:39, 

- konec zkoušky: 11:02 (vyhořením celého množství heptanu), 

- celkový čas hoření n-hepatnu: 22 minut a 47 sekund, 

- odhad celkového výkonu: 203 kW 

Obrázek 20: Schematické znázornění umístnění zkušební nádoby při požární zkoušce 
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Obrázek 21: Fotografie hoření heptanu při požární zkoušce 

 Protože program Smartfire umožňuje používat pouze strukturovanou výpočetní síť 

a tím pádem pouze pravoúhlou geometrii, byl kruhový průřez nádoby s heptanem 

uvažován jako čtvercový. Byla volena taková délka hrany, aby obsah čtverce byl stejný 

jako průřez skutečné kruhové nádoby. Hoření heptanu bylo popsáno pomocí objemového 

zdroje tepla a výška plamene byla odhadnuta z Heskestadovy korelace (37). Požár byl 

s lineárně rostoucí a lineárně klesající fází rychlosti uvolňování tepla jako „multistage 

fire“. Výpočetní geometrie je na obrázku 22 a tato oblast byla vysíťována 25200 buňkami. 

Úloha byla počítána jako časově závislá (nestacionární) s časovým krokem 5 s, s 50 

iteracemi mezi každým časovým krokem a s celkovým počtem časových kroků 1300. 

Pro výpočet byl vybrán „flow model“, „heat transfer“ a „radiation model (six flux)“. 

Teplota okolního vzduchu byla nastavena 288,15 K. Všechny stěny a strop jsou uvažovány 

jako vodivé objekty a jejich materiálové vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 11. Za stěnou 

s dveřmi je definován přídavný prostor pro zajištění správné simulace proudění vzduchu 

dveřmi. 
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Obrázek 22: Výpočetní geometrie 

  

Časové závislosti naměřených teplot v pozicích, kde byly umístěny termočlánky 

při požární zkoušce (T2 - T4 a T10 v rohu u dveří, T5 - T7 na stropě, T20 - T22 v oblasti 

plamenů a těsně nad plameny), byly porovnány s vypočtenými programem Smartfire, viz 

obrázky 23 – 25. 

 

Obrázek 23: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T2 – 

T4 a T10 pro požár hořlavé kapaliny 
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Obrázek 24: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T5 – 

T7 pro požár hořlavé kapaliny 

 

Obrázek 25: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T20 – 

T22 pro požár hořlavé kapaliny 
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7.1.1.3 Požár dřeva 

 Požár dřeva byl simulován hořením hranolků borovicového dřeva, které byly 

zapáleny pomocí heptanu. Dřevěné hranoly o rozměrech (40 x 40 x 250) mm byly 

umístěny na kovovém stojanu 250 mm vysokém (viz obrázek 27), byly poskládané 

ve čtrnácti vrstvách a každá vrstva obsahovala 5 hranolů. Pod hraničku dřeva byla 

položena zapalovací vana o průměru 340 mm. Celkové rozměry hraničky dřeva byly (250 

x 250 x 570) mm a její umístění ve zkušební místnosti je na obrázku 26.  

- výhřevnost borovicového dřeva: 18,5 MJ/kg 

- výhřevnost n-heptanu: 44,5 MJ/kg, 

- hmotnost hraničky dřeva před zkouškou: 14,435 kg, 

- hmotnost heptanu před zkouškou: 0,565 kg, 

- začátek zkoušky: 11:23, 

- konec zkoušky: 12:03 (samovolným dohořením), 

- celkový čas hoření: 40 minut, 

- pozn.: v osmé minutě a třicáté sekundě byla hranička polita 0,352 kg heptanu 

a znovu zapálena  

- odhad celkového výkonu: 678 kW 
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Obrázek 26: Schématické znázornění umístnění zkušební hraničky dřeva při požární zkoušce 

 

 

Obrázek 27: Pohled na hořící hranici dřeva 

 Hranice dřeva byla zapálena pomocí heptanu umístěného v nádobě pod dřevem. 

Hoření dřeva i heptanu bylo popsáno pomocí objemového zdroje tepla a výška plamene 

byla odhadnuta z Heskestadovy korelace (37). Požár byl s lineárně rostoucí a lineárně 

640 

340 
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klesající fází rychlosti uvolňování tepla jako „multistage fire“. Geometrie místnosti použitá 

při výpočtu je na obrázku 28. Oblast byla vysíťována 41323 buňkami. Úloha byla počítána 

jako časově závislá (nestacionární) s časovým krokem 5 s, s 50 iteracemi mezi každým 

časovým krokem a s celkovým počtem časových kroků 1000. Pro výpočet byl vybrán 

„flow model“, „heat transfer“ a „radiation model (six flux)“. Teplota okolního vzduchu 

byla nastavena 288,15 K. Všechny stěny a strop jsou uvažovány jako vodivé objekty 

a jejich materiálové vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 11. Za stěnou s dveřmi je definován 

přídavný prostor pro zajištění správné simulace proudění vzduchu dveřmi. 

 

Obrázek 28: Geometrie místnosti použitá při výpočtu 

  

Na níže uvedených obrázcích jsou uvedeny časové závislosti naměřených teplot 

a vypočtených programem Smartfire v pozicích, kde byly umístěny termočlánky 

při požární zkoušce (T2 - T4 a T10 v rohu u dveří, T5 - T7 na stropě, T20 - T22 v oblasti 

plamenů a těsně nad plameny), viz obrázky 29 - 31. 
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Obrázek 29: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T2 – 

T4 pro požár hranice dřeva 

 

Obrázek 30: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T5 – 

T7 pro požár hranice dřeva 
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Obrázek 31: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T20 – 

T22 pro požár hranice dřeva 

 

7.1.1.4 Diskuse výsledků 

 Srovnání vypočtených a naměřených hodnot je vidět na obrázcích 17 -19 pro hoření 

propan-butanu (požár unikajícího plynu), na obrázcích 23 - 25 pro hoření heptanu (požár 

rozlité hořlavé kapaliny) a na obrázcích 29 - 31 pro požár hranice dřeva jako objemového 

zdroje tepla, kde je uvedena závislost teploty na čase. Shoda experimentálních 

a vypočtených teplot v průběhu celé doby experimentů a simulací je velmi dobrá (hodnoty 

i tvar křivky). Při hodnocení shody a odlišnosti od experimentálních dat je třeba brát 

v úvahu, že při zadávání scénáře požárů jsou vždy přijata nějaká zjednodušení, která mají 

vliv na výsledky výpočtů jako například nepřesné zadání geometrie (nelze zadávat 

zakřivené profily) nebo větrání. Rozdíly maximálních hodnot teplot vypočtených 

a naměřených byly maximálně 20 %. 

 Pro případ hoření propan-butanu byla testována velikost sítě. Program Smartfire 

obsahuje zabudovaný automatický generátor sítě, což znamená, že dokáže navrhnout 

vhodnou síť pro konkrétní geometrii. Tuto síť je možné dále zjemňovat nebo naopak 
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zvětšovat velikost buněk. Další zjemňování sítě, která byla vytvořena automatickým 

generátorem sítě, nemá vliv na výsledky výpočtů hodnot teplot.  

 V programu Smartfire je hranice konvergence pro všechny proměnné stanovena 

na hodnotu10
-4

. V průběhu každého časového kroku výpočtu klesly hodnoty residualů 

pod tuto hranici. Což znamená, že výpočet v každém kroku konvergoval. Nejistota měření 

teploty použitými termočlánky typu K je pro nejvyšší teploty maximálně 2 °C 

pro koeficient rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti 

pokrytí 95 %. 

7.1.2 Požární zkouška ve skutečné velikosti v objektu modřanského cukrovaru 

Ve dnech 20. - 21. 8. 2007 byla Technickým ústavem požární ochrany (TÚPO) 

provedena požární zkouška ve skutečné velikosti v objektu bývalého modřanského 

cukrovaru. Požární zkouška spočívala v měření fyzikálně-chemických dat a ve vizuálním 

pozorování požárů místnosti – kuchyně. Tato místnost byla vybavena tak, aby 

odpovídala běžné domácnosti: velikost místnosti, vybavení nábytkem a jeho rozmístění 

[26]. Ohniska požáru a jejich iniciátory byly zvoleny tak, aby do určité míry simulovaly 

reálnou situaci rozšiřujícího se požáru. 

V kuchyni byla jako ohnisko vybrána kuchyňská linka. Iniciátorem byl elektrický 

sporák, který vznítil potravinářský olej, jenž se dostal do kontaktu s horkým povrchem 

plotny sporáku. K zajištění dostatečného hoření byla přidána matrace nasáknutá jedním 

litrem nafty. Fotografie kuchyně před a po požární zkoušce jsou na obrázku 34.  

K měření teplot během požárních zkoušek bylo použito 12 ks termočlánků typu K, 

které byly umístěny ve zkušební místnosti dle požadavků normy ISO 9705 [45] 

(na stropě 5 ks T12 – T16, na tyči rohu místnosti 7 ks T17 – T23) viz obrázek 32 a 33. 

Naměřené teploty byly zaznamenávány každých 5 s. Hustota tepelného toku byla snímána 

jedním radiometrem umístěným ve dveřích místnosti ve výšce 1500 mm nad zemí. 

Termočlánky a radiometry byly propojeny s měřící ústřednou umístěné vně zkušební komory 

pomocí kompenzačního vedení. 
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Obrázek 32: Rozmístění termočlánků ve svislé poloze a jejich umístění ve zkušební místnosti (jednotky 

na obrázku jsou v milimetrech) 

 

 

Obrázek 33: Rozmístění termočlánků na stropě zkušební místnosti 
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Rychlost proudění byla měřena pomocí Pittotovy trubice umístěné ve středu dveří 

a spočítá se z diferenčního tlaku a teploty, který je měřen sondou. Koncentrace hlavních 

toxikantů ve spalinách byla měřena přenosným analyzátorem MAIHAK MULTOR 610 

a MAIHAK S710. Vzorkovací sonda k odběru spalin k chemické analýze na obsah 

hlavních toxikantů byla umístěna ve dveřích ve výšce 180 cm. Při požárních zkouškách 

byly měřeny koncentrace CO, CO2, SO2, NOx a úbytek O2 v čase. 

  

  

  
Obrázek 34: Fotografie z požární zkoušky "Kuchyně" ze dne 20. 8. 2007 [26] 
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Požár kuchyně byl v programu Smartfire zadán jako místnost o rozměrech (5 x 4) m 

a výšce stropu 2,6 m s vybavením odpovídajícím běžné kuchyni, tj. sporákem, kuchyňskou 

linkou atd. Na stěně naproti sporáku a kuchyňské lince jsou umístěny dveře o výšce 2 m 

a šířce 0,8 m viz obrázek 35. Na stěně mezi dveřmi a sporákem je okno o šířce 1 m a výšce 

1,7 m. Požární zkouška je popsána v publikaci „Závěrečná zpráva výzkumného projektu 

č. VD20062007A01“ [26]. 

 

Obrázek 35: Rozmístění vybavení kuchyně při výpočtu 

 

Pro simulaci šířícího se požáru byl proveden výpočet požáru kuchyně v programu 

Smartfire. Zdroj hoření, který se nacházel na kuchyňské lince, byl uvažován jako heptan. 

Hoření heptanu bylo popsáno pomocí objemového zdroje tepla a výška plamene byla 

odhadnuta z Heskestadovy korelace (37). V průběhu požární simulace se od tohoto zdroje 

vznítily další objekty – kuchyňská linka a skříň nad kuchyňskou linkou. Materiálové 

vlastnosti těchto objektů byly zadány jako borovicové dřevo. Hoření těchto objektů bylo 

definováno jako objemový zdroj tepla. Výpočetní oblast byla vysíťována 64 680 buňkami. 

Úloha byla počítána jako časově závislá (nestacionární) s časovým krokem 1 s, s 50 

iteracemi mezi každým časovým krokem a s celkovým počtem časových kroků 1800. 

Pro výpočet byl vybrán „flow model“, „heat transfer“ a „radiation model (six flux)“. 

Teplota okolního vzduchu byla nastavena 297,15 K. Všechny stěny a strop jsou uvažovány 
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jako vodivé objekty a jejich materiálové vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 11. Za stěnou 

s dveřmi je definován přídavný prostor pro zajištění správné simulace proudění vzduchu 

dveřmi. 

Pro srovnání experimentálních a vypočtených hodnot pomocí programu Smartfire 

byly vybrány termočlánky na stropě T12 – T16 a na tyči v rohu u dveří T17 – T23, které 

byly umístěny podle normy ISO 9705 [46]. Toto srovnání je vidět na následujících grafech 

obrázek č. 36 a 37, kde je uvedena závislost teploty na čase v průběhu zkoušky.  

 

 

Obrázek 36: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T12, 

T13 a T16 pro požár kuchyně 
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Obrázek 37: Časový průběh naměřené a vypočtené teploty v pozici odpovídající umístění termočlánků T17, 

T18 a T23 pro požár kuchyně 

 

Z grafů na obrázcích 36 a 37 je patrné, že byly vypočteny podobné maximální 

teploty i časový teplotní vývoj požáru jako při experimentu. Vypočtené hodnoty se zásadně 

liší od naměřených hodnot nejvíce na počátku simulace. Počáteční chyba bude nejspíše 

způsobena iniciováním požáru, kdy došlo k příliš rychlému a mohutnému vzplanutí papíru 

na kuchyňské lince. Tímto experimentem a simulací se potvrdilo, že program Smartfire je 

možné použít pro popis šířícího se požáru.  
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8. Metodika ověření hypotézy vzniku požáru matematickým 

modelováním pomocí programu Smartfire 

Činnost vyšetřovatele požáru při tvorbě požárně technické expertizy se skládá 

z několika fází, viz obrázek 38. Začíná oznámením o požáru, shromažďováním informací 

o jeho průběhu od příslušníků HZS a shromažďováním informací o postiženém objektu 

od vlastníka objektu a svědků [68]. Další fází je ohledání místa požáru a stanovení 

požárního scénáře (průběhu požáru) a předběžné stanovení verzí o jeho možném místě 

vzniku. Poté následuje třídění požárních zbytků a jejich analýza (laboratorní zkoumání). 

Na základě analýzy údajů vypracuje pak vyšetřovatel hypotézu nebo skupinu hypotéz, 

vysvětlujících vznik a příčinu požáru, které by měly být ověřeny. K tomuto účelu lze 

použít metodiku ověření hypotézy vzniku požáru matematickým modelováním pomocí 

programu Smartfire, která je uvedena v příloze A, a tak objektivizovat požární scénář 

(průběh požáru). Vypracovaná požárně technická expertiza slouží pro potřeby policejních 

orgánů, které určí další postup, případné stíhání či zastavení případu, pro pojišťovny jako 

informace k pojistnému plnění a pro prevenci jako příklad k předcházení požárů v určitých 

typech provozů nebo objektů. 
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Obrázek 38: Schematické znázornění vypracování požárně technické expertizy 

 

Metodika je rozdělena do několika kapitol. Na začátku jsou definovány používané 

termíny. V další kapitole je krátce popsán program Smartfire, který se skládá ze čtyř 

modulů: Smartfire Scenario Designer, Smartfire Case Specification Environment, 

Smartfire CFD Engine, Smartfire DataView. První modul Smartfire Scenario Designer 

slouží k úpravě geometrie, která byla vytvořena v programu CAD. Nová geometrie 

s nastavením všech okrajových a počátečních podmínek se zadává v modulu Smartfire 

Case Specification Environment. Modul Smartfire CFD Engine je samotný řešič programu 

a modul Smartfire DataView slouží k vyhodnocování a vizualizaci vypočtených dat. Dále 

jsou v této kapitole uvedeny minimální požadavky na výpočetní techniku. 

Oznámení o požáru a potřeba provedení 

požárně technické expertizy 

Shromažďování informací 

Analýza údajů, laboratorní analýzy a 

experimentální metody 

Vypracování hypotézy  

Ověření hypotézy  

Volba konečné hypotézy  
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Následuje popis zadávání vstupních dat, které jsou potřebné pro spuštění simulace 

daného scénáře. Počítačové modelování požárů vyžaduje, aby vyšetřovatelé zjistili 

rozměry objektu, materiály stěn, stropu a podlahy, hořlavé předměty, umístění a rozměry 

větracích otvorů (okna, dveře), přesnou polohu a funkci stabilního hasicího zařízení, 

elektrické požární signalizace a detektorů plynů, zda jsou známé změny v průběhu požáru 

z výpovědi svědků nebo hasičů, meteorologická data a pořídili fotodokumentaci požářiště. 

V další části je uveden postup zadávání simulace. Nejprve se zadává geometrie 

objektu. Dalším krokem je definice hořlavých látek nacházejících se ve zkoumaném 

objektu a dále definice předpokládaného místa vzniku požáru. Je třeba dodat nejen typy 

hořlavých látek (např. dřevěná skříňka, polystyren, benzín), ale také jejich množství 

a rozmístění ve zkoumaném objektu. Pokud z požářiště nebo z výpovědi svědků nelze tyto 

informace určit, přistupuje se ve spolupráci s vyšetřovatelem požáru k odhadům s tím, že je 

možné modelovat více variant. Důležitou informací je také místo předpokládané iniciace 

požáru. I v tomto případě lze testovat více variant. U hořlavých materiálů se dohledávají 

požárně technické charakteristiky, např. výhřevnost, rychlost odhořívání, teplota vznícení 

atd. Tyto charakteristiky lze nalézt např. v normách ČSN 730804 [20] a ČSN 730824 [21], 

v databázi NIST nebo informace vyhledat na internetu. Po zadání geometrie a nastavení 

scénáře, modelů, počátečních a okrajových podmínek se nyní vytvoří výpočetní síť. Doba 

výpočtu jedné simulace se pohybuje v řádu dnů až týdnů. 

Další kapitola metodiky je zaměřena na způsob vyhodnocování vypočtených dat. 

Vizualizací výsledků modelování lze získat videa zobrazující šíření požáru nebo např. 

změnu rozložení teploty v prostoru. Přestože videa mohou být ilustrativní a komplexně 

ukázat průběh simulace, pro porovnání výsledků s popožárními znaky a výpověďmi 

svědků je vhodnější použít časový průběh teploty ve zvolených monitorovacích bodech. 

Užitečným výstupem z modelování je hodnota maximální teploty v konkrétních bodech, 

která může napomoci k rozhodnutí, zda došlo k rozšíření požáru na další hořlavé objekty. 

Tato hodnota slouží i k porovnání s popožárními znaky, např. pokud se na požářišti najde 

natavený kovový předmět, lze porovnat vypočtenou maximální teplotu s teplotou tání 

kovu. Výsledkem modelování mohou být také řezy vektoru rychlosti proudění horkých 

spalin hoření a chladnějšího vzduchu, které pomohou vyšetřovateli potvrdit dynamiku 

proudění, nebo rovinné řezy teploty. 
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9. Shrnutí 

 Matematické modelování požárů nabízí systematický přístup při provádění požárně 

technické expertizy. Počítačové modely požárů se nejčastěji používají při prokazování, že 

určitá hypotéza je či není pravděpodobná. Počítačové požární modely dokážou 

předpovědět hodnoty maximálních teplot ve zkoumaném prostoru pro konkrétně zadaný 

scénář, a tak napomoci při rozhodování, jak mohlo dojít k dalšímu rozvoji požáru. Umí 

vypočítat hodnoty rychlosti proudění horkých spalin hoření a chladnějšího vzduchu 

a nasimulovat jejich rozmístění v objektu.  

 Matematické modelování požáru může pomoci vyšetřovateli při rozhodování, jak 

požár vznikl. Simulace lze provést s různými podmínkami ventilace tzn. že, jedna simulace 

se spustí se zavřenými okny, druhá s otevřenými a sleduje se vliv přístupu vzduchu 

na maximální teploty a jejich rozložení v prostoru. Nebo se testuje scénář, že došlo 

k otevření oken až v průběhu požáru při jejich rozbití. 

 Modelování může pomoci porozumět, jak časové údaje některých jevů při požárů 

získaných z výpovědi svědků či z doby aktivace elektrické požární signalizace či stabilního 

hasicího zařízení odpovídají předpokládané hypotéze rozvoji požáru. Na základě výsledků 

získaných z počítačového modelování je možné hodnotit možnost přežití osob při požáru, 

nebo zda měli dostatek času použít únikové východy. 

 Modelováním lze porovnat popožární znaky v místě požáru s vypočtenými výsledky. 

Simulace poskytují přehled o přenosu tepla a jeho následné dopady na materiály a to 

dovoluje rozhodovat o tom, zda došlo k zapálení dalších hořlavých objektů. Vypočtená 

data se převádí pomocí vizualizačního programu do trojrozměrné počítačové grafiky. 

Vytvoří se animace požáru využitelná k vizualizaci popožárních jevů a rozvoje požáru. 

 Uživatelé, kteří pracují s programem pro počítačové modelování požárů, by měli mít 

potřebné znalosti dotčené problematiky tj. chemie a fyziky hoření, proudění, přenosu tepla 

a dostatečné znalosti o tom, jak počítačový program pracuje. Je dobré mít představu, když 

se při tvorbě scénáře něco nastaví, co to všechno ovlivní a jaké to může mít následky. 

Z praxe se ukázalo, že je vhodné, aby začínající uživatel absolvoval školení pořádané 

výrobci programu a mohl využívat technickou podporu, která nabízí pomoc s odbornými 

dotazy. Organizace, která modeluje požáry, by měla mít zázemí v laboratorních zkušebních 

technikách ke stanovení požárně technických charakteristik materiálů, které v některých 

případech nejsou publikované, ale jejich hodnoty jsou mezi vstupními parametry modelu. 
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Jedná se například o stanovení teploty vzplanutí či vznícení pevných látek, nebo 

o stanovení rychlosti vývinu tepla kónickou kalorimetrií. Simulace scénářů se složitou 

a velkou geometrií jsou časově náročné na výpočty, a proto musí být realizovány 

na počítači s potřebnými parametry nejlépe na klastrech k zajištění relativně rychlé 

simulace. 

 Využití matematického modelování požárů pro požárně technické expertizy spočívá 

tedy v testování hypotéz vzniku požárů. Výstupem z matematického modelování není 

předpověď místa nebo způsobu vzniku požáru. Při zadávání úlohy je naopak třeba 

předpokládat konkrétní umístění iniciátoru požáru, přítomnost a rozmístění konkrétních 

hořlavých materiálů. Výsledky modelování, např. vývoj teplotního pole v čase, se potom 

porovnávají s popožárními znaky a průběhem požáru, který byl popsán na základě přímých 

pozorování na požářišti. 
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10. Závěr 

 Disertační práce se zabývá problematikou matematického popisu požáru 

v uzavřeném prostoru a jeho dalšího rozvoje. Hlavním cílem disertační práce je 

vypracování metodiky pro praktickou aplikaci programu Smartfire k objektivizaci závěrů 

požárně technických expertiz.  

 V úvodu disertační práce byl proveden přehled matematických modelů požáru 

a charakterizovány zónové modely a modely typu pole. Jsou zde popsány v současné době 

používané programy umožňující matematické modelování požárů s příklady praktické 

aplikace jejich použití. Na základě stanovených kritérií byl vytipován program Smartfire 

jako jeden z vhodných programů pro popis rozvoje požáru. 

 Další část je zaměřena na rozbor programového balíku Smartfire. Následuje 

matematický popis modelu turbulence a přenosu tepla s metodami řešení parciálních 

diferenciálních rovnic. Jsou zde uvedeny možnosti modelování požáru pomocí modelu 

objemového zdroje tepla nebo jako modelu hoření tj. jednoduchou chemickou reakcí. Tato 

část obsahuje i podkapitolu zaměřenou na tepelný výkon požáru (heat release rate), kde 

jsou nastíněny možnosti měření této veličiny a jejího odhadu výpočtem. Rozvoj požáru 

na další hořlavé objekty je popsán na základě kritické teploty na povrchu materiálu, která 

dosáhne jeho teploty vznícení, anebo na základě hodnoty kritického tepelného toku, 

kterému je povrch vystaven po kritickou dobu. 

 K matematickým výpočtům byl použit CFD (Computational Fluid Dynamics) kód 

program Smartfire. Řadí se mezi modely typu pole a je založen na numerickém řešení 

parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných objemů. Nejprve byla testována 

publikovaná data Stecklerem porovnáním experimentálních hodnot (teplota horké vrstvy, 

výška neutrální roviny a toky z a do místnosti) s vypočtenými hodnotami. Z tohoto 

srovnání vyplynulo, že program Smartfire je možné použít pro popis jednoduchého požáru 

v dobré shodě s realitou.  

 Matematický program byl validován na následujících scénářích požáru – požár 

unikajícího plynu, požár rozlité hořlavé kapaliny, požár dřeva a požár kuchyně simulující 

šířící se požár, s velmi dobrými výsledky. Požární zkoušky byly realizovány v rámci řešení 

výzkumného projektu Technického ústavu požární ochrany. Pozornost byla věnována také 
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testování kvality velikosti sítě a ukázalo se, že výpočet se sítí, kterou navrhne automatický 

generátor sítě, poskytuje kvalitní výsledky a není zapotřebí síť dále zjemňovat. Testování 

jednoduchých scénářů požárů se ukázalo jako výborný základ pro schopnost modelovat 

složitější úlohy. 

 V závěrečné části disertační práce je vypracována metodika ověření hypotézy vzniku 

požáru matematickým modelováním pomocí programu Smartfire. Předmětem metodiky je 

potvrzení hypotézy požárního scénáře a tak objektivizovat místo vzniku požáru, dynamiku 

a směr šíření požáru. Praktické použití počítačového modelování požárů však vyžaduje 

dostatečné vstupní informace a data. Jedná se o rozměry stavby, materiály povrchových 

úprav, hořlavé soubory nebo paliva, ventilace, údaje ze stabilních hasicích zařízení 

a detektorů plynů, změny v průběhu požáru, fotografie a meteorologická data. Výsledky 

modelování, např. vývoj teplotního pole v čase, se potom porovnávají s popožárními znaky 

a průběhem požáru, který byl popsán na základě přímých pozorování na požářišti. 

 Celá disertační práce slouží k představení moderního nástroje matematického 

modelování požárů pro potřeby potvrzení požárního scénáře. Vhodně tak doplňuje 

dosavadní přístupy vyšetřovatelů požárů a kriminalistů v expertizách stop požárů 

spojených s odběry vzorků na požářišti a jejich následným laboratorním zkoumáním.  

 Přínosem disertační práce pro vědu je validace programu Smartfire k modelování 

požáru uvnitř prostoru pro potřebu zjišťování příčiny požárů a požárně technických 

expertiz a využití vlastností požárního modelu programu Smartfire pro popis rozvoje 

požáru na další hořlavé objekty na základě teploty vznícení nebo kritického tepelného 

toku. Přínos pro praxi spočívá ve vytvoření metodiky k ověření hypotézy vzniku požáru 

matematickým modelováním pomocí programu Smartfire. 

 Požární modely se neustále vyvíjejí, a tak se zvyšuje rozsah aplikací, které mohou 

být modelovány. Nyní je výzkum zaměřen na matematické modelování hašení požárů 

pomocí popisu interakce plamenů s kapkami vodního sprchového proudu. Další práce by 

se měla zaměřit na validaci požárních zkoušek hašení a metodika ověření hypotézy vzniku 

požáru matematickým modelováním pomocí programu Smartfire by měla být rozšířena 

o aplikaci hašení požáru vodním sprchovým proudem. 
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Conclusion 

 The dissertation deals with the mathematical description of a fire in a confined space 

and its further development. The main objective of the thesis is to prepare a methodology 

for the practical application of the Smartfire software to the objectification of the 

conclusions fire technical expertise. 

 The introduction to the dissertation is a review of mathematical fire models and 

characterized zone models and field models. The programs to mathematical modelling of 

fires are described with examples of practical applications for their use. On the basis of 

defined criteria the Smartfire software was chosen as one of the appropriate programs for 

the description of the fire. 

 The next part is focused on the analysis the Smartfire software package. The 

following is a description of the mathematical model of turbulence and heat transfer with 

the methods for solving partial differential equations. There are presented the possibilities 

of fire modelling by the volume heat source model or by the combustion model. There is a 

chapter about heat release rate, where the possibilities are outlined measurement of this 

parameter and its estimate by calculation. The development of the fire to other combustible 

object is described on the basis of the critical temperature on the surface of the material, 

which reaches its ignition temperature, or on the basis of the critical heat flux, which is a 

surface exposed after the critical time.  

 The CFD (Computational Fluid Dynamics) Smartfire was used for the mathematical 

calculations. One of the field models is based on the numerical solution of partial 

differential equations by finite volume method. At first was tested Steckler published data 

by comparing the experimental values with the calculated values. This comparison showed 

that the program Smartfire can be used for the description of a simple fire in a good 

agreement with reality.  

 The mathematical program was validated with the following fire scenario – leaking 

gas fire, pool fire, wood fire and fire of kitchen simulating the spreading fire, with 

satisfactory results. The fire tests were carried within the research project of the Fire 

Technical Institute. The quality of the network size was also tested and it showed that the 

calculation with the network, which proposes an automatic mesh generator, provides good 

results and is not necessary to further refine the network. Testing the simple fire scenarios 

proved to be an excellent basis for the ability to model complex scenarios.  
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 In the final part of the thesis is a methodology for testing the hypothesis of fire by 

mathematical modelling using the program Smartfire. The objects of the methodology are 

confirmation of the hypothesis of fire scenarios and thus objectify the location of the fire 

origin, fire dynamics and fire development. The practical use of computer fire modelling 

requires sufficient input information and data. The modelling results, such as the 

development of the temperature field in time, is then compared with the fire features and 

with the course of fire, which has been described on the basis of the direct observation fire 

scene.  

 The contribution of dissertation for the science are the validation of program 

Smartfire for modelling a fire in enclosure the need for determine the fire cause and fire 

technical expertise and utilizing the properties of Smartfire fire model for the description 

of the fire development to other combustible objects on the basis of the ignition 

temperature or the critical heat flux. The contribution for practice is a methodology to test 

the hypothesis of fire mathematical modelling using the program Smartfire. 

 Fire models are continuously being developed, and so increasing the range of 

applications that can be modelled. At present the research focuses on modelling of the fire-

fighting by description of interactions the flames with the drops of water spray. Further 

work should focus on validation fire-fighting and methodology for testing the hypothesis 

of the fire mathematical modelling using program Smartfire should be extended to the 

application water spray fire-fighting.  
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Příloha A: Metodika ověření hypotézy vzniku požárů 

matematickým modelováním pomocí programu Smartfire 

Tento metodika vznikla jako nehmotný výstup řešení DVÚ č. 2 „Vývoj a validace 

požárních modelů pro stanovení vývinu a šíření tepla a kouře, toxických plynů, tlakových 

vln pro simulaci scénářů požárů a jejich ničivých účinků“ výzkumného projektu 

č. VD20062010A07 „Výzkum moderních metod pro zjišťování příčin vzniku požárů 

a hodnocení nebezpečných účinků požárů na osoby, majetek a životní prostředí“ [26]. Je 

určen pro potřebu PTE HZS ČR a Oddělení ZPP a PTE TÚPO.  

 

Termíny a definice  

Mesh – výpočetní síť, 

Isoplocha – plocha, kde má daná veličina stejnou hodnotu, 

CFD – Computional fluid dynamics, 

Sweeps per time step – iterace mezi časovými kroky, 

External pressure – okolní tlak, 

Ambient temperature – teplota okolí, 

Simple fire – objekt definující požár pouze jednou křivkou, 

Multistage fire – požár může být popsán až třemi různými časovými periodami 

s rozdílnými koeficienty pro každou periodu (např. fáze rozvoje požáru nebo uhasínání) 

 

Software a hardwarové požadavky 

Program Smartfire a jeho popis 

Program Smartfire je licencovaný program vytvářený Fire Safety Engineering Group 

na Greenwichské univerzitě (Velká Británie). Smartfire je program umožňující modelování 

požárů v uzavřeném prostoru a skládá se ze čtyř základních modulů. 

Smartfire Scenario Designer 
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Tento modul slouží k tvorbě základní geometrie v 2D. Geometrii lze též importovat z Dxf 

souboru. V tomto modulu, lze také nastavit, zda dveře (okna) jsou otevřené či zavřené, 

materiály a ohniska požárů.  

Smartfire Case Specification Environment 

Tento modul je určen k tvorbě 3D geometrie, nastavení počátečních a okrajových 

podmínek a materiálových vlastností. V tomto modulu se také nastavují zbylé modely. 

Smartfire CFD Engine 

Modul slouží k vlastnímu spuštění výpočtu a k vytváření výsledných dat, grafů a obrázků. 

Ovládání je plně interaktivní, což dovoluje simulaci (výpočet) kdykoliv zastavit a změnit 

nastavení analýzy dat a vizualizace, které se mají provádět. 

Smartfire DataView 

Tento modul slouží pouze k postprocessingu napočítaných dat tj. vytváření animací, 

vizualizace proměnných v určitém časovém okamžiku, záznam časových dat, tisk obrázků 

atd. 

Instalaci programu Smartfire lze provést na libovolný počet počítačů, ale je ho možné 

spustit pouze na počítači s USB Donglem (hardwarový klíč), na němž je časově limitovaná 

licence. 

 

Výpočetní technika 

Program Smartfire v současné době ve verzi v4.1 je dostupný pouze na operačních 

systémech Microsoft Windows.  

- Windows XP, Vista, 7 (32/64 bit). 

Hardwarové požadavky (minimální):  

- procesor Intel Pentium III, 800 MHz,  

- 512 MB operační paměti,  

- barevný monitor s rozlišením (800 x 600) a 256 barevnou škálou, 

- pevný disk o velikosti cca 10 GB (80 MB na vlastní instalaci a 10 GB na data) 

Hardwarové požadavky (doporučené):  
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- procesor Intel E6850 Core 2 Duo,  

- 2048 MB operační paměti DDR2,  

- barevný monitor SXGA s rozlišením (1280 x 1024) a 24 Bit barevnou škálou,  

- pevný disk o velikosti cca 40 GB (80 MB na vlastní instalaci a 40 GB na data) 

 

Vstupní data 

Pro modelování je především nutné vědět, co má být cílem a podle toho je nutné si 

zajistit potřebné podklady. Pro praktické použití počítačového modelování požárů však 

vyžaduje, aby vyšetřovatelé nebo uživatelé zajistili:  

- rozměry stavby: nejlépe ve formě trojrozměrných axonometrických schémat 

s rozměry, vyznačením poloh hořlavých souborů (např. kusů nábytků),  

- materiály povrchových úprav: údaje o materiálech, ze kterých byly obklady stěn, 

stropů, podlah, které mají velkou důležitost pro přenos tepla v uzavřeném prostoru. 

Vyšetřovatel by měl zjistit druh a množství těchto materiálů. Je vhodné odebrat 

jejich vzorky ke zkoumání v laboratoři,  

- hořlavé soubory nebo paliva a rozvoj požáru: druhy paliv a jejich vlastnosti patří 

mezi hlavní vstupní data, zejména rychlost odhořívání primárních a sekundárních 

hořlavých materiálů, rychlost vývinu tepla (HRR), rozmístění materiálů uvnitř 

prostoru,  

- ventilace: vyšetřovatel musí dokumentovat umístění větracích otvorů (dveří, oken, 

větracích klapek,…), jejich umístění a rozměry. Musí vědět, zda byly otevřeny 

anebo zavřeny. V případě instalace nuceného odvětrání, tak s jakým průtokem 

a teplotou vzduchu,  

- údaje o SHZ, EPS, detektorech plynů: opět je důležitá znalost jejich přesné 

polohy a funkce uvnitř prostoru,  

- změny v průběhu požáru: vyšetřovatel musí popsat, zda v průběhu požáru došlo 

k charakteristickým jevům a v jaké časové posloupnosti,  
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- fotografické zmapování: musí zdokumentovat detaily, které nemůže vyjádřit 

na grafických schématech (statické foto, lépe záznam sférické digitální kamery 

Spheron),  

- meteorologická data v daný den a dobu (teplota, směr větru, vlhkost) 

 

Postup tvorby a výpočet scénáře 

V případě, že máme k dispozici všechny relevantní informace, postup 

při modelování je přibližně popsán níže. 

Vytvoření geometrie 

Nejprve se zadává geometrie zkoumaného prostoru v modulu Smartfire Scenario 

Designer nebo v modulu Smartfire Case Specification Environment. K tomuto kroku je 

potřeba znát rozměry místností včetně výklenků a tloušťky zdí. Důležitým bodem je přesný 

popis větracích otvorů, tj. dveří, oken a větších netěsností, včetně údajů o tom, zda tyto 

otvory byly při vzniku požáru otevřené nebo zavřené a zda během požáru došlo k jejich 

otevření (např. vysklení oken). Nedílnou součástí materiálů potřebných pro modelování je 

podrobná fotodokumentace místa požáru, ze které je možné si udělat lepší představu 

o objektu zasaženém požárem, o předmětech, které hořely při požáru, jejich stupni 

vyhoření a rozmístění v prostoru. 

Modul Smartfire Scenario Designer je výhodné použít pro tvorbu geometrie, kterou 

je možné získat v CADu – ve specifickém formatu dxf. Pokud geometrii v CADu nelze 

získat je lepší tvorbu geometrie učinit hned v dalším modulu - SmartFire Case 

Specification Environment – obrázek A1. Velikost modelované oblasti nastavíme 

v záložce „Region“ a ostatní objekty pak vkládáme (New), duplikujeme (Clone), mažeme 

(Delete) a nastavujeme jejich vlastnosti (Properities, Change type) na kartě „Object“. 

V této fázi lze též vkládat monitorovací buňky a čáry, které zaznamenávají hodnotu 

zvolené proměnné. 

 



 

 

 

121 

 

Obrázek A1: Smartifre Case Specification Environment 

 

Nastavení scénáře 

Nyní je nutné nastavit scénář na základě všech dostupných informací a podkladů. 

Postupně definujeme, všechny modely, které proměnné chceme zaznamenávat a v jaké 

podobě. Definování scénáře a nastavení modelů se provede v nabídkové liště „Scenario“ 

a „Problem type“. Tím se otevře okno obrázku A2, ze kterého lze vše jednoduše nastavit. 

Na obrázcích A3, A4 a A5 jsou pak nastavení nejčastěji používaných modelů. 
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Obrázek A2: Menu nastavení scénáře 

 

 

Obrázek A3: Nastavení modelu radiace 
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Obrázek A4: Nastavení modelu kouře 

 

 

Obrázek A5: Nastavení modelu toxicity 

Pro většinu případů by nastavení mělo vypadat takto: pro výpočet teplotního pole 

zaškrtnut modely Flow model, Heat transfer a Radiation Model, a pokud je potřeba znát 

šíření kouře vybrat dále ještě Smoke model a v případě šíření zplodin hoření Toxicity 

model. Řešení by mělo být časově závislé (Problem type: transient), časový krok (time step 
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1 s), iterace mezi časovými kroky (sweeps per time step) alespoň 50. Ostatní nastavení 

závisí na řešeném problému a počátečních a okrajových podmínkách. 

Nastavení vlastního požáru a hořících objektů se provádí přímo na objektech. Požár 

se nastaví tak, že do geometrie vložíme objekt (Simple fire nebo Multistage fire) a zbytek 

se vybere ve vlastnostech tohoto objektu – obrázek A6. 

 

Obrázek A6: Nastavení požáru 

 

Před vlastním spuštěním simulace, jejíž trvání se pohybuje v řádu dnů až týdnů, je 

třeba si vyjasnit cíle modelování, body a rovinné řezy, ve kterých se bude monitorovat 

průběh vybrané veličiny v čase. Vybranou veličinou je nejčastěji teplota, ale lze 

zaznamenávat také např. rychlost proudění.  
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Výpočetní síť 

Po vytvoření geometrie a nastavení scénáře, modelů, počátečních a okrajových 

podmínek je nyní potřeba vytvořit výpočetní síť. V programu Smartfire je obsažený 

automatický generátor sítě, který velmi dobře navrhne optimální síť, takže na uživatele 

nejsou kladeny v tomto směru téměř žádné nároky (pouze vybere, o jaký typ objektu se 

jedná – místnost, hala, podlaží atd. a tři typy hrubosti sítě). Vytvoření výpočetní sítě se 

provádí z nabídkového menu „Run“ a volbou výpočetní sítě pro jednoprocesorovou nebo 

víceprocesorovou úlohu, viz obrázek A7. 

 

Obrázek A7: Nastavení výpočetní sítě 

 

Po vytvoření sítě v automatickém generátoru se opět klikne do nabídkového menu 

„Run“ a spustíme příslušnou úlohu – automaticky se spustí Smartfire CFD Engine a začne 

probíhat výpočet. Zásahy ze strany uživatele jsou minimální a týkají se jen průběhu 

výpočtu a frekvence ukládání dat. 
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Způsob vyhodnocování 

Po dopočítání simulace lze výsledná data prohlížet a následně upravovat v modulu 

Smartfire DataView - viz obrázek A8 a obrázek A9. Pro vyhodnocování v tomto modulu je 

nutné nejprve načíst geometrii (soubor s koncovkou *.wrl) a data (*.vtk). V tomto modulu lze 

dělat isoplochy, řezy geometrii, animace (výstup ve formátu gif), grafy, ale třeba i pohyblivou 

kameru. 

 

Obrázek A8: Řez vektorů rychlosti proudění horkých spalin hoření, barevná škála rychlostí proudění v m/s 

 

Obrázek A9: Teplotní řez ve vybraném čase simulace, vpravo barevná teplotní škála v K 
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Věrohodnost výsledků 

Pokud se výše uvedeným postupem namodeluje scénář a dojde se k určitým 

výsledkům, nabízí se vždy otázka, jak daným výsledkům můžeme věřit, že popisují reálný 

stav. Tato otázka je navíc markantnější pokud nemáme srovnání v podobě naměřených dat. 

Obecně se můžeme řídit těmito pravidly: 

- čím složitější scénář, tím menší věrohodnost výsledků, 

- čím větší nejistota v podkladech a výchozích informací (koncentrace plynu, místo 

iniciace atd.), tím větší nejistota, 

- pokud byl již obdobný scénář počítán, tím je věrohodnost výsledků větší, 

- zkušenosti a znalosti vyšetřovatele v dané oblasti, 

- velikost numerické sítě (čím detailnější, tím lepší výsledky), 

- čím realističtěji zadaný model, tím věrohodnější výsledky. 

Vždy se vyplatí výsledné hodnoty s někým konzultovat, zda mohou odpovídat realitě či 

nikoliv. 


