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1 Úvod 

Vyuţívání počítačových modelů pro simulaci poţárů v uzavřených prostorech od 80. let 

20. století významně vzrůstá. V roce 1992 bylo na celém světě identifikováno  

a kategorizováno více neţ sedmdesát programů na modelování poţárů. Během dalších deseti 

let jich přibliţně dalších sto přibylo. Zásadní vliv na tuto skutečnost má především sloţitost 

nově projektovaných staveb, nové poznatky v oblasti volného rozvoje poţáru, rychlý vývoj 

výpočetních technologií a v neposlední řadě fakt, ţe výsledky poţárního modelování mohou 

být vyuţitelné k návrhu vhodného poţárního zabezpečení budov s ohledem na moţné poţární 

scénáře.  

Existuje více typů poţárních modelů, nicméně nejběţněji pouţívané jsou zónové modely  

a modely typu pole (tzv. CFD modely). Zónové modely jsou zaloţeny na principu rozdělení 

modelovaného prostoru na malý počet zón, pro které software řeší soustavu diferenciálních 

rovnic. Nevýhodou zónových modelů jsou ne zcela přesně vypočtené data, neboť předpokládáme 

homogenní výstupní parametry v kaţdé zóně. Tento nedostatek odstraňují modely typu pole. 

Aplikace výpočetní technologie CFD, jenţ umoţňuje posuzovat dynamiku proudících částic, 

je tedy důleţitým nástrojem při řešení inţenýrských problémů v oblasti poţární bezpečnosti 

staveb. Obzvláště, kdyţ fyzikální experimenty zaměřené na rozvoj poţáru v uzavřených 

prostorech jsou velmi obtíţně proveditelné.  

Nejdiskutovanější otázkou v souvislosti s matematickými poţárními modely je to, do jaké 

míry jsou výsledky modelování platné neboli validní. Ověřování a hodnocení poţárních 

modelů, tedy jejich důvěryhodnost, kvalita a pouţitelnost, je jednoznačně jednou 

z nejklíčovějších oblastí výzkumu pro bezpečnostní inţenýry, CFD modeláře a organizace 

zabývající se výzkumem v oblasti poţární ochrany.  

Moderním trendem je vyuţívat matematické modely poţáru při projektování poţární 

bezpečnosti staveb a rekonstrukci poţárních scénářů za účelem zjišťování příčin poţárů. 

Pokud je provedeno vhodné ověření a hodnocení poţárního modelu, tak máme jistotu, ţe daný 

model bude odpovídat myšlenému účelu a ţe se můţeme spolehnout na přesnost výsledků. 

Diplomová práce charakterizuje výcvikové zařízení ve Zbirohu, hodnotí průběh poţáru 

uvnitř zařízení a především se zabývá validací matematických modelů poţáru,  

resp. experimentálních zkoušek provedených ve výcvikovém zařízení.  
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2 Rešerše  

Problematika matematických modelů poţáru a jejich evaluace je řešena převáţně 

v zahraničí. Během poslední dekády druhého tisíciletí bylo vytvořeno mnoho prací, které se 

věnovaly srovnání výsledků poţárních experimentů a poţárních simulací. Ovšem postup,  

jak systematicky ověřovat předpovědní schopnosti poţárních modelů, byl upraven  

aţ technickou zprávou ISO/TR 13887-3 vydanou v roce 1999. Ta je tedy výchozím 

dokumentem v oblasti hodnocení a ověřování poţárních modelů.  

Tématika ověřování poţárních modelů je často řešena v rámci programů na univerzitách. 

Institucí, jenţ se významně angaţuje v této problematice, je americký National Institute       

of Standard Technology (NIST). V roce 2007 organizace U.S. NRC (United States Nuclear 

Regulatory Commission) ve spolupráci s EPRI (Electric Power Research Institute) zpracovala 

studii Verification and Validation of Selected Fire Models for Nuclear Power Plant 

Applications, která podrobněji popisuje, jak je moţné validovat poţární modely. 

V České republice se tématikou poţárních modelů zabývají především akademičtí 

pracovníci VŠB-TUO, Fakulty bezpečnostního inţenýrství. Za důleţitý počin v oblasti 

matematického modelování poţáru povaţuji publikaci od autorů Kučery a Pezdové Základy 

matematického modelování požáru. V rámci programu Ministerstva vnitra zaměřeného  

na výzkum a vývoj byla hodnocena problematika vývoje a validace poţárních modelů  

pro předpověď vývinu (šíření) tepla, kouře, toxických plynů, tlakové vlny výbuchu  

k interpretaci scénářů poţárů (výbuchů) a jejich ničivých účinků. 

Za důleţité povaţuji níţe uvedené odborné publikace a články. Všechny se ve větším  

či menším rozsahu věnují tématice matematických poţárních modelů, resp. jejich ověřování. 

 

ISO/TR 13387-3:1999: Fire safety engineering – Part3: Assessment and verification  

of mathematical fire models. International Organization for Standardization, 1999. 22s. 

Technická zpráva se zabývá hodnocením a ověřováním deterministických modelů poţáru. 

Zpráva je zaměřena na pět podstatných oblastí: dokumentaci k poţárním modelům, obecnou 

metodiku pro kontrolu chyb, posouzení numerické přesnosti a stability modelu, nejistoty  

při experimentálních měřeních a vyuţití analýzy citlivosti. 

 

ASTM E1355: Standard Guide for Evaluating the Predictive Capability of Deterministic   

Fire Models. ASTM International, West Conshohocken, 1997. 

Americká technická norma popisuje proces evaluace předpovědních schopností 

deterministických poţárních modelů. Norma doporučuje hodnotit čtyři oblasti poţárních 
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modelů: definování modelů a poţárních scénářů, stanovení vhodnosti teoretických 

předpokladů, určení numerické i matematické přesnosti a posouzení nejistot. 

 

MOK, W.K., CHOW, W.K.: Verification and validation in modeling fire by computational 

fluid dynamics. International Journal on Architectural Science. 2004,  

vol. 5, no. 3, pp. 58-67. 

Článek je zaměřen na verifikaci a validaci poţárních modelů, které při svém výpočtu 

vyuţívají výpočetní technologii CFD. Popisuje zdroje chyb při poţární simulaci a srovnává 

některé mezinárodní standardy pro hodnocení důvěryhodnosti CFD modelů. 

 

KUČERA, Petr; PEZDOVÁ, Zdeňka. Základy matematického modelování požáru.  

1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 111 s.  

ISBN 978-80-7385-095-1. 

Tato publikace seznamuje čtenáře se základy modelování poţáru v uzavřeném prostoru. 

Popisuje, jak vybrat vhodný poţární model a správně interpretovat výsledky modelování. 

V jedné z kapitol je řešeno i ověřování matematických modelů poţáru. 

 

McGRATTAN, K., HOSTIKKA, S., FLOYD, J., McCERMOTT, R.: Fire Dynamics 

Simulator (Version 5), Technical Reference Guide – Volume 3: Validation. NIST Special 

Publication 1018-5. Washington. 2010. 

Třetí část technické příručky k softwaru FDS popisuje proces validace poţárních modelů 

vytvořených v programu FDS. Poskytuje i řadu typových příkladů. Postupy vhodné  

pro validaci poţárních modelů jsou převzaty z americké normy ASTM E1355. 

 

NUREG-1824 and EPRI 1011999. Verification and Validation of Selected Fire Models for 

Nuclear Power Plant Applications, Volume 7: Fire Dynamics Simulator (FDS), U.S. 

Nuclear Regulatory Commission, Washington DC and Electric Power Research Institute 

(EPRI), Palo Alto, CA, 2007.  

Jedná se o dokument, který se zabývá verifikací a validací poţárního modelu FDS, jehoţ 

prostřednictvím byly simulovány poţární scénáře v jaderných elektrárnách. Dokument byl 

vypracován na základě americké normy ASTM E1355 a snaţí se zhodnotit vhodnost pouţití 

matematického modelu pro stanovení třinácti vybraných fyzikálních veličin, které se během 

poţárů mění. Pro hodnocení těchto parametrů bylo sestaveno šest experimentálních zkoušek, 

jenţ byly i několikrát opakovány. 
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3 Požáry v uzavřených prostorech 

Kaţdým rokem vzniká na území České republiky téměř 20 tisíc poţárů. Poţárem se 

rozumí kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, 

anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za poţár je povaţováno i neţádoucí hoření,  

při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo ţivotní prostředí bezprostředně 

ohroţeny. Ze statistik zpracovávaných HZS ČR plyne, ţe k největším újmám na zdraví  

a majetku dochází při poţárech v uzavřených prostorech, například v rodinných domech, 

bytech, budovách pro garáţovaní vozidel, objektech vyuţívaných pro průmyslovou výrobu aj. 

Jak je patrné z obrázku 1, kaţdý rok je v naší republice zaznamenáno přibliţně stejné 

mnoţství poţárů, nicméně lze říci, ţe tento počet má lehce klesající tendenci. Totéţ platí  

i o počtu poţárů v objektech. 
 

0
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30000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

počet požárů celkem počet požárů v objektech

 

Obrázek 1 Statistika počtu požárů a požárů v objektech v ČR (vytvořeno ze zdroje) [30] 

 

Dle výše uvedeného grafu by se dalo předpokládat, ţe díky klesajícímu počtu poţárů 

v uzavřených prostorech budou klesat i dopady poţárů na zdraví a ţivoty lidí, resp. majetek. 

Nicméně opak je pravdou. Jak ukazuje obrázek 2, počet zraněných při poţárech uvnitř budov 

neustále stoupá. Obdobně je to i se škodou na majetku při těchto poţárech. Hlavní příčinou je 

ten fakt [4], ţe výrobky, které se nacházejí v rodinných domech, bytech a dalších budovách, 

jsou v dnešní době vyráběny převáţně z plastů a materiálů na jejich bázi (nejedná se jen  

o domácí vybavení, ale i o konstrukce stěn). Hoření plastů je doprovázeno horkým plamenem 

a značným uvolňováním tepla. Tam, kde jsou pouţity plasty jako konstrukční materiál, 

dochází k rychlému rozšíření poţáru. Statistiky ukazují, ţe maximální teploty, které 

se vyskytují při současných poţárech v uzavřených prostorech, jsou  prokazatelně vyšší neţ 

při obdobných poţárech na konci druhého tisíciletí. 
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Obrázek 2 Počet zraněných a usmrcených osob při  požárech v ČR (vytvořeno ze zdroje) [30] 

3.1 Příprava hasičů na zásahy v uzavřených prostorech 

Jiţ výše bylo naznačeno, ţe zásahy hasičů v uzavřených prostorech patří mezi nejsloţitější 

zásahy. Hasiči musí obvykle na místě zásahu provést průzkum objektu, jenţ je často velmi 

silně zakouřen a je sníţena moţnost orientace v objektu, záchranu osob a likvidaci poţáru 

uvnitř budovy. Proto je nutné hasiče vhodným způsobem připravovat na takové typy zásahů. 

Moţností, jak hasiče na tento typ zásahu vyškolit, je několik:  
 

→ získáváním teoretických poznatků 

→ výcvik na stanicích 

→ taktické cvičení v objektech 

→ výcvik ve výcvikových trenaţérech 

3.2 Výcvikové trenažéry 

Výcvik hasičů [8] v trenaţéru na tuhá paliva (tzv. flashover kontejneru), v němţ jsou 

simulovány reálné podmínky poţáru, má ve vyspělých zemích téměř třicetiletou tradici.  

Z místa svého vzniku ve Skandinávii se tento způsob odborné přípravy hasičů rozšířil  

do celého světa. Původní charakter trenaţéru jako prostředku výcviku se postupně měnil  

a v současnosti slouţí tento trenaţér také jako prostředí pro simulaci a zkoumání 

dynamických poţárních jevů. Velkou popularitu si trenaţéry získaly zejména pro svou 

schopnost vytvořit podmínky blíţící se skutečnému prostředí působení poţáru, vysokou 

mobilitu a variabilitu, jednoduchou obsluhu, nízkou cenu a bezpečnost při vlastním výcviku. 
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V řadě evropských států je flashover kontejner jiţ běţným standardem. Některé státy však 

přistoupily k plošnému zřizování těchto trenaţérů často aţ poté, co při zdolávání poţárů 

zahynulo několik hasičů v souvislosti s neočekávaným rozvojem poţáru. 

Flashover kontejner je soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat 

reálné podmínky při poţáru v uzavřeném prostoru. Jde o systém sestavený z běţných ISO 

kontejnerů o délkách 12 m a 6 m, ve kterých mohou jednotky poţární ochrany nacvičit taktiku 

a vedení zásahu při poţárech v podmínkách celkového vzplanutí. V obecném smyslu se jedná 

o zkušebně výcvikový systém, který je určen:  
 

→ k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat 

     v předem definovaných podmínkách 

→ k praktickému ověření závěrů teoretického zkoumání dynamických poţárních jevů 

→ k ověřování technických nebo taktických parametrů věcných prostředků 

     poţární ochrany a taktických postupů 
 

Jedná se tedy o speciální zařízení, které umoţňuje navodit jevy čekající na hasiče při hašení 

poţárů v uzavřených prostorech [26].                                                                                             

V ČR se s výstavbou flashover kontejnerů začalo v roce 2006 v návaznosti na vydání 

Koncepce výstavby a používání trenažérů na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru 

při odborné přípravě hasičů [8]. Tuto koncepci vydalo Ministerstvo vnitra Generální 

ředitelství HZS ČR. V současnosti je v ČR v provozu pět těchto výcvikových zařízení a další 

vyroste pravděpodobně v Ostravě. Nicméně současná finanční situace prozatím neumoţňuje 

výstavbu areálu, jehoţ součástí by byl i flashover kontejner. Přehled všech flashover 

kontejnerů na našem území je uveden v tabulce 1.  
 

Tabulka 1 Rozmístění flashover kontejnerů na území ČR 
 

místo kraj začátek provozu 

Hamry Olomoucký kraj 2007 

Havlíčkův Brod Vysočina 2008 

 Brno Jihomoravský kraj 2008 

Vysoké Mýto Pardubický kraj 2010 

Zbiroh Plzeňský kraj 2011 

Ostrava Moravskoslezský kraj ? 
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4 Základní popis výcvikového zařízení ve Zbirohu 

Výcvikové zařízení ve Zbirohu [14] je nejnovějším a nejmodernějším polygonem, který 

vznikl na území ČR pro výcvik hasičů. Toto zařízení je situováno v prostorách areálu  

3. Záchranné roty Záchranného útvaru HZS ČR ve Zbirohu. Cílem vybudování trenaţéru bylo 

vytvořit podmínky pro zvýšení akceschopnosti jednotek poţární ochrany, zkvalitnit jejich 

odbornou přípravu a vytvořit podmínky pro bezpečný výkon sluţby v souladu s §70 a §72 

zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, a §77 zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

Polygon ve Zbirohu se skládá z několika samostatných pozorovacích a výcvikových 

zařízení a v podstatě je rozdělen na dvě části:  
 

a) nácvik zásahu ve vnitřním prostoru        
    

                                     → výcvikový trenaţér 

                                     → podzemní garáţ 
 

b) nácvik hašení na volném prostranství, resp. na technologiích 
 

                                    → zásobník LPG s plynovodem 

                                    → nadzemní zásobník na sypký materiál (silo) 

                                    → jímka s ţelezniční cisternou 

                                    → vodíkové hospodářství (přístřešek s rozvody a potrubím) 
 

 

Obrázek 3 Schéma areálu výcvikového zařízení ve Zbirohu [14] 
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Kromě cvičebních prostor je součástí zařízení i pozorovací trenažér, kde jsou spalována tuhá 

paliva a slouţí k pozorování poţárně dynamických jevů, například neutrální roviny, ventilace  

při poţáru, prostorového vzplanutí (flashoveru), ţíhavých plamenů apod. Dále je v areálu 

umístěno několik kontejnerů, které jsou vyuţívány jako týlové zázemí cvičících hasičů  

a pro uskladnění dřevěných palet. Rozčlenění areálu výcvikového zařízení ve Zbirohu  

na jednotlivá pracoviště je naznačeno na obrázku 3. 

4.1 Výcvikový trenažér 

Výcvikový trenažér (flashover kontejner) slouţí k nácviku taktických postupů a získávání 

dovedností při ovládání proudnice při hašení poţárů v různých typech uzavřených prostorů 

simulujících reálné podmínky zásahů. Zdrojem tepla uvnitř kontejneru můţe být kapalný 

propan nebo tuhá paliva.  

4.1.1 Stavební řešení trenažéru 

Výcvikový polygon [14] je sestaven z pěti dvanáctimetrových přepravních kontejnerů. Ty 

jsou vhodně upraveny a smontovány do jednotného systému o dvou nadzemních podlaţích, 

doplněny krytým ocelovým schodištěm a nástupním ochozem. Nejvhodnějšího stavebního 

řešení polygonu bylo tedy docíleno následujícími úpravami jednotlivých kontejnerů: 

osazením oken, dveří, větracích komínků a otvorů, odstraněním některých stěn kontejnerů 

apod. Foto výcvikového trenaţéru je na obrázku 4. Podrobné uspořádání jednotlivých 

kontejnerů v celkovém komplexu výcvikového zařízení je patrné z projektové dokumentace 

v příloze 1. 
 

 

Obrázek 4 Výcvikový trenažér ve Zbirohu 
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4.1.2 Konstrukční materiály  

Stěny kontejnerů [14] jsou vyrobeny z prolamovaného ocelového plechu tloušťky 2,5 mm. 

V okolí umístění propanových hořáků jsou stěny z důvodů vysokých teplot v prostoru 

chráněny tepelnou izolací Sibral tloušťky 50 mm, ta je překryta ocelovým ochranným 

plechem o tloušťce 1 mm. Konstrukce schodiště a ochozu je svařena z ocelových profilů. 

Schodišťové stupně jsou z ocelového mříţkovaného plechu. Ve všech kontejnerech  

je zabudována betonová dlaţba s rozměry 300 mm x 300 mm x 33 mm, která je usazena  

do pískového podkladu tloušťky 100 mm. Dveřní a okenní křídla jsou svařeny z ocelových 

profilů, výplň těchto otvorů je tvořena ocelovým plechem tloušťky 1,8 mm. Dveře a okna jsou 

opatřeny pákovými uzavíracími mechanismy. Větrací otvory jsou osazeny ocelovými plechy 

s nastavitelnou polohou pro regulaci přívodu vzduchu k propanovým hořákům. Větrací 

komínky jsou rovněţ zkonstruovány z ocelových profilů a opláštěny ocelovým plechem. 

Jejich otevírání je zajištěno pomocí ocelového lanka vyvedeného od páky poklopu 

přes kladku k ovládací páce na stěně kontejneru. 

4.2 Technologie spalování propanu 

Ve výcvikovém zařízení je spalován propan. Ten je uskladněn v leţatém válcovém 

zásobníku o objemu 17 000 l (viz. obrázek 5) vzdáleném cca 20 m od polygonu. Propan  

je následně přepravován do polygonu rozvody zvlášť pro kapalnou a plynnou fázi propanu. 

Zásobník je z důvodu opatření proti vniknutí cizí osoby oplocen a je plněn maximálně  

na 85 % objemu kapalné fáze.   
 

 

Obrázek 5 Ležatý zásobník propanu 
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Uvnitř polygonu [10] jsou instalované 3 kusy hořáků o jmenovitých výkonech 1,5 MW,  

3 MW a 6 MW. Ty jsou rozmístěny v různých částech trenaţéru a jsou vyuţity k vytvoření 

plamenů pro nácvik hasebního zásahu. Velikost plamenů hořáků lze regulovat ručně, skrz 

kulový kohout se servopohonem ovládaným pomocí ovládacích tlačítek umístěných  

na instalovaných rozvaděčích. Hlavní hořáky fungují na principu spalování kapalné fáze 

propanu. 

Plynový rozvod propanu ze zásobníku [10] je napojen na stabilizační a zapalovací hořáky, 

kterých je shodně po třech kusech (vţdy před kaţdým hlavním hořákem je umístěn jeden 

zapalovací a jeden stabilizační hořák). Zapalovací hořáky mají výkon 4 kW, jsou zapalovány 

ručně vhodným iniciačním zdrojem a slouţí k zaţehnutí stabilizačních hořáků o výkonu  

63 kW. Jejich funkcí je nepřetrţité zapalování hlavního hořáku. Jednotlivé hořáky, jenţ jsou 

umístěné v polygonu, popisuje obrázek 6. 
 

 
 

Obrázek 6 Typy hořáků v polygonu (1 – hlavní hořák, 2 – stabilizační, 3 – zapalovací) 

 

Podrobnější popis výcvikového zařízení ve Zbirohu je uveden v diplomové práci Soubor 

experimentálních zkoušek při simulovaném požáru v podmínkách uzavřeného prostoru 

provedených ve výcvikovém zařízeni Zbiroh [15]. 
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5 Dynamika požáru v uzavřeném prostoru 

Pro pochopení procesu hoření ve výcvikovém trenaţéru je nutné věnovat následující 

kapitolu problematice dynamiky poţáru, která se zabývá zhodnocením vzniku a rozvoje 

poţáru, moţností vzniku flashoveru a tepelným zářením při poţáru v uzavřeném prostoru. 

Poţár [7] je doprovázen celou řadou fyzikálních i chemických procesů a vţdy je v silné 

interakci s okolím poţáru. Tyto interakce mezi plamenem, palivem a okolím mohou být 

značně nelineární, proto je kvantitativní popis poţáru v těchto případech často velmi 

problematický. U poţárů v uzavřených prostorech je předmětem zájmu především tepelný  

a hmotnostní tok částic proudících z paliva do okolí a naopak. Schéma na obrázku 7 

naznačuje sloţitost vzájemného působení, skrze tepelný a hmotnostní tok částic, mezi 

jednotlivými prvky při poţáru v uzavřeném prostoru. 
 

 

Obrázek 7 Působení tepelných a hmotnostních toků při požáru v uzavřeném prostoru [7] 

5.1 Proces hoření kapalin 

Hoření [31] je chemická, oxidačně redukční reakce, které se účastní palivo a oxidační 

prostředky. Při hoření vzniká teplo, světlo a produkty reakce (oxidy, vodní pára, saze aj.). 

Hořlavina a oxidační prostředek spolu tvoří hořlavý soubor. Pokud je dosaţeno potřebné 



 12 

koncentrace látek v hořlavém souboru, tedy je přítomno palivo, kyslík a tepelná energie, pak 

se hořlavý soubor při určité teplotě vznítí a hoří.   

Při hoření kapalin je rozhodujícím faktorem dosaţení optimální koncentrace hořlavých par 

nad hladinou kapaliny, která se vyjadřuje intervalem dolní a horní hranice výbušnosti paliva   

a dále vytvořením hořlavého souboru promícháním s oxidovadlem [3]. Závislost 

koncentračních hranic výbušnosti kapaliny na teplotě je na obrázku 8.  
 

 

Obrázek 8 Závislost koncentračních hranic výbušnosti kapaliny na teplotě [3] 

 

Podle skupenství jednotlivých sloţek hořlavého souboru [6] je moţné rozdělit hoření  

na homogenní a heterogenní. Homogenní hoření probíhá tehdy, je-li hořlavý soubor v jednom 

skupenství. Zde patří například hoření hořlavých kapalin. Mezi oxidačním prostředkem 

(vzduch) a palivem (hořlavé páry) není ţádná dělící plocha. Hořlavý soubor je v plynném 

stavu, anebo se látky navzájem míchají ještě před hořením. Charakteristickým znakem 

homogenního hoření je plamen. 

5.1.1 Vlastnosti propanu 

Propan je podle normy ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny  

a sklady [17] povaţován za zkapalněný uhlovodíkový plyn. Za normálních podmínek se tedy 

jedná o plyn, který lze jednoduchým způsobem zkapalnit. Teplota varu propanu je velmi 

nízká, proto v případě úniku kapalného propanu dochází alespoň z počátku k velmi rychlému 

odpaření části zkapalněného plynu, a tím k vytvoření oblaku výbušné směsi plynu se 

vzduchem. Některé fyzikálně chemické vlastnosti a TBP propanu jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2 Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti a TBP propanu [2, 19, 21] 
 

propan - C3H8 

fy
zi

k
á

ln
ě 

c
h

em
ic

k
é 

v
la

st
n

o
st

i relativní molekulová hmotnost [g·mol
-1

] 44.1 

hustota kapalné fáze [kg·m
-3

] 507.7 

kritická teplota [°C] 96.8 

kritický tlak [MPa] 4.25 

teplota varu [°C] −42.2 

teplota tuhnutí [°C] −187.6 

výparné teplo [kJ·kg
-1

] 425.31 

výhřevnost kapalné fáze [kJ·kg
-1

] 46460 

T
B

P
 

teplota vzplanutí [°C] −104 

teplota vznícení [°C] 465 

minimální iniciační energie [mJ] 0.25 

dolní koncentrační mez výbušnosti [% obj.] 2.1 

horní koncentrační mez výbušnosti [% obj.] 9.4 

5.1.2 Spalování propanu      

Propan [19] má podobný průběh spalování jako ostatní alkany. V přítomnosti 

dostatečného mnoţství kyslíku je propan spalován na vodu a oxid uhličitý. Probíhá dokonalé 

spalování. 
 

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O + teplo                                     (5.1)             
 

Pokud není přítomno dostatek kyslíku, probíhá nedokonalé spalování. Při něm vzniká nejen 

voda a oxid uhličitý, ale i oxid uhelnatý a uhlík.  
 

C3H8 + 3.5 O2 → CO2 + CO + C + 4 H2O + teplo                             (5.2)             
 

Výhřevnost kapalného propanu je vysoká a v některých případech můţe dosáhnout hodnoty 

aţ 50 MJ/kg. Přítomnost uhlíkové vazby C-C způsobuje, ţe propan hoří viditelným 

plamenem.  

Pro posouzení mnoţství vzniklých plynných produktů při hoření lze pouţít vztahu: 

f

i

i
m

m
y                                                             (5.3)             

kde yi…......výtěţek dané látky z procesu hoření [g/g] 

       mi…….hmotnost dané látky uvolněné při hoření [g, g/mol] 

       mf…….hmotnost dodaného plynného paliva pro hoření [g, g/mol] 
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Hodnoty maximálních výtěţků, které jsou zaloţeny na stechiometrické rovnováze,  

pro  produkty spalování propanu, jsou uvedeny v tabulce 3. Při běţném spalování propanu 

jsou hodnoty výtěţků, především u oxidu uhelnatého, mnohem niţší (při dokonalém spalování 

yCO = 0,005 g/g). 
 

Tabulka 3 Maximální hodnoty výtěžků při spalování propanu [7] 
 

  
y(CO)max      

[g/g ] 

y(CO2)max          

[g/g ] 

y(O2)max          

[g/g ] 

propan 1.91 3.00 3.64 
 

5.2 Průběh požáru 

Poţár v omezeném prostoru [1] zahrnuje dva obzvláště důleţité prvky. Prvním je omezené 

mnoţství kyslíku. Tím se liší od venkovního poţáru, kde přísun kyslíku není omezen. 

Druhým faktorem je skutečnost, ţe zplodiny, které vzniknou při hoření se shromaţďují  

v prostoru a postupně jich přibývá, na rozdíl od venkovních poţárů, kde se plyny rozptylují  

v prostoru.  

     Průběh idealizovaného poţáru v uzavřeném prostoru je moţné rozdělit do čtyř základních 

fází znázorněných na následujícím obrázku 9. 
 

 
Obrázek 9 Fáze požáru v uzavřeném prostoru [5] 
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5.2.1 Charakteristika fází požáru 

Počáteční (iniciační, inkubační) fáze je doba, za kterou hořlavý materiál akumuluje 

kritické mnoţství energie dostatečné k tomu, aby se uvolnilo takové mnoţství hořlavých 

produktů pyrolýzy, které stačí k tomu, aby došlo k jeho dalšímu hoření nebo ţhnutí. Iniciace 

procesu hoření závisí na koncentraci paliva a vzduchu a na vlastnostech zdroje zapálení [5]. 

Doba trvání iniciační fáze můţe být tedy rozmanitá. Pokud je ve výcvikovém zařízení 

spalován propan, trvá iniciační fáze výrazně kratší čas, neţ kdyţ jsou spalována tuhá paliva. 

Po iniciační fázi následuje fáze rozvoje požáru. Poţár se můţe šířit rychle nebo pomalu. 

Závisí to [7] na typu spalování, druhu paliva, interakcích s okolím a přístupu vzduchu.  

Při poţáru celulózového typu trvá fáze rozvoje poţáru cca 10 minut. Nicméně při poţáru, 

který je doprovázen plamenným hořením, můţe fáze rozvoje poţáru trvat jen několik sekund 

jako v případě poţáru uvnitř flashover kontejneru ve Zbirohu. Poţáry s dostatkem vzduchu  

pro spalování jsou požáry řízené palivem. Přechodem mezi fází rozvoje poţáru  

a plně rozvinutým poţárem je jev zvaný flashover, při němţ dojde k celkovému vzplanutí 

hořlavých látek v prostoru. Jevu flashover je v následující části práce věnována samostatná 

kapitola.   

Plně rozvinutá fáze požáru je typická téměř stálou intenzitou poţáru a dosaţením 

maximálních teplot v prostoru, které většinou nabývají hodnot 700 – 1 200°C. V této fázi 

můţe být poţár řízen palivem, případně odvětráváním. Teploty ve flashover kontejneru  

ve Zbirohu překračovaly hodnotu 1 000°C. Poţár byl v této fázi řízen odvětráváním, protoţe 

propan byl ke spalování neustále přiváděn. 

Fáze dohořívání je charakterizována sniţující se intenzitou poţáru v důsledku vyhoření 

značné části dostupného paliva. Při zkouškách ve výcvikovém trenaţéru byla fáze dohořívání 

započata při přerušení přívodu propanu do hořáku. 

5.2.2 Rychlost uvolňování tepla 

Rychlost uvolňování tepla [5, 7] je pojem, který se v zahraniční literatuře označuje jako 

HRR (heat release rate) nebo taky RHR (rate of heat release) a představuje energii 

uvolňovanou hořlavým materiálem za jednotku času. Hodnota HRR je ve většině případů 

proměnná v čase a u běţně uvaţovaných poţárů se pohybuje v řádech stovek kilowatt  

aţ několika megawatt. HRR se obvykle stanovuje kyslíkovou kalorimetrií.  
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Obecně je moţné HRR vypočítat podle vztahu: 

SCHmQ 
..

                                                     (5.4)             

kde 
.

Q……..rychlost uvolňování tepla [kW]  

       
.

m…….hmotnostní rychlost odhořívání [kg·s-1
] 

       ΔHC…..celková výhřevnost [kJ·kg
-1

] 

       χS…......součinitel efektivnosti spalování (závisí na palivu) [-] 
 

Rychlost uvolňování tepla ve výcvikovém trenaţéru je limitována tepelným výkonem 

spalovacího zařízení na propan. Ten závisí na příkonu zařízení a účinnosti spalování. 

Matematicky je tedy moţné tepelný výkon zařízení odvodit [33] ze vztahu: 

P

V

P

P
                                                              (5.5)             

kde η……...účinnost zařízení (míra vyuţití energie paliva) [-] 

       PV…….tepelný výkon zařízení [kW] 

       PP…….příkon v palivu [kW] 
 

Příkon v palivu je dán mnoţstvím paliva dodávaného do zařízení mpal [kg·s-1
] a jeho 

výhřevností ΔHC [kJ·kg
-1

]. Podle projektové dokumentace spalovacího zařízení zpracované 

firmou TZ Fík je dodáváno do spalovacího zařízení cca 816 kg/h kapalného propanu.  

Do hořáku č. 1, jenţ je umístěn v kontejnerech 1 a 2 (komora č. 1), ve kterých probíhaly 

experimentální zkoušky, je dodáváno cca 466 kg/h propanu. Příkon hořáku č. 1 je tedy: 

MWkWHmP CpalP 014,6601446460
3600

466
                        (5.6)             

5.2.3 Celkové vzplanutí (flashover) 

     Celkové vzplanutí, neboli flashover [5, 7] je moţné definovat jako přechod od lokálního 

poţáru k hoření všech nechráněných hořlavých povrchů v uzavřeném prostoru. V mnoha 

literaturách je tento pojem definován zcela jinak. Nejčastější kritéria pro vznik flashoveru jsou 

následující: 
 

→ teploty v uzavřeném prostoru dosahují 500 – 600°C  

→ hustota tepelného toku na podlaze zasaţeného prostoru je 15 – 20 kW/m
2
 

 

Stejně tak jako se liší definice flashoveru od jednotlivých autorů, jsou rozdílné i rovnice  

pro určení HRR potřebné k tomu, aby došlo k celkovému vzplanutí v prostoru. Dvě 

z nejjednodušších rovnic jsou uvedeny níţe. 
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rovnice dle Babrauskase: 

00

.

750 HAQFO                                                        (5.7)             

kde
FO

Q
.

….HRR potřebná pro vznik flashoveru [kW] 

       A0…...plocha otevřených otvorů [m
2
] 

       H0…...výška otevřených otvorů [m] 
 

rovnice dle Thomase: 

00

.

3788,7 HAAQ TFO                                              (5.8)             

 

kde AT…...celková plocha ohraničujících konstrukcí místnosti [m
2
] 

 

5.2.4 Faktory ovlivňující šíření požáru 

     Faktorů, které ovlivňují rozvoj poţáru [1, 7] v uzavřeném prostoru, je několik. Mezi ty 

nejpodstatnější patří zejména: 
 

→ umístění a velikost iniciačního zdroje 

→ charakteristika hořlavých látek (druh, mnoţství, umístění, velikost povrchu apod.) 

→ geometrie uzavřeného prostoru 

→ materiály ohraničujících stavebních konstrukcí a jejich poţární odolnost 

→ velikost a umístění otvorů v prostoru 

→ podmínky sdílení tepla 
 

Teplo se při poţáru sdílí do okolí třemi základními formami. Jedná se o přenos tepla vedením 

(kondukcí), prouděním (konvekcí) a zářením (radiací). S radiací a konvekcí se počítá  

při působení tepla na povrch stavebních konstrukcí. Kondukce je následný přenos tepla uvnitř 

stavební konstrukce. 

Další část práce se bude zabývat jiţ jen tepelným zářením (radiací). Ta je totiţ důleţitá 

pro výpočet odstupových vzdáleností od hořícího objektu a dle její hodnoty se posuzují 

účinky sálavého tepla na člověka při poţáru, resp. hasiče při výcviku v trenaţéru. 

5.3 Tepelné záření při požáru 

Radiace [5] je přenos energie elektromagnetickými vlnami o různé vlnové délce. 

Elektromagnetické vlny jsou schopny procházet skrz vakuum nebo přes průhledné pevné 

látky nebo kapaliny. Radiace o infračervené vlnové délce (tzv. tepelné záření) hraje  

při poţárech velmi důleţitou roli. A to proto, ţe je hlavním mechanismem pro přenos tepla 
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z plamenů na povrch paliva, z horkých zplodin hoření na jiné předměty apod. Nejjednodušší 

rovnice, kterou je moţno pouţít pro výpočet hustoty tepelného toku radiací qr [W·m-2
], 

vychází ze Stefan-Boltzmannova zákona a je dána vztahem: 

 404 TTq gr                                                     (5.9)             

kde Tg……teplota plynů v hořícím prostoru [K] 

       T0……počáteční teplota [K], zpravidla je T0 = 273 K 

       ε….....emisivita vyzařujícího povrchu [-] 

       σ…….Stefan-Boltzmannova konstanta (5,67·10
-8

 W·m-2·K-4
) 

5.3.1 Tepelné záření svítivého plamene 

     Plamen je homogenní chemická reakce, probíhající v plynné fázi. Z chemického hlediska 

jde o soustavu oxidačně redukčních reakcí mezi hořlavinou a oxidovadlem. Exotermický 

charakter reakce vede k ohřevu plynů a vzniku tepelného i světelného záření [6]. Jak jiţ bylo 

zmíněno, plamen je charakteristický pro homogenní hoření směsi plynů, které nemají 

povrchové fázové rozhraní. 

     Při spalování uhlovodíků [3] vzniká ţlutavě svítící plamen. Jeho záření pochází především 

z rozţhavených částic uhlíku. Hustotu tepelného toku qpl,s [W·m-2
] předávaného z prostoru 

vyplněného svítivým plamenem stěnám, které prostor obklopují, coţ odpovídá podmínkám 

při poţáru v místnosti, můţeme stanovit dle rovnice: 

 44

, splsplspl TTq                                             (5.10)             

kde  εpl, εs…….emisivita plamene a stěny [-] 

        Tpl, Ts……teplota plamene a stěny [K] 
 

V souvislosti s tepelným zářením je často zmiňován pojem kritický tok. U hořlavých hmot je 

tato veličina určována především s ohledem na nebezpečí jejich vznícení, případně zapálení 

zdrojem o malé tepelné kapacitě. 

5.3.2 Vliv tepelného záření na člověka 

Plameny v hořícím prostoru působí tepelným účinkem nejenom na okolní předměty,  

ale i na člověka, resp. zasahujícího hasiče.  

Při pohybu z ohroţených prostorů na volné prostranství mohou být osoby vystaveny 

nejenom tepelnému působení plamenů, ale také horkých povrchů. Pokud působí teplo na kůţi 

člověka, pokoţka se postupně nahřívá a při její teplotě cca 45°C je překročen práh bolesti. 

Kdyţ pokračuje tepelné působení i nadále, dochází k popáleninám ve stále nebezpečnější 
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formě [3]. Za cílem určení hodnot hustoty tepelného toku, které mohou mít vliv  

na organismus člověka, bylo provedeno jiţ mnoho experimentů s podobnými výsledky. 

Hodnoty hustoty tepelného toku v závislosti na pocitu osob jsou uvedeny v tabulce 4. 
 

Tabulka 4 Hodnoty hustoty tepelného toku v závislosti na pocitu osob [3] 
 

hustota tepelného toku [W·m-2
 ] pozorovaný účinek 

6 400 bolest po 8 s 

10 400 bolest po 3 s 

16 000 puchýře na kůţi po 5 s 
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6 Modelování požáru v uzavřeném prostoru 

Jiţ v úvodu bylo předesláno, ţe během několika posledních let [29] bylo vyvinuto velké 

mnoţství výpočetních programů, jenţ se vyuţívají k modelování průběhu poţárů. Původní 

zájem o matematický popis poţáru je však datován jiţ do roku 1940. Vědci zjistili,  

ţe problematika poţáru a s ním souvisejících jevů je dostatečně neprozkoumaná a zároveň     

je významná pro zajištění bezpečnosti obyvatel. Z počátku se pouţívaly především 

zjednodušené výpočtové postupy a základní zónové modely, které se ručně propočítávaly. 

S rozvojem výpočetní techniky vznikaly modely typu pole (tzv. CFD modely). Vedle 

matematických modelů poţáru současně existují fyzikální modely. Jejich smyslem  

je napodobit poţár vytvořením zjednodušených fyzikálních podmínek. Příkladem fyzikálních 

modelů jsou velkorozměrové zkoušky, při nichţ se průběh poţáru téměř rovná reálným 

podmínkám. Leč sloţitost a nákladnost velkorozměrových zkoušek staví fyzikální modely  

do pozadí. 

Základní rozdělení modelů poţáru v uzavřeném prostoru je schématicky znázorněno  

na obrázku 10.  

 

 

Obrázek 10 Rozdělení modelů požáru v uzavřeném prostoru [9] 

 

Matematické modely poţáru [7] se dělí na: 
 

→ pravděpodobnostní – rozvoj poţáru je vyjádřen řadou náhodných událostí nebo stavů 

→ deterministické – průběh poţáru je dán fyzikálními a chemickými ději 
 

Tyto modely poskytují výsledky na základě numerických metod, coţ jsou přesně popsané 

cesty k řešení numerické úlohy. Numerický model je charakterizován dvěmi základními 

vlastnostmi – konvergencí a stabilitou. Konvergence znamená, ţe model poskytuje libovolně 
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přesné řešení, tedy ţe směřuje, resp. konverguje k přesnému výsledku. Stabilitou modelu se 

rozumí, ţe změna vstupních dat jen minimálně ovlivní hodnoty výsledné. 

6.1 Pravděpodobnostní modely požáru 

Pravděpodobnostní modely vycházejí z teorie pravděpodobnosti, která popisuje 

zákonitosti jevů s předem neznámým výsledkem. Vychází se z „náhodného pokusu“,  

při kterém se sleduje průběh poţáru v čase. Pro náhodný pokus je příznačná nedostatečná 

znalost počátečních podmínek. Navíc opakováním náhodného pokusu při zachování 

počátečních podmínek se mnohdy získávají rozdílné výsledky. Kaţdý pravděpodobností 

model pracuje s neurčitostí spojenou s průběhem poţáru. Poţár proto nikdy nebude probíhat 

dvakrát stejným způsobem [9].  

Pravděpodobností modely se dělí na síťové, statistické a simulační, přičemţ poslední 

jmenované jsou hybridní modely, které vznikly propojením pravděpodobnostních  

a deterministických modelů. Nicméně pravděpodobnostní modely se pro modelování poţárů 

příliš nepouţívají. 

6.2 Deterministické modely požáru 

Prostřednictvím deterministických modelů [7, 9] lze simulovat rozvoj poţáru a procesů 

s ním spojených na základě výpočtů matematických rovnic, jenţ popisují fyzikální  

a chemické děje při poţáru. Na rozdíl od předchozích typů modelů, deterministické modely 

neumí určit pravděpodobnost, s jakou dojde k poţáru a jeho rozvoji. Fyzikální podmínky, jenţ 

určují rozvoj a výsledky poţáru, se u těchto typů modelů nazývají poţárními scénáři. 

Deterministické modely poskytují přesné řešení pro konkrétní poţární situace. Ze schématu 

na obrázku 10 je patrné, ţe hlavními skupinami deterministických modelů jsou zónové 

modely a modely typu pole. 

6.2.1 Zónové modely 

V zónových modelech [23] je výpočtový prostor rozdělen na vrstvy, resp. zóny. V kaţdé 

zóně se uvaţuje stejná hustota, teplota a koncentrace plynů. Nejpouţívanější je dělení 

prostoru na dvě zóny, horní teplou a spodní chladnou. Specifickým případem zónových 

modelů je jednozónový model. Ten je zaloţen na předpokladu, ţe se v prostoru nevyskytuje 

teplotní rozvrstvení. Výpočtový prostor si tedy lze představit jako pec s rovnoměrnými 

tepelnými vlastnostmi. Některé zónové modely umoţňují přechod z dvouzónového  
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na jednozónový model při splnění určitých kritérií. Ukázka rozdělení prostoru na dvě zóny  

je na obrázku 11. 
 

 

Obrázek 11 Dvouzónový model požáru [29] 

 

Zónové modely pracují zejména s parciálními diferenciálními rovnicemi pro zachování 

hmoty a energie mezi jednotlivými zónami. Obvykle řeší otázku teploty horké vrstvy, polohy 

rozhraní mezi horkou a studenou vrstvou a výměnu plynů s okolím přes otvory. Existují  

i modely řešící další specifické problémy jako je doba reakce sprinklerových hlavic apod. 

Předností zónových modelů je jednoduchost jejich řešení, coţ urychluje jejich výpočet  

a sniţuje nároky na hardwarové vybavení. Zónové modely jsou zcela nevhodné u prostorů 

s jedním převaţujícím rozměrem, jako jsou šachty nebo tunely. Problémy mohou nastat také  

u poţárů s velkým výkonem v malém prostoru, kdy nemusí vůbec dojít k vytvoření dvou 

vrstev, neboť plameny mohou dosahovat stropu a vzniklé silné turbulence nedovolí oddělení 

potřebných dvou zón. Tyto se naopak spíše promísí [9]. 

V roce 2008 bylo na celém světě identifikováno přes čtyřicet zónových modelů poţáru. 

Mezi nejznámější a nejpouţívanější zónové modely patří výpočetní programy ARGOS (model 

pro více místností – Dánsko), Branzfire (model pro více místností s integrovaným 

rozhoříváním pro prostorové poţáry – Nový Zéland), CFAST (model pro max. 30 místností – 

USA) a Ozone (model zaměřený na odezvu konstrukce). Téměř kompletní přehled 

existujících zónových modelů je uveden v dokumentu Programy pro požární návrh [23]. 

6.2.2 Modely typu pole 

Modely typu pole [7, 9, 23] fungují na principu výpočetní technologie CFD, která je 

nástrojem pro simulaci proudění tekutin, přenos tepla a hmoty. Výpočetní oblast je vhodně 

rozdělena na velké mnoţství trojrozměrných buněk, resp. kontrolních objemů. Pro kaţdý 

z těchto objemů CFD modely řeší Navier-Stokesovi nelineární parciální diferenciální rovnice. 
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Tyto rovnice jsou platné pro laminární i turbulentní proudění tekutin. Vlivem značného 

mnoţství výpočetních objemů se doba výpočtů CFD modelů oproti zónovým modelům 

značně prodluţuje. Vědci pracující s takovým typem softwaru musí mít tedy k dispozici 

výpočetní techniku s dostatečnou hardwarovou kapacitou. Výstupem CFD modelů jsou 

především změny teploty a rychlosti proudícího plynu, předpověď chování sprinklerů  

a poţárních čidel, teplota jednotlivých oblastí a mnoho dalších informací.  

CFD modely jsou jednoznačně vyuţitelnější v oblasti poţárního inţenýrství neţ zónové 

modely, které při řešení daných problémů zahrnují mnoho zjednodušení. 

Vývoj CFD programů začal oproti vývoji zónových modelů později, proto jich v současné 

době není tolik jako právě těch zónových. Mezi nejznámější CFD programy patří FDS 

(program pro šíření poţáru – USA), FLUENT (obecný CFD program – USA), SMARTFIRE 

(prostorový model poţáru – Velká Británie) a SOLVENT (model pro přenos tepla a kouře 

v tunelech – USA). Přehled pouţívaných CFD modelů je taktéţ uveden v dokumentu 

Programy pro požární návrh [23]. 
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7 Způsob ověřování matematických modelů požáru 

Kaţdý uţivatel výpočtových softwarů [9] pro modelování poţáru potřebuje vědět, zda 

výsledky matematických modelů poskytují přesné a důvěryhodné předpovědi o průběhu 

poţáru. Proto musí být matematické modely ověřeny a zhodnoceny z hlediska fyzikální 

interpretace probíhajících jevů a zároveň matematické přesnosti. Hodnocení matematického 

modelu zahrnuje především proces verifikace a validace všech jeho součástí.  

Oba tyto procesy [16, 18, 24] jsou podle různých technických předpisů definovány trochu 

odlišně. Nicméně obecně lze říct, ţe kaţdý program pro matematické modelování je nutné 

verifikovat, aby daný model vyhovoval své specifikaci a byl zachován přesný popis modelu. 

Verifikací se kontroluje správnost výpočtového algoritmu, korektnost zdrojového kódu 

z hlediska fyzikální interpretace a matematická správnost výpočtu. Verifikaci provádí 

výhradně programátoři. Validací se rozumí posouzení míry shodnosti mezi hodnotami 

vypočtenými matematickým modelem a údaji naměřenými při experimentálních zkouškách. 

Účelem validace je přizpůsobit program takovým způsobem, aby výsledky modelu byly 

adekvátní událostem, které probíhají v reálných podmínkách. 

Grafické znázornění  procesu modelování a role verifikace a validace v tomto procesu 

naznačuje obrázek 12.  

 
 

Obrázek 12 Role verifikace a validace v procesu modelování [24] 
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Tento postup při procesu modelování [24] byl vytvořen na zasedání technické komise 

sdruţení Society for Computer Simulation (SCS) v roce 1979. V současnosti sdruţení 

vystupuje pod názvem Society for Modeling and Simulation International. Na matematické 

modely lze pohlíţet jako na kompozici dvou typů modelů – koncepčního (pojmového) modelu 

a počítačového modelu. Koncepční model je odvozen ze základních teorií dynamiky tekutin 

(CFD modely) analyzováním a pozorováním fyzikálního systému, resp. reálné situace.  

Je vyjádřen formou matematických rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami. 

Počítačový model je v podstatě výpočetní model koncepčního modelu, přičemţ při výpočtu 

jsou pouţity numerické techniky a diskrétní matematika za účelem usnadnění řešení 

simulovaného jevu. Přesnost a důvěryhodnost simulovaných výsledků můţe být výrazně 

ovlivněna chybami, které vznikají při tvorbě koncepčního i počítačového modelu. Tyto chyby 

by měly být měřeny a pokud moţno eliminovány na nejniţší moţnou hranici, čímţ se zvýší 

korektnost a přesnost simulovaných výsledků. Uskutečnění procesů verifikace a validace má 

tedy při matematickém modelování poţáru velký význam.  

7.1 Technické předpisy řešící hodnocení a ověřování požárních modelů 

Jiţ od samého počátku vývoje matematických modelů poţáru všechny zainteresované 

strany, tedy samotní tvůrci programů, jejich uţivatelé a organizace zabývající se poţární 

ochranou, řešily otázku, do jaké míry jsou data předpověděné těmito modely důvěryhodné. 

Vůbec první institucí [24], která řešila validaci a verifikaci matematických modelů,  

ale v jiných odvětvích, byla v 70. letech 20. století instituce Operation Research. Následně se 

pak danou problematiku začaly zabývat další instituce, např. IEEE, ANS nebo DMSO. 

Organizací [11], jenţ prvně vyvolala mezinárodní diskuzi o pouţívání, aplikaci  

a omezeních modelů poţáru, byla Mezinárodní rada pro výzkumné stavební studie  

a dokumentaci, resp. její komise W – 14, která se zabývá poţáry. V roce 1995 byly na schůzi 

této komise projednávány a následně i přijaty první pravidla pro evaluaci modelů poţáru. 

Taktéţ bylo zřízeno několik normalizačních skupin, které měly za úkol ve spolupráci 

s Technickou komisí ISO/TC92/SC4 vytvořit dokument právě pro hodnocení a ověřování 

poţárních modelů. V roce 1999 tato technická komise vydala technickou zprávu  

ISO/TR 13887-3 [18]. 

Nicméně nejednalo se o první existující technický dokument, jenţ řešil problematiku 

hodnocení poţárních modelů. Jiţ v roce 1997 totiţ americká organizace Američan Society  

for Testing and Materials (ASTM) vydala technickou normu ASTM E1355 [16], která 

hodnotí předpovědní schopnosti deterministických modelů. Tato dokumentace byla 
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normovým vodítkem pro vytvoření výše uvedené technické zprávy ISO/TR 13887-3. Roku 

1998 vydala instituce AIAA standard AIAA G-077-1998, kde je rovněţ z části řešena 

verifikace a validace poţárních modelů, tentokráte však pouze těch, které pracují na principu 

CFD. 

7.2 Možnosti ověřování modelů požáru 

Pro určení, zda můţeme daný počítačový model pouţít pro simulaci poţárního scénáře,  

je nutné stanovit ověřovací postup, který přezkoumává nejen vhodnost teoretických podkladů, 

ale i správnost zdrojového kódu apod. Posouzení činnosti programu většinou provádí tým 

odborníků, kteří se nepodíleli na vývoji softwaru. Cílem ověřovacího postupu je odhalit 

chyby, případně špatné postupy v počítačových modelech. 

Nejběţnější nevhodné postupy nebo chyby v počítačových modelech jsou následující: 
 

→ pouţití nevhodných algoritmů 

→ dosazení chybných fyzikálních vztahů pro popis modelovaných procesů 

→ pouţití nesprávných konstant 

→ opomenutí (dílčích) procesů v popisu rozvoje poţáru 

→ pouţití nevhodných numerických postupů pro matematické řešení 

→ chyby v počítačovém programu                                                                              [9] 
 

Autoři se v článku [24], jenţ se zabývá verifikací a validací poţárních CFD modelů, 

snaţili porovnat a zhodnotit tři mezinárodní standardy zabývající se danou problematikou. 

Jednalo se o standardy institucí ASTM, AIAA a ISO. Díky podrobné analýze doporučených 

rad v těchto standardech autoři navrhli osm základních, ale nezbytných pravidel pro určení 

věrohodnosti, respektive pro odhalení chyb poţárního simulátoru: 
 

1) kontrola kompletnosti technické dokumentace 

2) studie teoretických podkladů pro model nezávislými experty 

3) kontrola zdrojového kódu nezávislými experty 

4) srovnání s analytickým řešením  

5) porovnání s jinými programy 

6) zjemňování výpočtové sítě a časového kroku 

7) sledování reziduálních (zbytkových) chyb 

8) porovnání s experimentálními daty (validace) 
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ad 1) Kontrola technické dokumentace 

Pro správné pouţívání jakéhokoliv počítačového softwaru, nejen toho poţárního, je nutné 

mít k dispozici dobře zpracovanou uţivatelskou příručku nebo technickou dokumentaci. Tím 

se vyvarujeme mnoţství zbytečných chyb při zadávání vstupních údajů a neplatných 

poţárních scénářů. Návod, jak vytvořit vhodnou dokumentaci poţárního simulátoru, 

poskytuje americká norma ASTM E1472 [11]. Ta dělí dokumentaci na tři základní typy: 
 

→ technický dokument 

→ uţivatelská příručka 

→ další dokumenty (instalační příručka apod.) 
 

Strukturu uţivatelské příručky i technické dokumentace poţárních modelů předkládá  

i technická zpráva ISO/TR 13887-3 [18]. 

 

ad 2) Studie teoretických podkladů pro model 

Tato studie má posoudit, zda v obecné vědecké literatuře existuje dostatek vědeckých 

důkazů pro zdůvodnění pouţitých postupů a předpokladů [9]. Provedení této studie je silně 

závislé na kvalitě technické dokumentace. Je vhodné pouţívat související uznávanou 

odbornou literaturu, která posuzujícím expertům v mnohém usnadní práci. 

 

ad 3) Kontrola zdrojového kódu 

Kontrola zdrojového kódu [24] je sice vyčerpávající, leč velmi uţitečná práce. Mnoho 

katastrofálních chyb má původ pouze v chybném zapsání zdrojového kódu. Další příčinou 

vzniku chyby je vytvoření programové smyčky. Problémem je, ţe v posledním desetiletí se 

rozsah zdrojových kódů CFD modelů dramaticky zvětšuje a to především kvůli implementaci 

submodelů, jenţ řeší specifické úlohy daného poţáru (submodel turbulence apod.). 

Kontrolovat zdrojový kód je moţné např. pomocí programů, které provádějí kontrolu 

správnosti rozhraní, nedefinovaných nebo špatně definovaných proměnných a konstant 

(správné pouţití v syntaktickém smyslu) nebo úplnosti pouţitých cyklů. Dokument,  

jenţ v jedné své části řeší moţnosti kontroly zdrojového kódu, vydala organizace ISO  

pod označením ISO 9000-3: Part 3: Guidelines for the Application of  ISO 9001 to the 

Development, Supply and Maintenance of Software. 

 

ad 4) Srovnání s analytickým řešením 

Analytickým řešením se rozumí hledání výsledků skrze známých matematických vztahů  

a jejich postupných úprav. Pokud je analytické řešení sloţité (komplikované rovnice)  
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nebo nereálné (neexistují adekvátní matematické úpravy), tak je nutné pro řešení pouţít 

numerické řešení, které je principem matematických modelů. 

Pokud tedy existuje pro daný poţární scénář analytické řešení [16], pak je významným 

nástrojem pro ověření korektnosti matematického modelu poţáru. Ovšem ve většině případů 

právě není moţné analytické řešení určit. 

 

ad 5) Porovnání s jinými programy 

Odhadnuté výsledky jednoho matematického modelu je vhodné porovnat s výsledky 

předpověděnými jiným modelem. Toto vzájemné porovnání výsledků můţe slouţit jako 

alternativa k experimentálnímu způsobu ověření. Nutno však podotknout, ţe lze vzájemně 

porovnávat jen výsledky modelů stejného typu (dva zónové modely apod.).   

 

ad 6) Zjemňování výpočtové sítě a časového kroku 

Tento proces [16, 18] je široce akceptovanou metodu pro ověření spolehlivosti modelu. 

Jedná se relativně o jednoduchý proces, pokud tedy není nutné dělat větší korektury  

ve zdrojovém kódu programu. Nevýhodou jsou vysoké poţadavky na výpočetní techniku, 

poněvadţ při zjemňování časového kroku nebo výpočtové sítě musí program provést mnohem 

více početních operací neţ při zvolení řidší sítě a většího časového kroku. Tyto parametry se 

zjemňují aţ do té doby neţ  rozdíly mezi hodnotami sledovaných veličin dvou po sobě 

jdoucích zvolených sítí nebo časových kroků budou zanedbatelné.  

 

ad 7) Sledování reziduálních chyb 

Pouţívání reziduálních neboli zbytkových chyb [24] k monitorování numerické 

konvergence zdrojového kódu je základní, typickou a dobře vyvinutou metodou v CFD 

modelování. Tato nezbytná technika je doporučována nejen pro všechny řídící rovnice,  

ale také pro hmotnostní a energetickou rovnováhu v celé výpočtové oblasti. 

 

ad 8) Porovnání s experimentálními daty 

Poslední významnou moţností, jak posoudit důvěryhodnost poţárního modelu, je jeho 

validace. Jednoduše řečeno, validací se rozumí ověření, ţe výpočtový software splňuje 

potřeby uţivatele. Podrobněji bude validace rozebrána v následující kapitole. 

 

K ověření matematických modelů poţáru se vyuţívají i tzv. referenční požární zkoušky. 

Ty mohou přispět k vyřešení problémů, pro které nejsou dostupné ověřené výpočtové postupy 

nebo jsou příliš sloţité. Zkoušky navíc zvyšují důvěryhodnost výsledků vypočtených modely. 

Technická zpráva ISO/TR 13387-3 [18] uvádí moţné typy poţárních zkoušek, jenţ se 
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pouţívají pro posuzování modelů poţáru v uzavřeném prostoru. Jedná se o následující poţární 

zkoušky:  
 

→ jednotlivá místnost s nábytkem 

→ jednotlivá místnost s nábytkem a stěnami 

→ tři místnosti s chodbou 

→ čtyři místnosti s chodbou 

→ vícepodlaţní budova 

→ zkouška v rohu místnosti 

→ zkouška s kónickým kalorimetrem 
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8 Validace požárních modelů 

Cílem validace [11] je zhodnocení, ţe je program smysluplně specifikován a ţe pro 

soubor vstupních dat dává korektní předpověď. Validací se testuje shoda mezi chováním 

modelu a reálným problémem, jenţ je simulován. Po pouţití několika validačních procedur 

nezískáme zcela validní model, nýbrţ všeobecný přehled o všech jeho silných a slabých 

stránkách. Následně můţeme posoudit závaţnost přijatých zjednodušení a určit, jaké to  

ve výsledku způsobilo změny. Znalost mezí pouţitelnosti předpovědních schopností modelu 

nám poskytuje určitou důvěru v získané výsledky. Validace je závislá na aspektech 

simulovaného reálného problému, typu pouţitého modelu, osobě poţadující validaci a osobě 

validaci provádějící. 

Porovnání předpovědi modelu [9]  s experimentálními daty vyţaduje: 
 

→ dokonalé poznání zdrojů nejistot 

→ kvantifikaci těchto zdrojů nejistot 

→ analýzu citlivosti modelu pro posouzení vlivu nejistot na předpověď             
 

Při provádění validační studie je důleţité, aby se zpracovatel nesnaţil o záměrné sladění 

předpovědi matematického programu s výsledky empirických měření. Nicméně tyto zkoušky 

mu dávají určitou představu o tom, jaké výsledky by měly být předpovězeny modelem.  

8.1 Klasifikace nejistot 

K pochopení slova „nejistota“ je vhodné uvést příklad. Při hypotetickém experimentálním 

měření byla naměřena teplota na termočlánku 300°C. Matematickým modelováním byla 

v daném bodě a tentýţ čas vypočtena teplota 250°C. Jak je to moţné? Kaţdé fyzikální měření 

je charakterizováno svými nejistotami, a proto nikdy nelze říct, ţe je něco změřeno zcela 

přesně. Stejně tak ani matematické modely nemohou poskytnout úplně přesné výsledky. 

Obecně je tedy moţno nejistotu charakterizovat jako rozsah moţných výsledků.  

Obecná metodika hodnocení nejistot měření [9, 11, 18] je popsána v technické zprávě 

ISO/TR 13387-3. K popisu intervalu nejistoty slouţí kombinovaná standardní nejistota, která 

vychází ze dvou typů nejistot: 
 

→ standardní nejistoty typu A 

→ standardní nejistoty typu B 
 

Standardní nejistoty typu A se stanovují hodnocením výsledků pomocí statistických metod, 

přičemţ s počtem měření klesá jejich hodnota přesnosti. Příčiny těchto nejistot nejsou známé. 
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Naproti tomu standardní nejistoty typu B jsou stanoveny jinými metodami neţ je statistické 

zpracování výsledků. Tyto nejistoty se určují pro všechny zdroje měření a vycházejí 

z předchozích měření, zkušeností, specifikace a kalibrace. 

Na obrázku 13, kde je porovnávána teplotní křivka vypočtená modelem s křivkou 

experimentální, je vyznačena jak nejistota měření, tak i nejistota vstupních parametrů 

modelu. Obě tyto nejistoty v podstatě souvisejí s experimentálním měřením. Jiným typem 

je nejistota vnitřní, která souvisí s matematickými a fyzikálními předpoklady, jenţ jsou 

implementovány v matematických modelech. Takovým typem nejistoty je například popis 

turbulence v CFD modelech. Vnitřní nejistotu je problematické na rozdíl od předchozích dvou 

nejistot správně kvantifikovat. Proto jí jiţ v další části práce nebude věnována pozornost. 
 

 

Obrázek 13 Znázornění nejistoty měření EU
~

 a nejistoty vstupních parametrů modelu MU
~

[34] 

8.1.1 Nejistoty měření 

Nejistota měření [9, 34] je spojena se samotnými experimentálními zkouškami. Všechny 

měřící přístroje, jako například termočlánky, radiometry, analyzátory plynů aj., pracují 

s určitým stupněm nejistoty. Kaţdé fyzikální měření je při nezávislém opakování ovlivněno 

celou řadou vnějších i vnitřních vlivů, které způsobí náhodné fluktuace měřené veličiny nebo 

odchylku, jenţ celou oblast náhodných fluktuací systematicky posunuje. Hodnota nejistoty 

měření závisí na mnoha faktorech, především na typu pouţitých měřících přístrojů, postupu 

při experimentu apod. 
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8.1.2 Nejistoty vstupních parametrů modelu 

Tento typ nejistoty [34] je spojen s parametry, jenţ jsou získány experimentálním 

měřením a následně jsou pouţity jako vstupní údaje v matematickém modelu. Jedná se  

o tepelné vlastnosti pevných povrchů, chemické sloţení paliva, mnoţství produktů vzniklých 

při hoření, rychlost uvolňování tepla apod.  

8.1.3 Kombinovaná rozšířená relativní nejistota 

Kombinovaná rozšířená relativní nejistota UC [-] representuje [34] nejistotu měření  

a nejistotu vstupních parametrů modelu. Matematicky je moţné tuto výslednou nejistotu 

popsat vztahem:  

 22 ~~
MEC UUUU                                                 (8.1)             

kde EU
~

…..rozšířená relativní nejistota měření [-] 

       MU
~

….rozšířená relativní nejistota vstupních parametrů modelu [-] 

 

Hodnotu kaţdé nejistoty [32] je moţné chápat jako interval, jenţ zahrnuje výsledky 

měření tak, aby odrazil moţnou variabilitu výsledků měření při uplatnění všech moţných 

vlivů na měření a tedy poskytoval informaci o intervalu, o kterém lze s pravděpodobností  

95 % předpokládat, ţe se v něm nachází skutečná hodnota měřené veličiny.  

Organizace U.S. NRC (United States Nuclear Regulatory Commission) v rámci jiţ výše 

zmiňované validační studie určila hodnotu kombinované rozšířené relativní nejistoty Uc  

pro deset měřených veličin. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5. 
 

Tabulka 5 Kombinované rozšířené relativní nejistoty Uc vybraných veličin [35] 
 

měřená veličina UC[-] 

teplota horké vrstvy 0.14 

výška horké vrstvy 0.13 

teplota podstropního proudění 0.16 

teplota kouřových plynů 0.14 

koncentrace plynů 0.09 

koncentrace kouře 0.33 

tlak s ventilací 0.8 

tlak bez ventilace 0.4 

tepelný tok 0.2 

teplota povrchu 0.14 
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8.2 Analýza citlivosti modelu 

Analýza citlivosti modelu [22] je rozbor toho, jak změny vstupních veličin ovlivňují 

výsledky vypočtené modelem. Modely jsou citlivé zejména k nejistotám vstupních parametrů. 

Nicméně pro analýzu citlivosti jsou podstatné i změny v empirických a numerických datech.  

Dobře provedená analýza citlivosti [18] slouţí výhradně pro: 
 

→ identifikaci rozhodujících proměnných ve výpočtovém procesu 

→ definování přijatelného rozsahu kaţdé vstupní proměnné 

→ určení, jak ovlivní změna vstupních parametrů výstupní data 

→ indikování parametrů, jenţ by měly být monitorovány při velkorozměrových zkouškách 
 

Zpracovat kvalitní analýzu citlivosti sloţitého poţárního scénáře je velmi obtíţný úkol. 

Takové modely obsahují mnoho vstupních parametrů, jenţ mohou různým způsobem ovlivnit 

výsledky modelu. Výběr techniky pouţité pro zpracování analýzy citlivosti  je závislý na cíli 

studie, poţadovaných výsledcích, sloţitosti modelu a dostupných prostředcích pro zpracování. 

Pro provedení analýzy citlivosti [16] jsou vyuţívány dva základní přístupy: 
 

→ lokální metody  

→ globální metody 
 

Typická lokální analýza citlivosti obvykle srovnává variace jedné proměnné v čase. To se 

děje skrze pouţívání parciálních derivací nebo změnou daného parametru s tím, ţe ostatní 

proměnné zůstávají stejné. Globální analýza citlivosti hodnotí všechny měnící se individuální 

proměnné a jejich vliv na ostatní faktory. Pro uţití globálních metod je nutná znalost hustoty 

pravděpodobnosti vstupních parametrů, která je ovšem v případě poţárních modelů zpravidla 

neznámá.  

8.2.1 Veličiny ovlivňující model 

Kaţdý poţární model [9] je ovlivňován vnitřními a vnějšími proměnnými. Vnitřní 

proměnné představují míru, s jakou odpovídají fyzikální a chemické vlastnosti modelu 

skutečnému chování při poţáru. Mezi vnitřní proměnné patří numerické faktory jako je doba 

relaxace, numerická mříţka a počet iterací. Vnější proměnné je moţné rozdělit do několika 

základních kategorií: 

→ geometrické (rozměry prostorů, otvorů, předmětů apod.) 

→ okolní podmínky (teplota, tlak, vlhkost, rychlost a směr větru aj.) 

→ materiálové vlastnosti (hustota, tepelná vodivost, měrné teplo aj.) 

→ charakteristika požáru (místo vzniku poţáru a vlastnosti paliva) 
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8.2.2 Citlivost modelů k nejistotám vstupních parametrů 

     Modely [34, 35] jsou k nejistotám ve vstupních datech obzvláště citlivé. Existuje několik 

způsobů, jak provést tuto analýzu citlivosti. Nejvhodnější moţností je vyuţití postupů 

zaloţených na empirických korelacích. Organizace U.S. NRC  ve své validační studii odhadla 

citlivost modelů k nejistotám některých vstupních dat. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6. 

Například, podle tabulky je závislost teploty horké vrstvy na rychlosti uvolňování tepla rovna 

dvěma třetinám. To znamená, ţe nejistota předpovědi teploty horké vrstvy je přibliţně stejná 

jako dvě třetiny hodnoty nejistoty měření rychlosti uvolňování tepla. Respektive lze říct,        

ţe relativní změna teploty je přibliţně rovna dvěma třetinám relativní změny rychlosti 

uvolňování tepla.  
 

Tabulka 6 Citlivost modelů k nejistotám vstupních parametrů [35] 
 

měřená veličina vstupní parametr závislost 

teplota horké vrstvy HRR 2/3 

výška horké vrstvy výška dveří 1 

koncentrace plynů HRR 1/2 

koncentrace kouře 
HRR 1 

podíl sazí 1 

tlak v místnosti 

HRR 2 

stupeň netěsnosti 2 

stupeň ventilace 2 

tepelný tok HRR 4/3 

teplota povrchu HRR 2/3 

 

8.3 Posouzení shody modelu a experimentu 

Validitu modelu [34] je moţné posuzovat podle rovnice 8.2: 

                                                                  cU                                                                 (8.2)             

Rozdíly mezi předpovědí modelu a experimentálním měřením pro jakékoliv jednotlivé 

parametry se vyjadřují relativní diferencí ε, jenţ je bezrozměrnou veličinou: 

   
 

op

opop

EE

EEMM

E

EM









                                        (8.3)             

kde Mp……vrcholová hodnota předpovědi modelu 

       Mo……výchozí hodnota předpovědi modelu 

       Ep…….vrcholová hodnota dosaţená při experimentu 

       Eo…….výchozí hodnota při experimentu 
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Poţární model representuje experimentální podmínky vhodným způsobem tehdy, kdyţ 

rozdíl mezi předpovědí modelu a experimentálním měřením (relativní diferencí ε) je menší 

neţ kombinovaná rozšířená relativní nejistota Uc. To znamená, ţe model je pro danou 

zkoumanou veličinu validní, pokud platí rovnice 8.2. Naopak kdyţ je daný rozdíl větší, musí 

uţivatel výpočetního softwaru detailně zváţit, zda je daný model vhodný pro hodnocení 

fyzikální veličiny v rámci určitého poţárního scénáře. Z obrázku 14 je patrné, jaké hodnoty 

jsou uvaţovány při výpočtu relativní diference. 

 

 

Obrázek 14 Srovnání teploty horké vrstvy v místnosti v závislosti na čase [34] 
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9 Experimentální zkoušky ve výcvikovém zařízení Zbiroh 

Ve dnech od 7.11. do 10.11. 2011 proběhly experimentální zkoušky ve flashover 

kontejneru ve Zbirohu, které ve spolupráci s VŠB-TUO a kpt. Ing. Janem Horou navrhl  

a zorganizoval diplomant fakulty bezpečnostního inţenýrství Jan Ţiţka. Cílem měření  bylo 

stanovení rozhodných veličin pro vymezení zásad bezpečného pohybu v zařízení s ohledem 

na ochranu zdraví a na prevenci škod na VPPO (věcných prostředcích poţární ochrany). 

Měření probíhalo v kontejnerech 1 a 2, resp. v komoře č. 1 (dále jiţ jen „komora“), jejíţ 

foto je na obrázku 15, a skládalo se ze tří samostatných experimentálních zkoušek.  
 

 

Obrázek 15 Boční pohled na komoru č. 1 

 

Při experimentech byly otevřeny vstupní vrata do obou kontejnerů a boční dveře kontejneru 2. 

Vzduch k hořákům byl přiváděn dvěma otvory o rozměrech 2 m x 0,27 m. Ostatní otvory 

v komoře byly uzavřeny. Rozměry komory jsou přibliţně: šířka 4,876 m, délka 12,192 m  

a výška 2,28 m. 

V prostoru výcvikového zařízení byly provedeny tři experimentální zkoušky. Kaţdá 

z provedených zkoušek se lišila svou podstatou.  

9.1 Měřící a záznamová zařízení 

Pro měření teploty v hořícím prostoru bylo pouţito 58 termočlánků různých typů (A-D), 

které byly rozmístěny v komoře na pozice S0 – S7 dle nákresu v příloze 2. Dva termočlánky 

(s označením 12P1 a 12P2) byly při první zkoušce umístěny na povrchu palety  
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(výška 0,17 m). Termočlánky byly skrz kompenzační vedení vyvedeny do záznamových 

zařízení (ústředen). Průběh teplot byl zaznamenáván v časových intervalech 3 sekundy. 

Hustota tepelného toku byla snímána sedmi radiometry typu SBG01 (Schmidt-Boelter), 

přičemţ pět z nich bylo umístěno na stojanu a další dva radiometry (R06 a R07) na podlaze 

v blízkosti palety. Aby byla zajištěna správná funkčnost radiometrů, bylo nutné je během 

zkoušek chladit vodou. V průběhu experimentů se zjistilo, ţe radiometr R07 je nefunkční. 

Přesné umístění radiometrů je  patrné z nákresu v příloze 2. 

Při měření podmínek při poţáru v komoře byl vyuţit analyzátor plynů. Jednalo se o typ 

Testo 350 XL-testo 454. Analyzátor stanovoval koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu 

uhličitého a kyslíku v hořícím prostoru. 

Během měření byly dále vyuţity ultrazvukový průtokoměr, osobní bezpečnostní 

dohledový systém FlexiGuard, meteostanice, digitální fotoaparáty a kamery, termokamery, 

časomíry a jiné měřící a snímací zařízení, které napomohly zefektivnit a upřesnit výsledky 

experimentálních zkoušek. 

9.2 Zkouška č. 1 – Flashover 

Smyslem zkoušky bylo pokusit se v komoře navodit jev zvaný flashover a to při výkonech 

30 %, 60 % a 90 % maximálního nastavitelného výkonu spalovacího zařízení. Hodnota 

maximálního výkonu hořáku udávaná výrobcem je přibliţně 2211 kW. Pro rychlé rozpoznání 

vzniku flashoveru byla do kontejneru umístěna dřevěná paleta s označením BE 990011 HT  

a rozměrech 1100 mm x 1100 mm x 170 mm. Tato paleta representovala hořlavý materiál 

v prostoru místnosti, jenţ se při vzniku flashoveru vznítí. Na paletě byly umístěny dva 

termočlánky a vedle ní ve výšce 0,17 m radiometr R06, jenţ slouţil ke snímání tepelného toku 

v horizontálním směru. Zkouška probíhala při jednotlivých výkonech po dobu tmax = 19 s 

(doba od aktivace hořáku do přerušení jeho činnosti) nebo do okamţiku vzniku flashoveru. 

Při výkonu zařízení 30 % z maximálního výkonu flashover nenastal, při výkonu 60 % 

vznikl v čase 19 s a při nejvyšším výkonu jiţ v čase 18,1 s. Uspořádání prostoru při této 

zkoušce je zakresleno na obrázku 16. 

9.3 Zkouška č. 2 – Měření podmínek v komoře č. 1 

Podstatou zkoušky bylo naměřit rozloţení teplotního pole, hodnoty tepelných toků             

a hodnoty vyskytujících se koncentrací při spalování propanu ve výcvikovém zařízení. Měření 

rovněţ probíhalo pří výkonech 30 %, 60 % a 90 % maximálního výkonu spalovacího zařízení. 

Pro kaţdý výkon zařízení byly provedeny 4 měření, přičemţ jedno měření zahrnovalo             
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5 x pravidelné střídání časů ta (čas aktivace zařízení, ta = 3 s) a tz (čas průběhu zásahu           

při výcviku, tz = 12 s). Mezi jednotlivými měřeními byly pravidelné pauzy. Uspořádání 

komory bylo totoţné jako při první zkoušce, s výjimkou toho, ţe uvnitř komory jiţ nebyla 

dřevěná paleta. Navíc byla uvnitř prostoru zabudována sonda k analyzování koncentrace 

kyslíku, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého. Její umístění je patrné z obrázku 17. 

 

Obrázek 16 Uspořádání prostoru při pokusu o navození flashoveru 
 

9.4 Zkouška č. 3 – Zátěžová zkouška 

Třetí zkouška byla zaměřena nejen na stanovení fyzikálních změn prostředí v komoře,   

ale i na pozorování změn fyziologických hodnot hasičů, jenţ se účastnili výcviku v trenaţéru. 

Ti byli vybráni z řad profesionálních hasičů, kteří jiţ dříve absolvovali několik cvičení              

ve výcvikovém trenaţéru ve Zbirohu. Zkouška probíhala obdobně jako předchozí. Při určitém 

výkonu zařízení proběhlo celkem 8 měření opět s pravidelným střídáním časů ta a tz. Uvnitř 

prostoru byli tři hasiči a lektor, kteří si mezi jednotlivými měřeními střídali své funkce. 

Rozmístění frekventantů uvnitř komory je zakresleno na obrázku 17. Hasič 1 a 2 prováděli 

samotný výcvik hašení poţáru s kombinovanou proudnicí VIPER SELECT, na níţ byl 

nastaven průtok vody 230 l/min. Voda byla dodávána pod tlakem 0,8 MPa z přistavené 

automobilové cisterny. Všech 8 měření bylo následně ještě jednou zopakováno z důvodu 

získání větší škály výsledků. 
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Zasahující hasiči byli vystrojeni předepsanými a schválenými prostředky osobní ochrany 

běţně pouţívanými při zásahu a výcviku u HZS ČR. Při kaţdé změně pozice dali hasiči 

vztyčením příslušného počtu prstů (0 – 3) najevo své subjektivní pocity při výcviku. Hodnoty 

fyziologických parametrů hasičů byly při cvičení monitorovány vojenským zařízením 

FlexiGuard. Rovněţ byly měřeny teploty na povrchu těla hasičů. 

 

Obrázek 17 Pozice cvičících hasičů při zátěžových zkouškách 

 

     Podrobný popis průběhu experimentální zkoušek a jejich vyhodnocení jsou uvedeny 

v diplomové práci Jana Ţiţky [15]. 

9.5 Shrnutí poznatků z experimentálních měření 

     Při kaţdém experimentálním měření je nutné počítat se vznikem větších či menších 

odchylek naměřených hodnot od hodnot reálných, které se vyskytují v pozorovaném prostoru. 

Během průběhu experimentálních zkoušek a vyhodnocování výsledků bylo vysledováno 

několik specifických poznatků, které byly podstatné pro tvorbu FDS modelu a následnou 

validaci dat. Mezi nejdůleţitější poznatky patří následující: 

 měření spotřeby propanu není na spalovacím zařízení instalováno, jiné měření 

spotřeby zařízení ještě nebylo provedeno a spotřeba hořáků uvedená v projektové 

dokumentaci je získána podle teoretických výpočtů, proto nelze vyloučit, ţe spotřeba 

propanu i reálný výkon poţáru v komoře mohly být vyšší  
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 spalování propanu probíhalo s mírným deficitem kyslíku a hoření propanu v komoře je 

moţné charakterizovat jako intenzivní plamenné turbulentní hoření doprovázené 

minimálním vývinem kouře a rychlým prouděním plynů 

 ve zkušebním prostoru docházelo ke vzniku místních koncentrací nespáleného 

propanu a k následnému explozivnímu hoření 

 během experimentů docházelo ke ztrátám tepla přes stavební konstrukce ohraničující 

zkušební prostor 

 termočlánky S0-1 a S5-x umístěné v levé části komory (při pohledu od zadních vrat  

k hořáku) zaznamenaly prokazatelně menší teploty uvnitř hořícího prostoru  

neţ termočlánky S0-4 a S6-x v pravé části komory, coţ znamená, ţe propan 

pravděpodobně nebyl v hořáku rovnoměrně spalován, případně do hořáku rovnoměrně 

dodáván 

 termočlánky i radiometry pracovaly s určitou chybou měření (tato chyba je při validaci 

výsledků zahrnuta v nejistotě Uc) 

 uvnitř komory se nenacházely ţádné pevné překáţky, které by jakýmkoliv způsobem 

mohly ovlivnit rozvoj a šíření poţáru 

 otvory v ohraničujících konstrukcích (boční dveře a zadní vrata) měly zanedbatelný 

vliv na rozvoj poţáru v komoře 
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10 Požární model výcvikového zařízení ve Zbirohu 

Matematické modely poţáru jsou nástrojem pro simulaci rozvoje poţáru v časovém 

intervalu od vzniku poţáru aţ po jeho uhašení. Pomocí nich je moţné navrhovat a ověřovat 

poţární bezpečnost staveb a zjišťovat příčiny poţáru. V diplomové práci je model poţáru typu 

pole vyuţit k validaci výsledků experimentálních zkoušek.  

10.1 Nástroje pro matematické modelování 

Pro matematické modelování experimentálních zkoušek ve výcvikovém zařízení Zbiroh 

byl diplomantem zvolen program Fire Dynamics Simulator 5 (FDS ), resp. jeho uţivatelská     

a grafická nástavba PyroSim 2010. Vizualizace výsledků vypočtených modelem je provedena 

v programu Smokeview 5.4.6. Ten je implementován v obou počítačových softwarech. 

10.1.1 Fire Dynamics Simulator 5 

Softwarový program FDS byl diplomantem pouţit z toho důvodu, ţe se jedná o nejčastěji 

pouţívaný matematický CFD model pro poţární simulace. FDS je nejvyuţívanějším poţárním 

simulátorem pravděpodobně proto, ţe je volně staţitelný z internetových stránek americké 

organizace NIST, která jej vyvinula. Dalším významným aspektem pro výběr softwaru FDS 

byl ten fakt, ţe FDS je jeden z mála poţárních modelů typu pole, pro nějţ tvůrci zpracovali 

podrobnou validační příručku FDS 5, Technical Reference Guide – Vol. 3: Validation [28]. 

Validací programu FDS se ve své studii [35] zabývají i organizace EPRI a U.S.NRC. 

FDS model [25] je moţné pouţít pro simulaci přenosu tepla a produktů hoření, pyrolýzy, 

šíření plamenů po povrchu, teplotních a kouřových detektorů, případně evakuace aj. Program 

dokáţe simulovat nejen poţár, ale i jakékoliv pomalé proudění tekutin. FDS model obsahuje 

tři submodely, které vyhodnocují dílčí specifické úlohy při poţáru. Jedná se  

o submodely řešící turbulenci, radiaci a proces spalování. Velkou nevýhodu programu FDS  

je jeho sloţité uţivatelské prostředí. FDS totiţ komunikuje s uţivatelem jen pouze 

prostřednictvím textového editoru. 

10.1.2 PyroSim 2010 

PyroSim 2010 je komerčním programem, avšak společnost nabízí moţnost vyuţití 30-ti 

denní zkušební (trial) verze. Na rozdíl od programu FDS je Pyrosim 2010 velmi jednoduchým 

počítačovým softwarem i pro uţivatele bez předchozích zkušeností s modelováním poţáru. 

Program Pyrosim 2010 umoţňuje import i export FDS a CAD souborů. Za účelem 

efektivnější práce zobrazuje vytvořený model ve 2D i 3D geometrii.  
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10.1.3 Smokeview 5.4.6 

Smokeview je jednoduchý nástroj k vizualizaci výsledků programů FDS, resp. PyroSim. 

Rovněţ se s ním můţeme setkat při modelování v zónovém programu CFAST. Smokeview 

taktéţ umoţňuje vytvořit sekvenci obrázků z průběhu poţáru, coţ je moţné dále zpracovat  

do podoby videa. 

10.2 Model komory č. 1 v programu PyroSim 

Program PyroSim komunikuje s uţivatelem pomocí přehledného grafického rozhraní.  

Pro vytvoření modelu je nutné do programu zadat všechny známé vstupní parametry. Postup 

při zadávání vstupních parametrů lze rozdělit do několika základních částí: 
 

→ pouţité materiály 

→ geometrie prostoru a výpočtová oblast 

→ charakteristika hoření  

→ poţadavky na výstupy  

→ simulační parametry 

10.2.1 Použité materiály 

Pro model je nutné definovat některé z tepelně – fyzikálních vlastností pouţitých 

materiálů. Jedná se o měrné teplo a tepelnou vodivost materiálu. Hodnoty lze zadat jako 

konstanty nebo jako funkce teploty. Při zadání teplotní závislosti poskytne model přesnější 

výsledky. Dalšími nezbytnými vlastnostmi pro model jsou hustota a emisivita materiálů. 

Hodnoty veličin zadaných v programu byly pouţity z knihovny programu FDS a z dalších 

uvedených zdrojů. Přehled tepelných vlastností pouţitých materiálů je uveden v tabulce 7.  
 

Tabulka 7 Tepelné vlastnosti materiálů v komoře č. 1 
 

  beton dřevo izolace ocel 

měrné teplo       

[kJ·kg
-1·K-1

] 

20°C 0.9 

2 0.97 

20°C 0.44 

200°C 1 200°C 0.53 

600°C 1.1 600°C 0.76 

tepelná vodivost 

[W·m-1·K-1
] 

20°C 1.95 

0.13 

200°C 0.076 20°C 53.3 

200°C 1.55 600°C 0.154 200°C 47.3 

600°C 0.91 800°C 0.236 600°C 34.02 

hustota [kg·m-3
] 2280 531 160 7850 

emisivita [-] 0.9 0.9 0.9 0.95 
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10.2.2 Geometrie prostoru a výpočtová oblast 

Definování stěn, stropů, zařizovacích předmětů a jiných konstrukčních částí je proces 

jednoduchý, nicméně leckdy zdlouhavý. Předměty v modelu PyroSim mají podobu 

pravoúhlých bloků. K jednotlivým blokům jsou následně přiřazeny dané materiály se svými 

vlastnostmi.  

Model geometrie komory byl vytvořen podle dostupné projektové dokumentace a z údajů 

naměřených přímo na místě experimentu. Na obrázku 18 je ukázka základní geometrie 

komory i s výpočtovou oblastí. Detailnější pohled na vnitřní prostor komory je v příloze 2. 
 

 

Obrázek 18 Vnější geometrie  komory č. 1 včetně výpočtové oblasti v programu PyroSim 

 

Výpočtová oblast neboli MESH je pravoúhlá síť kontrolních objemů, pro něţ model 

provádí výpočet. Důleţitým aspektem pro přesný výpočet je vhodné zvolení rozměrů jednoho 

kontrolního objemu. Při větších rozměrech kontrolního objemu model neposkytuje dostatečně 

přesné výsledky, avšak čas výpočtu je relativně krátký. Pro detailní výpočet teplotních 

parametrů v komoře byla zvolena výpočtová síť, jejíţ velikost kontrolních objemů ve směru 

osy X a Y je 0,05 m a ve směru osy Z je 0,06 m. Celkový počet kontrolních objemů  

je 1 440 000 (240 x 60 x 100).  

10.2.3 Charakteristika hoření 

Způsob definování hoření má podstatný dopad na průběh simulace poţáru. Pro simulaci 

poţáru v komoře bylo vyuţito dvou odlišných způsobů zadání hoření, oba jsou ovšem 

zaloţeny na znalosti rychlosti uvolněného tepla (HRR) v prostoru.  

V první variantě je propanový hořák definován jako hořlavá překáţka neboli BURNER 

OBST. V programu je zadána jenom hodnota uvolněného tepla z jednotkové plochy. Druhá 
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varianta hoření je zadána přes soubor zařízení NOZZLES, jenţ jsou nastaveny na typ FUEL 

SPRAY. Jednoduše řečeno, jedná se o celek 41 trysek (stejný počet jako při experimentu), 

které rozprašují do komory částice kapalného propanu, jenţ jsou následně spalovány. 

Vlastnosti propanu – výhřevnost, teplota vypařování aj., pouţité pro výpočet programu, jsou 

vybrány z tabulky 3. Pro dosaţení dostatečného výkonu poţáru v prostoru je nutné přesně 

definovat průtok spalovaných částic skrze trysky. Poţadovaný průtok Qv [l·min
-1

] je moţné 

vypočíst podle vztahu uvedeného v uţivatelské příručce softwaru FDS [27]: 

Hk

Q
OV








.

60000
                                                          (10.1)             

kde 
.

Q……..rychlost uvolňování tepla [kW]  

       ρ………hustota [kg·m-3
] 

       H……...výhřevnost [kJ·kg
-1

] 

       k..…......počet trysek [-] 

10.2.4 Požadavky na výstupy 

Pro kaţdý kontrolní objem jsou v průběhu časového kroku vypočítávány hodnoty veličin, 

které jsou předmětem zájmu uţivatele. V modelu komory byly stejným způsobem jako  

při experimentech (viz. příloha 2) rozmístěny měřící zařízení neboli DEVICES. Jednalo  

se výhradně o termočlánky a radiometry. Výsledné hodnoty těchto veličin byly programem 

zapisovány do souborů tabulkového procesoru MS Excel.  

Vypočtené veličiny je rovněţ moţné sledovat v daném řezu rovinou (X, Y nebo Z)  

a jejich průběh je následně graficky znázorněn v programu Smokeview. V modelu komory 

byl sledován průběh teplot v rovinách Y = 0,2 m; 1 m; 2 m a Z = 0,5 m; 4 m; 5 m. Program 

Smokeview umoţňuje zobrazit i vektorový průběh teploty. Ten byl pozorován v rovinách  

Y = 1,5 m; 2,1 m a Z = 0,4 m; 5,1 m. V modelu byly dále sledovány teploty a tepelné toky  

na pevných površích.  

10.2.5 Simulační parametry 

Pro spuštění FDS simulace je nezbytné nastavit simulační parametry daného poţárního 

scénáře. Mezi tyto parametry patří čas a časový krok výpočtu, okolní podmínky (teplota okolí, 

vlhkost vzduchu, tlak), typ výpočtu aj. Program FDS umoţňuje provést výpočet dvěmi 

metodami. Prvním moţným způsobem řešení je metoda velkých vírů (LES). Základní 

myšlenkou [9] tohoto způsobu výpočtu je, ţe víry, jenţ jsou důsledkem směšování plynného 
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paliva a produktu hoření s okolním prostředím poţáru, jsou dostatečně velké, aby byly 

spočteny s určitou přesností pomocí rovnic dynamiky tekutin. Druhou variantou výpočtu je 

přímá numerická simulace (DNS). Ta do výpočtu zahrnuje všechny vírové struktury. 

Původním záměrem bylo simulovat poţár v komoře metodou DNS, která by měla být 

přesnější, nicméně je vyuţitelná jen u některých jednodušších příkladů, kde je pouţita 

velmi malá a jemná výpočtová síť o velikosti kontrolních objemů třeba jen několik milimetrů 

v kaţdé ose. Metoda je vyuţitelná pro pozorovaní tvaru plamene hořícího materiálu.  

Pro rozměrné a běţné aplikace, modely objektů apod. je metoda DNS z důvodu časové 

náročnosti výpočtu nevhodná. Obrázek 19 ukazuje rozdíl mezi rozloţením teplot, jenţ jsou 

namodelovány programem FDS při výpočtu DNS (vlevo) a při výpočtu LES (vpravo). Jedná 

se o rozloţení teplot v neúplném modelu komory v čase 2 sekundy od počátku hoření  

při výkonu hořáku 5,4 MW. Na první pohled je patrné, ţe při výpočtu DNS je rozloţení teplot 

v komoře značně nestabilní a vyskytují se v něm fluktuace teplot. To je zapříčiněno právě tím, 

ţe zvolená výpočtová síť o rozměrech jednoho kontrolního objemu 0,06 m x 0,06 m x 0,06 m 

není dostatečně jemná pro tento typ výpočtu. 
 

 

Obrázek 19 Rozložení teplot v čase 2 sekundy v neúplném modelu komory při výpočtu        

DNS (vlevo) a LES (vpravo) 
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11 Požární scénáře v komoře a jejich validace 

Poţární scénář je variantní popis předpokládaného průběhu konkrétního poţáru v čase  

a prostoru, jenţ je ovlivněn celou řadou faktorů jako například okolním prostředím, typem 

hořlavých materiálů v prostoru apod. V rámci diplomové práce bylo modelováno několik 

poţárních scénářů za účelem validace výsledků experimentálních zkoušek poţáru  

ve výcvikovém zařízení Zbiroh.  

11.1 Modelová situace 1 – Neúplný model komory 

První řešenou modelovou situací byl neúplný model komory (obrázek 20),  

v níţ probíhaly experimentální zkoušky. Tento model je zcela totoţný s modelem celé 

komory, jediným  rozdílem je velikost výpočtové sítě. Ta obsahuje 320 000 kontrolních 

objemů a kaţdý z nich má rozměr 0,06 m x 0,06 m x 0,06 m. Důvodem řešení neúplného 

modelu komory byl fakt, ţe model poskytne prvotní informace o shodnosti teplot naměřených 

během experimentálních zkoušek uvnitř komory a teplot vypočtených programem FDS, 

přičemţ doba samotného výpočtu programem je relativně krátká. 

      
Obrázek 20 Neúplný model komory 

 

Jiţ z původních výsledků vypočtených FDS modelem bylo patrné, ţe při zvoleném 

výkonu hořáku do 2 MW (90 % maximálního nastavitelného výkonu) model absolutně 

neodpovídá experimentu. Proto bylo následně programem FDS vypočteno 6 zjednodušených 

modelů, jenţ vhodně representovaly průběh poţáru v komoře při výkonu hořáku 2 MW,  

3,6 MW a 5,4 MW (30 %, 60 % a 90 % z jmenovitého výkonu spalovacího zařízení)  

a při dvou různých zadáních hoření (OBST a NOZZLE). Okolní teplota byla nastavena  

na 25°C a ve výpočtové oblasti bylo rozmístěno jen 12 vybraných termočlánků.Všechny 

modely byly vypočteny pomocí přímé numerické simulace.  
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11.2 Validace modelové situace 1 

Teploty v komoře předpověděné jednotlivými zjednodušenými modely byly porovnány 

s teplotami naměřenými při experimentální zkoušce č. 1 – flashoveru. Rozdíl mezi 

modelovaným poţárním scénářem a experimentem byl jen ten, ţe při zkoušce byla v komoře 

navíc umístěna dřevěná paleta. Porovnání teplot naměřených termočlánkem umístěným  

na pozici S0-4 (v plamenech) je znázorněno na obrázku 21. Srovnání teplot  

na termočláncích umístěných na pozicích S2-2 a S2-5 je patrné z grafů v příloze 3. 
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Obrázek 21 Porovnání teplot na termočlánku S0-4 v neúplném modelu komory 

 

Z obrázku 21 i přílohy 3 jsou zřejmé zásadní nesrovnalosti mezi modelem  

a experimentem. Zajímavým faktem je to, ţe během experimentu se teploty  na termočláncích 

umístěných blíţe k hořáku při zcela různých výkonech spalovacího zařízení (30 %, 60 %  

a 90 % maximálního výkonu) lišily jen minimálně. Na termočlánku S0-4 byla dokonce 

nejvyšší dosaţená teplota 1197°C naměřena při nejniţším výkonu zařízení. Moţným 

vysvětlením tohoto jevu je fakt, ţe jiţ při výkonu 30 % maximálního výkonu hořáku bylo 

v prostoru těchto termočlánků dosaţeno maximálních teplot poţáru a vyšších teplot nemůţe 

být za daných podmínek (geometrie prostoru, otvory pro přívod vzduchu apod.) dosaţeno  

ani při vyšším výkonu poţáru.  

U termočlánků umístěných ve větší vzdálenosti od zdroje hoření model předpovídá vyšší 

teploty uvnitř komory při vyšších výkonech hořáku a naopak. Podle výsledných grafů je 
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zřejmé, ţe model určitě není validní pro experimentální zkoušku flashoveru při zvolených 

výkonech zařízení 2 MW a 3,6 MW. Nicméně je nutno zváţit, zda výkony poţáru  

při experimentálních zkouškách nebyly vyšší neţ deklarovaný maximální nastavitelný výkon. 

Významné diference si můţeme všimnout i mezi teplotami vypočtenými programem FDS 

při odlišném způsobu definování hoření v komoře. Model, kde je poţár definován jako 

spalování propanových kapiček, předpovídá v téměř kaţdém časovém kroku vyšší teploty  

na termočláncích neţ model, v němţ je hoření definováno prostřednictvím BURNER OBST. 

Pravděpodobně je to způsobeno tím, ţe model má při prvním zmíněném způsobu zadaní 

hoření k dispozici více informací o spalované hořlavé látce, a tudíţ počítá například  

i s výparným teplem propanu apod. Pokud v modelu definujeme hoření pomocí BURNER 

OBST, zadáváme pouze hodnotu rychlosti uvolňování tepla z jednotkové plochy, resp. jen  

do prostoru umístíme poţadovaný výkon poţáru, který representuje energii v dané hořlavé 

látce. Dalším problémem při zadaní hoření pomocí „hořlavé překáţky“ je to, ţe model 

v některých případech počítá s mírně odlišným výkonem poţáru neţ je zadáno uţivatelem. 

Proto jiţ bude v další části práce vyuţíváno jen zadaní hoření jako spalování částic propanu.  

Ani teploty vypočtené modelem při nastaveném výkonu 5,4 MW zcela neodpovídají 

teplotám naměřeným při experimentu. Nicméně z obrázku 21 je zřejmé, ţe počáteční teplota 

termočlánku S0-4 před začátkem měření byla více neţ 100°C. To bylo způsobeno 

nedostatečným vychladnutím komory mezi jednotlivými experimentálními měřeními. Zda-li 

je tedy model validní vůči experimentální zkoušce č. 1 při nastaveném výkonu spalovacího 

zařízení 5,4 MW, bude posouzeno v další části diplomové práce. 

11.3 Modelová situace 2 – Flashover 

Druhá modelová situace byla vytvořena za účelem validace experimentální zkoušky č. 1, 

tedy flashoveru. Pro modelování poţárního scénáře byla vyuţita jiţ výše popsaná geometrie 

komory s celkovým počtem kontrolních objemů 1 440 000. Detailní znázornění komory 

v programu PyroSim při pokusu o navození jevu flashoveru je uvedeno v příloze 2. Hoření 

bylo definováno pomocí souboru zařízení NOZZLES. Výpočet byl proveden nejen pro výkon 

hořáku 5,4 MW. Ten totiţ nebyl dostatečný pro to, aby byly v komoře dosaţeny teploty 

adekvátní teplotám naměřeným pří experimentálních zkouškách. Proto bylo nutné analyzovat 

citlivost modelu vůči HRR, resp. provést analýzu citlivosti. Po detailním zváţení byl druhý 

podrobný výpočet proveden pro výkon hořáku 9,45 MW. Tento výkon byl zvolen jednak 

proto, ţe při provedené analýze citlivosti modelu vůči HRR vykazoval model při tomto 

výkonu hořáku podstatně lepší shodu s experimentální daty neţ při výkonech niţších. Druhým 
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aspektem výběru výkonu hořáku 9,45 MW byla hypotéza, která byla postavená na teorii,  

ţe do hořáku v komoře mohlo být dodáváno takové mnoţství propanu, jenţ by při jeho 

spálení vydalo výkon téměř 10 MW. Ve výcvikovém zařízení je totiţ dodáván propan celkem 

do třech hořáků o teoretickém příkonu v palivu 10,5 MW. Ovšem během experimentálních 

zkoušek byl v provozu pouze jeden hlavní hořák (příkon v palivu cca 6 MW), jenţ byl 

umístěn právě ve vyuţívané komoře. 

Experimentálně zjištěné hodnoty času vzniku flashoveru se pohybovaly kolem času  

19 sekund. V FDS modelu vznikl tento jev v čase 18,21 sekund při výkonu zařízení 5,4 MW  

a v čase 8,36 sekund při výkonu 9,45 MW. Na první pohled je tedy patrné, ţe model  

(při výkonu zařízení 5,4 MW) vykazuje v tomto parametru velmi dobrou shodu 

s experimentem. Nicméně nutno poznamenat, ţe v FDS modelu je dřevěná paleta 

nadefinována jako EURO paleta. Ty však při vlastním experimentu nakonec nebyly pouţity, 

protoţe jich byl nedostatek. Tři pokusy však s nimi byly provedeny a při jednom pokusu 

došlo ke vznícení palety jiţ před desátou sekundou (následně se však naměřené údaje kvůli 

technické chybě smazaly). Palety, jenţ byly nakonec pouţity při experimentech, byly zcela 

prokazatelně rozměrnější neţ EURO palety a stejně tak jejich vlhkost byla mnohem vyšší.  

Na obrázku 22 je zachycen vznik flashoveru předpověděný modelem FDS . 
 

 

Obrázek 22 Vizualizace požáru v komoře se vznikem flashoveru v čase 18,21 s 

11.4 Validace modelové situace 2 

V rámci druhé modelové situace byly kromě sledování času vzniku flashoveru 

porovnávány dvě fyzikální veličiny – teplota a hustota tepelného toku v komoře. Předpověď 

modelu byla srovnána s daty naměřenými při nejvyšším výkonu hořáku. Na obrázku 23 jsou 

graficky zobrazeny výsledky validační studie teplot dosaţených v prostoru komory. Zelená 

přímka představuje hodnotu kombinované rozšířené relativní nejistoty Uc (viz. tabulka 5)  

pro teplotu horké vrstvy v prostoru. Body pod přímkou poukazují na dobrou shodu 

předpovědi modelu a experimentu. Body nad přímkou naopak indikují nesoulad mezi 

modelem a experimentem. Pro lepší pochopení předpovědních schopností modelu byla 
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validační studie provedena zvlášť pro termočlánky umístěné na stejné výškové kótě. Výsledná 

hodnota relativní diference ε pro termočlánky na stejné výškové kótě v komoře se vypočetla 

podle vztahu: 

                                                               
n

i

i
n


1

                                                          (11.1) 

kde n…….počet termočlánků umístěných na stejné výškové kótě 
 

Hodnoty relativní diference pro jednotlivé termočlánky a radiometry jsou uvedeny v příloze 4.  
 

 

Obrázek 23 Validace teplot naměřených v prostoru komory při zkoušce č. 1 

 

Z obrázku 23 je patrné, ţe FDS model při výkonu hořáku 9,45 MW vykazuje výrazně lepší 

shodu s experimentem neţ při výkonu hořáku 5,4 MW. Stejně tak je moţné říct, ţe model 

předpovídá obdobné teploty, jako byly naměřeny při experimentu, pro termočlánky umístěné 

blíţe stropu. Naopak model pro téměř všechny ostatní termočlánky umístěné pod výškou  

1,7 m od podlahy komory předpovídá významně niţší teploty neţ byly dosaţeny  

při experimentu. 

Výsledky validační studie hustot tepelných toků naměřených na jednotlivých 

radiometrech umístěných v komoře jsou graficky znázorněny na obrázku 24. Černé křivky 

representují hodnotu kombinované rozšířené relativní nejistoty Uc pro tepelný tok v prostoru 

(viz. tabulka 5). Bod mezi dvěmi přímkami indikuje dobrou shodu modelu s experimentem. 

Většina bodů se v grafu ovšem nachází pod oběmi přímkami, coţ znamená, ţe model 

vypočetl výrazně niţší tepelné toky v prostoru neţ byly naměřeny při experimentu. Nicméně  

při vyšším výkonu hořáku model předpovídá tepelné toky, jenţ se daleko více blíţí reálným 

hodnotám. Nutno podotknout, ţe radiometry byly rozmístěny přibliţně ve výšce 1,1 m  
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od podlahy, coţ je výška, ve které model ani pro termočlánky nepředpovídal teploty adekvátní 

experimentu.  
 

 

Obrázek 24 Validace hustot tepelných toků naměřených v prostoru komory při zkoušce č. 1 

11.5 Modelová situace 3 – Měření podmínek v komoře č. 1 

Tato modelová situace simulovala průběh druhé experimentální zkoušky provedené  

ve výcvikovém zařízení ve Zbirohu. Model v programu FDS byl totoţný jako v předchozí 

simulaci. Trysky hořáku byly pomocí příkazu RAMP aktivovány a deaktivovány tak, aby se 

zachovalo pravidelné střídání časů ta (čas aktivace hořáku) a tz (čas deaktivace hořáku). 

Výpočet byl proveden pro výkony 5,4 MW a 9,45 MW. Čas výpočtu byl nastaven  

na 21 sekund. Na obrázku 25 je znázorněna rychlost uvolňování tepla v FDS modelu komory 

při výkonu hořáku 5,4 MW.  

 
 

Obrázek 25 Znázornění HRR v FDS modelu během třetí modelové situace při výkonu 5,4 MW 
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11.6 Validace modelové situace 3 

V rámci třetí modelové situace byly opět konfrontovány teploty a hustoty tepelného toku 

v komoře. Předpověď modelu byla tentokráte srovnána s daty naměřenými při výkonu hořáku 

30 % maximálního výkonu. Důvodem byl fakt, ţe počáteční teploty na termočláncích před 

započetím zkoušky při výkonu zařízení 90 % byly velmi vysoké (200 – 300°C), jelikoţ 

komora byla značně vyhřátá kvůli předcházejícím měřením. V FDS modelu není vhodné ani 

moţné nastavit tak vysokou počáteční teplotu okolí, resp. termočlánků, a proto by dané 

srovnání bylo neadekvátní.  

Validační studie teplot a hustot tepelných toků byla provedena stejně jako u modelové 

situace 2. Obrázek 26 vykresluje výsledky validační studie teplot dosaţených v prostoru 

komory během experimentální zkoušky č. 2. FDS model stejně jako v předchozí simulaci 

předpovídá na termočláncích umístěných ve výšce cca 1 m – 1,7 m podstatně niţší teploty  

neţ byly naměřeny při experimentu. Model se při výkonu hořáku 5,4 MW s experimentem 

téměř  neshoduje, při vyšším výkonu je předpovědní schopnost modelu značně lepší.  

Při této poţární zkoušce byl hořák ručně zapínán a vypínán, a proto nemusel být vţdy 

aktivní přesně jen 3 sekundy. Tento fakt můţe být z části příčinou toho, ţe při experimentu 

bylo dosaţeno vyšších teplot neţ vypočetl model. Nicméně rozdíly mezi předpověděnými  

a naměřenými hodnotami jsou v určitých částech komory natolik markantní, ţe nepřesnosti 

v aktivaci a deaktivaci hořáku mají pravděpodobně na tuto skutečnost zanedbatelný vliv.  
 

 

Obrázek 26 Validace teplot naměřených v prostoru komory při zkoušce č. 2 

 

Obrázek 27 representuje výsledky validační studie hustot tepelných toků naměřených  

na jednotlivých radiometrech umístěných v komoře při experimentální zkoušce č. 2. Na první 
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pohled je patrné, ţe model při výkonu zařízení 5,4 MW předpovídá podobné výsledky těm, 

jenţ byly experimentálně změřeny. Při vyšším výkonu hořáku je zřejmý výrazný nesoulad 

mezi modelem a experimentem. Model se při niţším výkonu hořáku s experimentem shoduje 

proto, ţe je porovnávám s měřením při výkonu zařízení 30 %. Při porovnání modelu 

s experimentem o vyšším výkonu zařízení by realitu pravděpodobně lépe representoval FDS 

model o výkonu hořáku 9,45 MW. 
 

 

Obrázek 27 Validace hustot tepelných toků naměřených v prostoru komory při zkoušce č. 2 

 

11.7 Shrnutí poznatků z modelování požáru v komoře č. 1 

Porovnáním dat naměřených při experimentu s údaji předpověděnými počítačovým 

modelem můţeme rozhodnout o validitě poţárního modelu vůči specifickému poţárnímu 

scénáři. Po vyhodnocení experimentálně a numericky získaných údajů je moţné říct, ţe vůči 

poţární zkoušce č. 1 (90 % max. výkonu) je model validní pro teploty horké vrstvy změřené 

termočlánky, jenţ jsou umístěny ve výšce alespoň 1,88 m od podlahy, a výkon hořáku 

v modelu je nastaven na hodnotu 9,45 MW. Při niţším výkonu je model validní jen pro 

teploty naměřené přímo nad zdrojem hoření. Pro hodnoty tepelných toků model není validní.  

Vůči experimentální zkoušce č. 2 při výkonu zařízení 30 % je model validní pro hodnoty 

naměřené většinou radiometrů, pokud je v FDS modelu nastaven výkon 5,4 MW. Co se týče 

teplot, tak model vykazuje převáţně neshodu s experimentem. Třetí experimentální zkouška 

provedená ve výcvikovém zařízení ve Zbirohu nebyla v FDS modelu simulována, protoţe 

model neindikoval uspokojivou validitu u předchozích experimentálních zkoušek. Tím pádem 

by bylo zbytečné, pouštět se do numericky nejsloţitější a nejzdlouhavější simulace, kterou by 

představovala právě třetí experimentální zkouška. 
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Během modelování experimentálních zkoušek a vyhodnocování výsledků vypočtených 

modelem bylo vypozorováno několik poznatků, které mohou mít významný vliv na neshodu 

modelu s experimentem. Mezi nejdůleţitější poznatky patří následující: 

 tvůrci programu FDS díky zpětné vazbě od uţivatelů programu za posledních několik 

let identifikovali kritické prvky programu, resp. poţární scénáře, s kterými má FDS 

model při výpočtu z různých důvodů potíţe a následně tak dochází k nesrovnalostem 

mezi experimentem a modelem (mezi tyto poţární scénáře patří právě hoření kapalin, 

kdy FDS má problém s matematickým modelem pyrolýzy vypařované kapaliny, 

dalším slabým místem programu FDS je predikce vývinu oxidu uhelnatého  

při poţárech) 

 obecně model předpokládá, ţe hoření je reakce, která má stechiometrický průběh,  

při němţ vstupující sloţky (reaktanty) zcela zreagují a ţe reakce paliva s kyslíkem je 

nekonečně rychlá, proto u velkorozměrových a dobře větraných poţárů model 

vykazuje dobrou shodu s experimentem, pokud je však v prostoru poţáru nedostatek 

otvorů pro přívod vzduchu, propan se vzduchem vytváří hořlavou směs, která ovšem 

nemusí hořet 

 FDS model je matematický model fyzikálních parametrů poţáru, pro nějţ nejsou 

typické ţádné ztráty tepla do okolí skrz ohraničující stavební konstrukce 

 model, jenţ representuje hoření kapalin, je zejména citlivý k numerickým a fyzikálním 

parametrům, nejvíce však k HRR a rozměrům výpočtové oblasti (při větším rozměru 

kontrolního objemu model předpovídá vyšší teploty v prostoru, ovšem je sníţena 

důvěryhodnost modelu) 

 model nedokáţe detailně navodit reálné podmínky hoření uvnitř komory (potlačení 

turbulence při hoření apod.), za účelem vyřešení tohoto problému byla provedena 

analýza citlivosti modelu vůči velikosti a mnoţství kapiček rozprašovaného propanu 

do prostoru, rychlosti a směru proudění vzduchu v prostoru, nicméně ţádný z těchto  

a jiných parametrů neměly podstatný vliv na výsledky předpověděné modelem 

 

11.8 Zahraniční studie obdobných požárních experimentů 

     Za účelem posouzení, zda při reálném výkonu poţáru 30 %, 60 %, 90 % z 2211 kW mohly 

být v komoře dosaţeny tak vysoké hodnoty teplot a hustot tepelných toků, byla prostudována 

zahraniční literatura zabývající se poţárními zkouškami a experimenty.  
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     Ve studii [38] provedené výzkumným týmem organizace NIST byly v jednokomorové 

místnosti o rozměrech 7 m x 22 m x 4 m sledovány mnohé fyzikální veličiny. Uprostřed 

místnosti byly spalovány kapičky heptanu a toulenu při různém konstantním výkonu poţáru 

(350 kW – 2 MW). Maximální dosahované teploty v prostoru se pohybovaly kolem hodnoty 

300°C a hustoty tepelných toků naměřené uvnitř místnosti byly přibliţně mezi 4 – 10 kW/m
2
.  

     Poţární studie [20] provedená na univerzitě v Austrálii byla zaměřena na zkoumání jevu 

flashoveru. V prostoru o velikosti 2,4 m x 3,6 m x 2,4 m (podle ISO 9705) byl v rohu 

místnosti spalován denaturovaný ethanol (pool fire). Hořlavými látkami, na kterých se 

pozoroval vznik flashoveru, byly dřevěné překliţky umístěné na dvou bočních stěnách 

místnosti. Při experimentu byl výkon poţáru cca do 170. sekundy zkoušky kolem 250 kW  

a během dalších 30-ti sekund se zvětšil aţ na 1 MW. Flashover nastal ve dvousté sekundě. 

Teploty v prostoru se pohybovaly v rozmezí mezi 300 - 500°C. 

     I kdyţ není moţné výše uvedené experimenty adekvátně srovnávat s poţárními zkouškami 

provedenými ve výcvikovém zařízení ve Zbirohu, lze vysledovat určitý náznak toho,  

ţe reálný výkon v prostoru komory byl pravděpodobně vyšší neţ udává výrobce spalovacího 

zařízení, tak jak naznačuje i provedená validační studie.  
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12 Závěr 

Validita modelu je jednou z nejzásadnějších otázek, které jsou často spojovány 

s matematickým modelováním poţáru a jimiţ je nutné se důkladně zabývat. Pokud model 

poţáru je pro daný poţární scénář validní, pak se uţivatel softwaru můţe spolehnout,  

ţe predikce modelu jsou důvěryhodné, správné a vyuţitelné pro různé aplikace v oblasti 

poţárního inţenýrství. Validní výsledky počítačových modelů by v budoucnu mohly mít 

uplatnění především při projektování poţární bezpečnosti staveb zejména v souvislosti 

s úsporou finančních prostředků. 

Diplomová práce se ve své první polovině zabývá výcvikovým zařízením ve Zbirohu, 

hodnotí dynamiku poţáru uvnitř trenaţéru a popisuje poţární experimentální zkoušky 

provedené v tomto zařízení. Následující kapitoly se věnují moţnostem ověřování a hodnocení 

poţárních modelů. Zároveň poskytují přehledný a stručný návod, jak je moţné poţární 

modely validovat. Hlavní část diplomové práce je zaměřena na matematické modelování 

experimentálních zkoušek provedených ve výcvikovém zařízení a následnou validaci dat 

vypočtených modelem. K modelování poţárních scénářů byl pouţit program Fire Dynamics 

Simulator a jeho uţivatelská nástavba PyroSim. Program FDS byl zvolen na základě toho,  

ţe je nejpouţívanějším a snadno dostupným CFD modelem. 

Na základě porovnání výsledků vypočtených modelem a naměřených při poţárních 

zkouškách je moţné konstatovat, ţe matematická simulace v programu FDS dosahuje slabé 

shody s poţárním experimentem. Značné rozdíly výsledků mezi experimentálními                  

a numerickými daty je moţno přisoudit následujícímu: 
 

 během experimentů ani nikdy předtím nebyla měřena spotřeba propanu v hořáku  

a reálný výkon hořáku, resp. poţáru  v komoře 

 nedostatky programu FDS v matematickém modelu pyrolýzy vypařované kapaliny, 

kdy samotní tvůrci programu doporučují pouţívat software FDS pro modelování 

podobných poţárních scénářů pouze při výzkumech a vědeckých studiích, dokud 

nebude model v oblasti spalování kapalin přesnější a spolehlivější 

 značně specifické podmínky v prostoru komory při hoření propanu (spalování 

s mírným deficitem kyslíku, intenzivní plamenné hoření s minimálním vývinem kouře 

a rychlým prouděním plynů, silné turbulence a vznik místních koncentrací 

nespáleného propanu) 
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Hlavním přínosem diplomové práce je poskytnutí přehledného a jednoznačného postupu, 

podle kterého je moţné rozhodnout o platnosti a důvěryhodnosti výsledků získaných 

numerickým modelováním. Tato práce by mohla usnadnit pochopení problematiky hoření       

a šíření poţáru ve výcvikovém trenaţéru ve Zbirohu. Autor rovněţ poukazuje na klady            

i zápory  programu FDS, se kterými se během své práce setkal. Ty mohou být následně 

vyuţity studenty a vědeckými pracovníky v oblasti poţární ochrany při matematickém 

modelování obdobných poţárních scénářů. 
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Obrázek 3 – Kladečský plán potrubních rozvodů propanu ve výcvikovém zařízení ve Zbirohu [10]
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Obrázek 1 – Půdorys komory č. 1 s rozmístěním měřící techniky
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Obrázek 2 – Řez komorou č. 1 s rozmístěním měřící techniky 
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Obrázek 3 – Řez komorou č. 1 v programu PyroSim s rozmístěním měřící techniky  
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Porovnání výsledků jednotlivých modelových situací 

 

 

Obrázek 1 – Rozložení teplot v  komoře č. 1 v čase 4,2 sekundy od počátku hoření při výkonu hořáku 5,4 MW (nahoře) a 9,45 MW (dole) 
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Obrázek 2 – Rozložení teplot v  komoře č. 1 v čase 21 sekund od počátku hoření při výkonu hořáku 5,4 MW (nahoře) a 9,45 MW (dole) 
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Obrázek 3 Porovnání teplot na termočlánku S2-2 v neúplném modelu komory 
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Obrázek 4 Porovnání teplot na termočlánku S5-2 v neúplném modelu komory 
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Obrázek 5 Porovnání teplot na termočlánku S0-2 při zkoušce č. 1 
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Obrázek 6 Porovnání teplot na termočlánku S1-4 při zkoušce č. 1 
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Obrázek 7 Porovnání teplot na termočlánku S3-8 při zkoušce č. 1 
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Obrázek 8 Porovnání teplot na termočlánku S4-2 při zkoušce č. 1 
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Obrázek 9 Porovnání teplot na termočlánku S5-6 při zkoušce č. 1 
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Obrázek 10 Porovnání hustot tepelných toků na radiometru R02 při zkoušce č. 1 
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Obrázek 11 Porovnání teplot na termočlánku S0-3 při zkoušce č. 2 
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Obrázek 12 Porovnání teplot na termočlánku S1-1 při zkoušce č. 2 
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Obrázek 13 Porovnání teplot na termočlánku S2-5 při zkoušce č. 2 
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Obrázek 14 Porovnání teplot na termočlánku S3-1 při zkoušce č. 2 
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Obrázek 15 Porovnání teplot na termočlánku S6-7 při zkoušce č. 2 
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Obrázek 16 Porovnání hustot tepelných toků na radiometru R06 při zkoušce č. 2 
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Srovnání teplot a tepelných toků – validační studie 
 

 

Tabulka 1 Srovnání teplot – experiment č. 1 (90 % max. výkonu) vs. FDS (5,4 MW) 

teplota horké vrstvy 

termočlánek E0 [°C] EP [°C] ΔE [°C] M0 [°C] MP [°C] ΔM [°C] ε [-] 

12P1 38.4 222.0 183.6 30.0 161.7 131.7 -0.28 

12P2 50.2 268.3 218.1 30.0 184.4 154.4 -0.29 

S0-1 86.0 978.2 892.2 30.0 779.3 749.3 -0.16 

S0-2 128.0 1085.6 957.6 30.0 978.6 948.6 -0.01 

S0-3 137.1 1099.0 961.9 30.0 967.7 937.7 -0.03 

S0-4 143.6 1104.2 960.6 30.0 989.3 959.3 0.00 

S1-1 62.0 946.9 884.9 30.0 963.9 933.9 0.06 

S1-2 - - - 30.0 991.1 961.1 - 

S1-3 127.8 1120.9 993.1 30.0 902.2 872.2 -0.12 

S1-4 113.1 1155.5 1042.4 30.0 584.8 554.8 -0.47 

S1-5 96.8 1118.6 1021.8 30.0 538.1 508.1 -0.50 

S1-6 105.2 1238.1 1132.9 30.0 441.0 411.0 -0.64 

S1-7 83.3 1217.2 1133.9 30.0 400.6 370.6 -0.67 

S1-8 100.1 451.0 350.9 30.0 355.1 325.1 -0.07 

S2-1 183.7 923.6 739.9 30.0 647.4 617.4 -0.17 

S2-2 121.3 992.2 870.9 30.0 686.2 656.2 -0.25 

S2-3 77.8 1029.1 951.3 30.0 510.1 480.1 -0.50 

S2-4 51.8 1024.2 972.4 30.0 335.9 305.9 -0.69 

S2-5 41.8 953.4 911.6 30.0 192.5 162.5 -0.82 

S2-6 56.6 757.0 700.4 30.0 133.0 103.0 -0.85 

S2-7 53.6 434.0 380.4 30.0 122.4 92.4 -0.76 

S2-8 52.6 313.4 260.8 30.0 121.7 91.7 -0.65 

S3-1 137.2 777.1 639.9 30.0 478.2 448.2 -0.30 

S3-2 71.6 873.8 802.2 30.0 526.2 496.2 -0.38 

S3-3 48.4 935.8 887.4 30.0 309.5 279.5 -0.69 

S3-4 37.5 917.4 879.9 30.0 133.1 103.1 -0.88 

S3-5 33.2 781.5 748.3 30.0 73.4 43.4 -0.94 

S3-6 34.0 436.7 402.7 30.0 61.9 31.9 -0.92 

S3-7 28.6 204.0 175.4 30.0 59.7 29.7 -0.83 

S3-8 24.8 133.2 108.4 30.0 59.4 29.4 -0.73 

S3-9 24.2 122.1 97.9 30.0 59.5 29.5 -0.70 

S3-10 22.4 111.7 89.3 30.0 59.5 29.5 -0.67 

S3-11 22.8 105.4 82.6 30.0 60.1 30.1 -0.64 

S3-12 - - - 30.0 61.5 31.5 - 

S4-1 131.6 591.8 460.2 30.0 409.9 379.9 -0.17 

S4-2 99.6 726.3 626.7 30.0 442.1 412.1 -0.34 

S4-3 52.9 796.5 743.6 30.0 267.3 237.3 -0.68 

S4-4 39.3 745.1 705.8 30.0 102.6 72.6 -0.90 

S4-5 33.6 643.9 610.3 30.0 65.7 35.7 -0.94 

S4-6 30.5 366.9 336.4 30.0 58.2 28.2 -0.92 

S4-7 26.9 180.5 153.6 30.0 54.5 24.5 -0.84 

S4-8 19.4 96.3 76.9 30.0 49.9 19.9 -0.74 

S5-1 165.2 936.0 770.8 - - - - 

S5-2 111.6 1004.1 892.5 30.0 689.6 659.6 -0.26 
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S5-3 77.9 964.3 886.4 30.0 574.8 544.8 -0.39 

S5-4 46.7 787.8 741.1 30.0 322.5 292.5 -0.61 

S5-5 40.0 655.0 615.0 30.0 196.1 166.1 -0.73 

S5-6 57.6 535.3 477.7 30.0 136.8 106.8 -0.78 

S5-7 66.1 412.1 346.0 30.0 120.3 90.3 -0.74 

S5-8 68.5 276.9 208.4 30.0 118.3 88.3 -0.58 

S6-1 192.9 956.7 763.8 - - - - 

S6-2 100.7 1025.8 925.1 30.0 703.1 673.1 -0.27 

S6-3 64.4 1049.2 984.8 30.0 575.8 545.8 -0.45 

S6-4 42.4 1012.6 970.2 30.0 356.8 326.8 -0.66 

S6-5 38.0 946.2 908.2 30.0 190.5 160.5 -0.82 

S6-6 60.0 742.8 682.8 30.0 134.4 104.4 -0.85 

S6-7 58.3 421.0 362.7 30.0 118.5 88.5 -0.76 

S6-8 56.5 287.5 231.0 30.0 116.2 86.2 -0.63 

 

 

 

Tabulka 2 Srovnání tepelných toků – experiment č. 1 (90 % max. výkonu) vs. FDS (5,4 MW) 

tepelný tok 

radiometr 
E0    

[kW·m
-2

] 

EP    

[kW·m
-2

] 

ΔE    

[kW·m
-2

] 

M0   

[kW·m
-2

] 

MP   

[kW·m
-2

] 

ΔM 

[kW·m
-2

] 
ε [-] 

R01 1.2 62.9 61.7 0.0 9.3 9.3 -0.85 

R02 1.2 27.6 26.4 0.0 12.6 12.6 -0.52 

R03 1.9 60.8 58.9 0.0 13.2 13.2 -0.78 

R04 0.6 23.2 22.6 0.0 3.2 3.2 -0.86 

R05 0.9 23.0 22.1 0.0 5.0 5.0 -0.77 

R06 3.0 73.4 70.5 0.0 33.9 33.9 -0.52 
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Tabulka 3 Srovnání teplot – experiment č. 1 (90 % max. výkonu) vs. FDS  (9,45 MW) 

teplota horké vrstvy 

termočlánek E0 [°C] EP [°C] ΔE [°C] M0 [°C] MP [°C] ΔM [°C] ε [-] 

12P1 38.4 222.0 183.6 30.0 690.6 660.6 2.60 

12P2 50.2 268.3 218.1 30.0 813.1 783.1 2.59 

S0-1 86.0 978.2 892.2 30.0 963.2 933.2 0.05 

S0-2 128.0 1085.6 957.6 30.0 977.8 947.8 -0.01 

S0-3 137.1 1099.0 961.9 30.0 978.8 948.8 -0.01 

S0-4 143.6 1104.2 960.6 30.0 978.2 948.2 -0.01 

S1-1 62.0 946.9 884.9 30.0 901.5 871.5 -0.02 

S1-2 - - - 30.0 939.0 909.0 - 

S1-3 127.8 1120.9 993.1 30.0 994.2 964.2 -0.03 

S1-4 113.1 1155.5 1042.4 30.0 961.1 931.1 -0.11 

S1-5 96.8 1118.6 1021.8 30.0 910.2 880.2 -0.14 

S1-6 105.2 1238.1 1132.9 30.0 900.3 870.3 -0.23 

S1-7 83.3 1217.2 1133.9 30.0 755.3 725.3 -0.36 

S1-8 100.1 451.0 350.9 30.0 420.0 390.0 0.11 

S2-1 183.7 923.6 739.9 30.0 853.9 823.9 0.11 

S2-2 121.3 992.2 870.9 30.0 803.4 773.4 -0.11 

S2-3 77.8 1029.1 951.3 30.0 817.4 787.4 -0.17 

S2-4 51.8 1024.2 972.4 30.0 632.9 602.9 -0.38 

S2-5 41.8 953.4 911.6 30.0 539.1 509.1 -0.44 

S2-6 56.6 757.0 700.4 30.0 421.1 391.1 -0.44 

S2-7 53.6 434.0 380.4 30.0 307.1 277.1 -0.27 

S2-8 52.6 313.4 260.8 30.0 272.7 242.7 -0.07 

S3-1 137.2 777.1 639.9 30.0 606.5 576.5 -0.10 

S3-2 71.6 873.8 802.2 30.0 650.2 620.2 -0.23 

S3-3 48.4 935.8 887.4 30.0 618.1 588.1 -0.34 

S3-4 37.5 917.4 879.9 30.0 453.1 423.1 -0.52 

S3-5 33.2 781.5 748.3 30.0 209.1 179.1 -0.76 

S3-6 34.0 436.7 402.7 30.0 108.2 78.2 -0.81 

S3-7 28.6 204.0 175.4 30.0 106.9 76.9 -0.56 

S3-8 24.8 133.2 108.4 30.0 104.8 74.8 -0.31 

S3-9 24.2 122.1 97.9 30.0 103.0 73.0 -0.25 

S3-10 22.4 111.7 89.3 30.0 101.2 71.2 -0.20 

S3-11 22.8 105.4 82.6 30.0 98.2 68.2 -0.17 

S3-12 - - - 30.0 96.8 66.8 - 

S4-1 131.6 591.8 460.2 30.0 498.4 468.4 0.02 

S4-2 99.6 726.3 626.7 30.0 542.8 512.8 -0.18 

S4-3 52.9 796.5 743.6 30.0 503.8 473.8 -0.36 

S4-4 39.3 745.1 705.8 30.0 250.4 220.4 -0.69 

S4-5 33.6 643.9 610.3 30.0 93.2 63.2 -0.90 

S4-6 30.5 366.9 336.4 30.0 74.9 44.9 -0.87 

S4-7 26.9 180.5 153.6 30.0 65.0 35.0 -0.77 

S4-8 19.4 96.3 76.9 30.0 57.4 27.4 -0.64 

S5-1 165.2 936.0 770.8 - - - - 

S5-2 111.6 1004.1 892.5 30.0 889.2 859.2 -0.04 

S5-3 77.9 964.3 886.4 30.0 874.6 844.6 -0.05 

S5-4 46.7 787.8 741.1 30.0 826.6 796.6 0.07 
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S5-5 40.0 655.0 615.0 30.0 634.2 604.2 -0.02 

S5-6 57.6 535.3 477.7 30.0 357.3 327.3 -0.31 

S5-7 66.1 412.1 346.0 30.0 301.7 271.7 -0.21 

S5-8 68.5 276.9 208.4 30.0 247.6 217.6 0.04 

S6-1 192.9 956.7 763.8 - - - - 

S6-2 100.7 1025.8 925.1 30.0 870.6 840.6 -0.09 

S6-3 64.4 1049.2 984.8 30.0 858.5 828.5 -0.16 

S6-4 42.4 1012.6 970.2 30.0 840.9 810.9 -0.16 

S6-5 38.0 946.2 908.2 30.0 672.8 642.8 -0.29 

S6-6 60.0 742.8 682.8 30.0 389.3 359.3 -0.47 

S6-7 58.3 421.0 362.7 30.0 306.0 276.0 -0.24 

S6-8 56.5 287.5 231.0 30.0 242.5 212.5 -0.08 

 

 

 

Tabulka 4 Srovnání tepelných toků – experiment č. 1 (90 % max. výkonu) vs. FDS (9,45 MW) 

tepelný tok 

radiometr 
E0    

[kW·m
-2

] 

EP    

[kW·m
-2

] 

ΔE    

[kW·m
-2

] 

M0   

[kW·m
-2

] 

MP   

[kW·m
-2

] 

ΔM 

[kW·m
-2

] 
ε [-] 

R01 1.2 62.9 61.7 0.0 28.8 28.8 -0.53 

R02 1.2 27.6 26.4 0.0 31.0 31.0 0.17 

R03 1.9 60.8 58.9 0.0 34.6 34.6 -0.41 

R04 0.6 23.2 22.6 0.0 9.2 9.2 -0.59 

R05 0.9 23.0 22.1 0.0 14.5 14.5 -0.34 

R06 3.0 73.4 70.5 0.0 114.1 114.1 0.62 
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Tabulka 5 Srovnání teplot – experiment č. 2 (30 % max. výkonu) vs. FDS  (5,4 MW) 

teplota horké vrstvy 

termočlánek E0 [°C] EP [°C] ΔE [°C] M0 [°C] MP [°C] ΔM [°C] ε [-] 

12P1 55.8 125.1 69.3 25.0 49.9 24.9 -0.64 

12P2 16.8 36.4 19.6 25.0 56.1 31.1 0.59 

S0-1 57.0 508.8 451.8 25.0 614.6 589.6 0.31 

S0-2 103.8 1005.2 901.4 25.0 671.6 646.6 -0.28 

S0-3 72.7 906.7 834.0 25.0 625.2 600.2 -0.28 

S0-4 98.7 961.5 862.8 25.0 679.9 654.9 -0.24 

S1-1 60.3 903.6 843.3 25.0 636.9 611.9 -0.27 

S1-2 - - - 25.0 660.3 635.3 - 

S1-3 47.2 917.7 870.5 25.0 567.9 542.9 -0.38 

S1-4 35.1 818.3 783.2 25.0 411.2 386.2 -0.51 

S1-5 28.9 694.0 665.1 25.0 367.0 342.0 -0.49 

S1-6 74.9 566.9 492.0 25.0 293.9 268.9 -0.45 

S1-7 52.7 478.6 425.9 25.0 228.9 203.9 -0.52 

S1-8 142.2 249.3 107.1 25.0 162.8 137.8 0.29 

S2-1 83.4 688.9 605.5 25.0 406.2 381.2 -0.37 

S2-2 57.2 712.4 655.2 25.0 418.6 393.6 -0.40 

S2-3 35.7 642.3 606.6 25.0 237.1 212.1 -0.65 

S2-4 18.4 548.4 530.0 25.0 144.9 119.9 -0.77 

S2-5 15.3 392.5 377.2 25.0 94.1 69.1 -0.82 

S2-6 23.9 187.4 163.5 25.0 56.7 31.7 -0.81 

S2-7 22.9 110.0 87.1 25.0 45.9 20.9 -0.76 

S2-8 21.9 64.3 42.4 25.0 45.9 20.9 -0.51 

S3-1 71.0 504.6 433.6 25.0 303.3 278.3 -0.36 

S3-2 49.6 568.7 519.1 25.0 273.3 248.3 -0.52 

S3-3 26.2 501.9 475.7 25.0 157.2 132.2 -0.72 

S3-4 15.6 357.2 341.6 25.0 105.0 80.0 -0.77 

S3-5 13.5 250.1 236.6 25.0 50.0 25.0 -0.89 

S3-6 16.6 113.0 96.4 25.0 33.3 8.3 -0.91 

S3-7 13.9 38.8 24.9 25.0 31.7 6.7 -0.73 

S3-8 12.7 30.5 17.8 25.0 31.7 6.7 -0.62 

S3-9 13.0 29.4 16.4 25.0 32.0 7.0 -0.57 

S3-10 12.0 25.5 13.5 25.0 32.2 7.2 -0.47 

S3-11 11.9 25.1 13.2 25.0 32.8 7.8 -0.41 

S3-12 - - - 25.0 33.1 8.1 - 

S4-1 61.9 301.9 240.0 25.0 229.7 204.7 -0.15 

S4-2 64.2 376.1 311.9 25.0 207.9 182.9 -0.41 

S4-3 41.2 362.8 321.6 25.0 137.0 112.0 -0.65 

S4-4 19.5 246.0 226.5 25.0 101.1 76.1 -0.66 

S4-5 14.7 171.7 157.0 25.0 59.7 34.7 -0.78 

S4-6 11.3 46.4 35.1 25.0 43.5 18.5 -0.47 

S4-7 10.6 21.1 10.5 25.0 37.4 12.4 0.18 

S4-8 9.3 17.0 7.7 25.0 31.5 6.5 -0.16 

S5-1 86.2 729.7 643.5 25.0 451.5 426.5 -0.34 

S5-2 54.8 729.4 674.6 25.0 417.3 392.3 -0.42 

S5-3 43.2 603.2 560.0 25.0 248.5 223.5 -0.60 

S5-4 21.1 355.2 334.1 25.0 144.6 119.6 -0.64 

S5-5 17.8 253.2 235.4 25.0 98.5 73.5 -0.69 
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S5-6 24.9 169.1 144.2 25.0 54.2 29.2 -0.80 

S5-7 25.0 112.5 87.5 25.0 45.2 20.2 -0.77 

S5-8 22.8 60.0 37.2 25.0 45.0 20.0 -0.46 

S6-1 91.6 679.3 587.7 25.0 449.1 424.1 -0.28 

S6-2 62.9 715.6 652.7 25.0 419.3 394.3 -0.40 

S6-3 39.0 619.9 580.9 25.0 256.6 231.6 -0.60 

S6-4 20.8 492.1 471.3 25.0 133.5 108.5 -0.77 

S6-5 14.2 338.5 324.3 25.0 79.2 54.2 -0.83 

S6-6 24.4 162.9 138.5 25.0 52.2 27.2 -0.80 

S6-7 23.7 87.3 63.6 25.0 45.1 20.1 -0.68 

S6-8 20.9 61.0 40.1 25.0 45.1 20.1 -0.50 

 

 

 

Tabulka 6 Srovnání tepelných toků – experiment č. 2 (30 % max. výkonu) vs. FDS (5,4 MW) 

tepelný tok 

radiometr 
E0    

[kW·m
-2

] 

EP    

[kW·m
-2

] 

ΔE    

[kW·m
-2

] 

M0   

[kW·m
-2

] 

MP   

[kW·m
-2

] 

ΔM 

[kW·m
-2

] 
ε [-] 

R01 0.3 7.6 7.3 0.0 6.0 6.0 -0.17 

R02 0.2 3.7 3.5 0.0 6.7 6.7 0.93 

R03 0.3 11.5 11.2 0.0 8.1 8.1 -0.28 

R04 0.1 3.1 3.0 0.0 2.4 2.4 -0.19 

R05 0.2 4.2 4.0 0.0 2.7 2.7 -0.33 

R06 0.1 22.8 22.7 0.0 19.0 19.0 -0.16 
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Tabulka 7 Srovnání teplot – experiment č. 2 (30 % max. výkonu) vs. FDS  (9,45 MW) 

teplota horké vrstvy 

termočlánek E0 [°C] EP [°C] ΔE [°C] M0 [°C] MP [°C] ΔM [°C] ε [-] 

12P1 55.8 125.1 69.3 25.0 75.9 50.9 -0.27 

12P2 16.8 36.4 19.6 25.0 85.7 60.7 2.10 

S0-1 57.0 508.8 451.8 25.0 692.7 667.7 0.48 

S0-2 103.8 1005.2 901.4 25.0 709.9 684.9 -0.24 

S0-3 72.7 906.7 834.0 25.0 694.9 669.9 -0.20 

S0-4 98.7 961.5 862.8 25.0 688.0 663.0 -0.23 

S1-1 60.3 903.6 843.3 25.0 709.9 684.9 -0.19 

S1-2 - - - 25.0 739.4 714.4 - 

S1-3 47.2 917.7 870.5 25.0 779.3 754.3 -0.13 

S1-4 35.1 818.3 783.2 25.0 556.8 531.8 -0.32 

S1-5 28.9 694.0 665.1 25.0 489.4 464.4 -0.30 

S1-6 74.9 566.9 492.0 25.0 411.8 386.8 -0.21 

S1-7 52.7 478.6 425.9 25.0 330.2 305.2 -0.28 

S1-8 142.2 249.3 107.1 25.0 214.3 189.3 0.77 

S2-1 83.4 688.9 605.5 25.0 550.4 525.4 -0.13 

S2-2 57.2 712.4 655.2 25.0 579.5 554.5 -0.15 

S2-3 35.7 642.3 606.6 25.0 523.6 498.6 -0.18 

S2-4 18.4 548.4 530.0 25.0 246.1 221.1 -0.58 

S2-5 15.3 392.5 377.2 25.0 165.4 140.4 -0.63 

S2-6 23.9 187.4 163.5 25.0 124.9 99.9 -0.39 

S2-7 22.9 110.0 87.1 25.0 95.4 70.4 -0.19 

S2-8 21.9 64.3 42.4 25.0 73.9 48.9 0.15 

S3-1 71.0 504.6 433.6 25.0 417.5 392.5 -0.09 

S3-2 49.6 568.7 519.1 25.0 442.8 417.8 -0.20 

S3-3 26.2 501.9 475.7 25.0 278.3 253.3 -0.47 

S3-4 15.6 357.2 341.6 25.0 140.3 115.3 -0.66 

S3-5 13.5 250.1 236.6 25.0 84.4 59.4 -0.75 

S3-6 16.6 113.0 96.4 25.0 59.4 34.4 -0.64 

S3-7 13.9 38.8 24.9 25.0 46.6 21.6 -0.13 

S3-8 12.7 30.5 17.8 25.0 44.4 19.4 0.09 

S3-9 13.0 29.4 16.4 25.0 44.1 19.1 0.16 

S3-10 12.0 25.5 13.5 25.0 43.3 18.3 0.36 

S3-11 11.9 25.1 13.2 25.0 43.2 18.2 0.38 

S3-12 - - - 25.0 43.6 18.6 - 

S4-1 61.9 301.9 240.0 25.0 334.6 309.6 0.29 

S4-2 64.2 376.1 311.9 25.0 334.9 309.9 -0.01 

S4-3 41.2 362.8 321.6 25.0 181.3 156.3 -0.51 

S4-4 19.5 246.0 226.5 25.0 138.1 113.1 -0.50 

S4-5 14.7 171.7 157.0 25.0 94.9 69.9 -0.55 

S4-6 11.3 46.4 35.1 25.0 59.8 34.8 -0.01 

S4-7 10.6 21.1 10.5 25.0 37.8 12.8 0.22 

S4-8 9.3 17.0 7.7 25.0 35.1 10.1 0.31 

S5-1 86.2 729.7 643.5 25.0 587.1 562.1 -0.13 

S5-2 54.8 729.4 674.6 25.0 578.7 553.7 -0.18 

S5-3 43.2 603.2 560.0 25.0 525.9 500.9 -0.11 

S5-4 21.1 355.2 334.1 25.0 256.9 231.9 -0.31 

S5-5 17.8 253.2 235.4 25.0 175.3 150.3 -0.36 
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S5-6 24.9 169.1 144.2 25.0 112.3 87.3 -0.39 

S5-7 25.0 112.5 87.5 25.0 77.3 52.3 -0.40 

S5-8 22.8 60.0 37.2 25.0 78.0 53.0 0.42 

S6-1 91.6 679.3 587.7 25.0 615.8 590.8 0.01 

S6-2 62.9 715.6 652.7 25.0 605.6 580.6 -0.11 

S6-3 39.0 619.9 580.9 25.0 550.8 525.8 -0.09 

S6-4 20.8 492.1 471.3 25.0 299.8 274.8 -0.42 

S6-5 14.2 338.5 324.3 25.0 160.5 135.5 -0.58 

S6-6 24.4 162.9 138.5 25.0 111.2 86.2 -0.38 

S6-7 23.7 87.3 63.6 25.0 80.4 55.4 -0.13 

S6-8 20.9 61.0 40.1 25.0 70.7 45.7 0.14 

 

 

 

Tabulka 8 Srovnání tepelných toků – experiment č. 2 (30 % max. výkonu) vs. FDS (9,45 MW) 

tepelný tok 

radiometr 
E0    

[kW·m
-2

] 

EP    

[kW·m
-2

] 

ΔE    

[kW·m
-2

] 

M0   

[kW·m
-2

] 

MP   

[kW·m
-2

] 

ΔM 

[kW·m
-2

] 
ε [-] 

R01 0.3 7.6 7.3 0.0 15.4 15.4 1.12 

R02 0.2 3.7 3.5 0.0 15.7 15.7 3.52 

R03 0.3 11.5 11.2 0.0 19.9 19.9 0.78 

R04 0.1 3.1 3.0 0.0 5.2 5.2 0.75 

R05 0.2 4.2 4.0 0.0 6.8 6.8 0.69 

R06 0.1 22.8 22.7 0.0 39.8 39.8 0.76 

 

 

 

 


