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1. Úvod 

OZone je užívateľský softvér vyvinutý pre generovanie tepelných účinkov spôsobených požiarom 
a stanovenie vývoja teploty v oceľovom konštrukčnom prvku a to pomocou nominálnych požiarnych 
kriviek, alebo modelov prirodzeného požiaru založených na fyzikálnych a chemických parametroch. 
OZone sa zaoberá dvoma typmi modelov prirodzeného požiaru, a to modelmi lokálnych požiarov 
a priestorových požiarov. Program tiež umožňuje vypočítať požiarnu odolnosť použitím jednoduchých 
modelov. 

 

V prípade priestorových požiarov, OZone umožňuje použitie jednozónových alebo dvojzónových 
požiarnych modelov, ktoré sú definované v prílohe D normy STN EN 1991-1-2. Zónové modely sú 
numerické nástroje, ktoré sa používajú na vyhodnotenie vývoja teploty plynu v priestore počas požiaru. 
Vďaka limitovaného počtu predpokladov sú ľahko použiteľné a poskytujú dobré výsledky vývoja teploty 
v požiarnom úseku. Od prvých numerických jednozónových modelov, ktoré vyvinul Petersson [1], boli 
dosiahnuté významné vylepšenia numerického požiarneho modelu. Medzi nimi boli vyvinuté modely 
s viacerými zónami a úsekmi a fluidné dynamické modely. Aj keď zónové modely sú menej sofistikované, 
majú vlastnú oblasť použitia, a preto sú základným nástrojom v aplikáciách požiarnej bezpečnosti. 

 

Hlavným predpokladom v zónových modeloch je, že požiarne úseky sú rozdelené do zón, v ktorých je 
rozloženie teploty rovnomerné v každom čase. V jednozónových modeloch sa teplota považuje za 
jednotnú v celom požiarnom úseku. Tento typ modelu je teda platný v prípade plne rozvinutých 
požiarov. Dvojzónové modely sú vhodnejšie v prípade, keď požiar zostane ohraničený. V tomto prípade 
dvojzónový model lepšie reprezentuje rozloženie teploty v priestore a to tým, že v blízkosti stropu je 
uvažované s horúcou vrstvou a pod ňou s chladnejšou vrstvou. 

 

Zónové modely, ktoré boli do programu OZone implementované, boli vyvinuté v rámci výskumov ECCS 
[1] a [2]. Pravdepodobnostný prístup vyvinutý v rámci [1] bol zahrnutý do STN EN 1991-1-2. 

 

OZone zahŕňa dvojzónové a jednozónové modely s možným prepínaním medzi nimi, ak sú splnené 
niektoré kritériá. Pre rôzne situácie bolo vyvinutých niekoľko modelov horenia. 

 

Vo veľkých priestoroch, kde nedochádza k plne rozvinutému požiaru, musí byť správanie konštrukcie 
analyzované za podmienok lokálneho požiaru. Postup výpočtu lokálneho požiaru, ktorý je 
implementovaný v programe OZone, je založený na výsledkoch výskumu v rámci projektu RFSR-CT-2012-
00023 LOCAFI - Posúdenie teploty vertikálneho prvku vystaveného účinkom lokálneho požiaru [3]. 
V postupe výpočtu sa konfigurácie, v ktorých sú tepelné výmeny popísané prestupom tepla prúdením, 
spracujú použitím existujúcich vzťahov dostupných v STN EN 1991-1-2 (Prvok je pohltený ohňom alebo 
umiestnený vnútri požiarneho oblaku na úrovni stropu). Pre vertikálne prvky, umiestnené mimo ohňa sa 
tepelné výmeny žiarením vypočítajú pri náhrade požiaru virtuálnym plným plameňom, ktorý vyžaruje 
teplo vo všetkých smeroch. V programe OZone sa uvažuje s virtuálnym plným plameňom kužeľovitého 
tvaru. Tepelný tok je počítaný osobitne pre každú stranu obvodu uzavretého pravouhlého profilu 
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a priemerná hodnota tohto toku sa aplikuje na celý pravouhlý obvod oceľového prierezu. To znamená, 
že vplyv tienenia je plne zohľadnený. 

 

V programe OZone je možné definovať lokálny požiar vnútri požiarneho úseku. V tomto prípade pre 
tepelnú analýzu môže používateľ získať teplotu v oceľovom priereze z horúcej zóny úseku, z lokálneho  
požiaru, alebo ako maximum z oboch možností. 

 

Softvér bol overený pomocou mnohých výsledkov testov a CFD analýz.  
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2. Lišta menu 

Lišta menu obsahuje nasledujúce položky: „Súbor“, „Nástroje“, „Zobraziť“ a „Pomoc“ (viď. Obr. 2.1). 

 

 

Obr. 2.1:  Hlavné dialógové okno – Lišta menu 

 

• Ak chcete uložiť aktuálnu analýzu do súboru, vyberte príkaz "Uložiť" v ponuke "Súbor". 
• Ak chcete uložiť aktuálne načítanú analýzu, ktorú ste predtým uložili do súboru, vyberte príkaz "Uložiť ako 

..." z ponuky „Súbor“. 
• Obidva príkazy otvoria spoločné dialógové okno "Uložiť ako", v ktorom používateľ môže vybrať priečinok 

a zadať názov súboru. Súbor bude uložený s príponou *.ozn a program OZone bude priradený k týmto 
súborom (t.j. dvojitým kliknutím na názov súboru v programe Windows Explorer alebo výberom príkazu 
„Open“ z kontextového menu, operačný systém spustí OZone a otvorí súbor). 

• Ak chcete spustiť novú analýzu, vyberte príkaz "Nový" v ponuke "Súbor". 
• Príkaz "Vlastnosti stránky" v ponuke "Súbor" otvorí okno s nastavením bežného dialógového okna, 

v ktorom používateľ môže vybrať veľkosť papiera, jeho orientáciu a nastaviť okraje strany pre tlač. 
• V menu "Nástroje" môže používateľ pridať alebo zmeniť materiály a ich teplotné vlastnosti výberom 

príkazu "Pridať materiál steny". Ak chcete pridať alebo zmeniť protipožiarne materiály pre oceľové prvky, 
vyberte príkaz "Pridať protipožiarny materiál". Nie je možné meniť materiál steny alebo protipožiarny 
materiál, pokiaľ nedôjde k zmene v žiadnom z okien. Ak OZone varuje: "Toto je načítaný súbor...", 
z ponuky "Súbor" vyberte príkaz "Nový" a zmeňte hodnoty v jednom z dvoch okien. Zmeny materiálov 
stien alebo protipožiarnych materiálov sa uskutočnia pri reštartovaní programu OZone. 
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• Posledným príkazom v ponuke „Nástroje“ je príkaz „Jazyk“. Ak chcete zmeniť jazyk používateľského 
rozhrania v OZone, z ponuky "Nástroje" vyberte príkaz "Jazyk" a v otvorenom dialógovom okne 
z rolovacieho zoznamu "Vybrať jazyk" vyberte požadovaný jazyk. 

• V ponuke "Zobraziť" sa nachádzajú príkazy na grafické zobrazenie údajov o analýze (rýchlosť uvoľňovania 
tepla a rýchlosť tepelného rozkladu) alebo výsledky (vypočítaná rýchlosť uvoľňovania tepla, vypočítaná 
rýchlosť tepelného rozkladu, teplota teplej vrstvy, atď.). Nie sú povolené všetky príkazy z ponuky 
„Zobraziť“, závisí to od stavu analýzy. Napríklad, ak je vypočítaná teplota oceľového prierezu, povoľuje sa 
príkaz "Teplota prierezu“. Posledný príkaz v ponuke „Zobraziť“ zobrazí protokol aktuálnej analýzy. 
Protokol sa uloží ako dokument programu Microsoft Word do rovnakého priečinka ako názov súboru 
analýzy pod názvom súboru analýzy. Dáta grafu je možné exportovať do programu Excel pomocou 
kontextového menu. Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek v grafe a z kontextového menu vyberte 
príkaz "Kopírovať graf". Prepnite do programu Excel a vyberte položku Vložiť (pozri Obr. 2.2). 

 

 

Obr. 2.2:  Okno grafu 

V závislosti od vynesených údajov v okne grafu môže používateľ v grafe zobraziť až tri série výberom 
názvu série z kontextovej ponuky (pravé tlačidlo myši) v okne grafu (pozri Obr. 2.3). 
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Obr. 2.3:  Okno grafu 

Priečinok, do ktorého je uložený súbor, obsahuje okrem súboru analýzy (s príponou *.ozn) nasledujúce 
súbory: 

• nazovsuboru.pri – je výstupný súbor údajov, obsahujúci teplotu teplej vrstvy, teplotu studenej vrstvy, 
atď.); 

• nazovsuboru.out - je výstupný súbor obsahujúci údaje o ohraničení požiarneho úseku, ako aj kritériá 
prechodu z dvojzónového modelu na jeden zónový model; 

• nazovsuboru.nat - je výstupný súbor, ktorý obsahuje teplotu plynu, keď je v okne "Prestup tepla" zvolená 
buď „Teplota podľa lokálneho požiaru“, alebo „Väčšia z týchto teplôt“; 

• nazovsuboru.flx - je výstupný súbor, ktorý obsahuje vývoj čistého tepelného toku pre lokálne požiare; 
• nazovsuboru.stt - je výstupný súbor, ktorý obsahuje vývoj teploty oceľového prierezu, a to buď 

chráneného, alebo nechráneného. 

Nie všetky tieto súbory budú prítomné v priečinku, v ktorom je súbor analýzy uložený. Závisí to od typu 
požiaru (priestorový požiar alebo lokálny požiar) a požiarneho scenára. 
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3. Hlavné dialógové okno 

OZone umožňuje používateľovi použiť buď normatívny prístup (nominálne požiare) na generovanie 
tepelných zaťažení, alebo charakteristikami podložený prístup, pri ktorých sa tepelné zaťaženia určujú 
pomocou zónových modelov. Hlavné dialógové okno programu je štruktúrované v dvoch blokoch (pozri 
Obr. 3.1). 

 

 

Obr. 3.1:  Hlavné dialógové okno 

Blok "Prirodzený požiar" sa vzťahuje na tepelné zaťaženie posúdené zónovými požiarnymi modelmi pre 
priestorové alebo lokálne požiare. 

V prípade priestorového požiaru musí používateľ najprv zadefinovať geometriu požiarneho úseku, 
skladbu stien, stropu a podlahy, ako aj rozmery a polohu otvorov, a to v dialógovom okne "Požiarny 
úsek", čo je vysvetlené v kapitole 4. V dialógovom okne "Požiar" (viď. kapitola 5) používateľ následne 
definuje požiar podľa postupu Prílohy E normy STN EN 1991-1-2 alebo priamym zadaním (používateľom 
definovaný požiar „Vlastná krivka“). 

V prípade lokálneho požiaru môže používateľ preskočiť dialógové okno "Požiarny úsek". Požiar môže byť 
definovaný priamo v okne "Požiar", a tým predstavuje lokálny požiar v otvorenom priestore. Lokálny 
požiar môže byť uvažovaný aj vo vnútri požiarneho úseku. V tomto prípade musia byť v dialógovom okne 
"Požiarny úsek " definované ohraničujúce konštrukcie. 

Analýza sa vykonáva výberom tlačidla "Tepelné zaťaženie". 
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Blok "Teplotná analýza" v hlavnom dialógovom okne umožňuje vypočítať vývoj teploty v oceľovom 
profile na základe tepelného zaťaženia vypočítaného pomocou prirodzeného požiaru (prvý blok) alebo 
na základe nominálnych požiarnych kriviek. Výber medzi voľbami: nominálna krivka požiaru, priestorový 
požiar a lokálny požiar, sa robí v okne " Prestup tepla". 

V prípade tepelného zaťaženia, ktoré bolo určeného pomocou modelov prirodzeného požiaru, môže byť 
oceľový profil zahriaty a to zohľadnením teploty horúcej (hornej) zóny z priestorového požiaru alebo 
teploty lokálneho požiaru voľbou v okne "Prestup tepla". 

Ak sú charakteristiky ohraničujúcich konštrukcií definované v okne "Požiarny úsek" a v okne "Požiar" je 
definovaný lokálny požiar, používateľ môže tiež zohľadniť pri ohreve oceľového profilu maximálny 
tepelný tok medzi horúcou (hornou) zónou (priestorový požiar) a lokálnym požiarom. V tomto prípade, 
v rámci okna "Požiar", nie je potrebné definovať priestorový požiar (podľa prílohy E normy STN EN 1991-
1-2, resp. požívateľom definovaný požiar („Vlastná krivka“). 

V prípade nominálnej krivky požiaru nie je potrebné prejsť prvým blokom "Prirodzený požiar" hlavného 
dialógového okna. Používateľ priamo vyberie nominálnu krivku v okne "Prestup tepla". 

Chránený, resp. nechránený oceľový prierez sa definuje v okne "Prierez". Analýza sa vykonáva výberom 
tlačidla "Teplota prierezu". 

Okná "Modely" a "Parametre" sú vysvetlené v kapitolách 6 a 7. 
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4. Dialógové okno „Požiarny úsek“ 

Pri modelovaní priestorového požiaru v programe OZone je prvým krokom výber tvaru požiarneho úseku 
(pozri Obr. 4.1). Požiarny úsek môže mať pravouhlý pôdorys s plochou, pultovou alebo sedlovou 
strechou, alebo všeobecný tvar pôdorysu s plochou strechou. V prípade pravouhlých pôdorysov musia 
byť uvedené rozmery, t.j. dĺžka, výška a šírka v metroch. V prípade všeobecných pôdorysov je maximálny 
počet stien štyri a plocha požiarneho úseku musí byť uvedená v m2. 

 

 

Obr. 4.1:  Dialógové okno „Požiarny úsek“ 

Pre definovanie ohraničujúcich konštrukcií (podlaha, strop, steny), je potrebné vybrať príslušnú položku 
z rolovacieho zoznamu „Vybrať stenu“ a kliknúť na tlačidlo „Definovať“. Toto otvorí okno pre 
definovanie  príslušnej konštrukcie (pozri Obr. 4.2). 

Pre každú ohraničujúcu konštrukciu (steny, strop a podlaha) je možné definovať až štyri vrstvy v rámci 
hrúbky. Vrstvy musia byť definované od vnútorného povrchu (vrstvou 1) smerom k vonkajšiemu 
povrchu. V prípade vopred definovaných materiáloch z rolovacieho zoznamu sa vloží len hrúbka vrstvy. 
Používateľ môže definovať akýkoľvek materiál tým, že uvedie všetky jeho charakteristiky v tabuľke 
(objemová hmotnosť, vodivosť, merné teplo, relatívna emisivita na horúcich a studených povrchoch) 
(pozri Obr. 4.2). 
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Obr. 4.2:  Dialógové okno pre definovanie vrstiev konštrukcie 

 

 

Obr. 4.3:  Definovanie vertikálnych otvorov 
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V dialógovom okne pre definovanie vrstiev konštrukcie je možné definovať vertikálne, resp. horizontálne 
otvory v rámci stropu a jednotlivých stien. 

Pre stenu je možné definovať až tri otvory. Rozmery, ako sú výška parapetu, výška podhľadu a šírka 
otvoru, musia byť zadané pre každý otvor v metroch (pozri Obr. 4.3). V predvoľbe je navrhnutý otvor 
s konštantnými vlastnosťami, ale v rolovacom zozname „Variant“ sa môže vybrať variant otvoru. Voľby 
(Závislé od teploty / Postupné / Lineárne / Časovo závislé) sú vysvetlené v kapitole 7 "Parametre". Pokiaľ 
ide o voľbu "Adiabatický" a pre podrobné vysvetlenie k teplotným výmenám cez otvory, pozri prílohu A. 

Keď je už strop definovaný, potom je možné v spodnej tabuľke definovať horizontálne otvory , pozri Obr. 
4.4. Môžu sa definovať až tri skupiny s rovnakým priemerom. Musí sa uviesť priemer v metroch a počet 
otvorov každej skupiny. V predvoľbe je navrhnutý otvor s konštantnými vlastnosťami, ale v rolovacom 
zozname „Variant“ sa môže vybrať variant otvoru. Voľby (Závislé od teploty / Postupné / Lineárne / 
Časovo závislé) sú vysvetlené v kapitole 7 "Parametre". 

 

Obr. 4.4:  Definovanie horizontálnych otvorov 

V spodnej tabuľke okna pre definíciu požiarneho úseku (pozri Obr. 4.1) môže byť tiež definované nútené 
vetranie. Môžu byť zadané až tri zariadenia, a to definovaním priemeru a výšky nad úrovňou podlahy 
v metroch, objemu vstupujúceho alebo vystupujúceho vzduchu v m3/s. Vysvetlenie k odsávačom dymu 
sa nachádza v prílohe B. 
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5. Dialógové okno „Požiar“ 

Dialógové okno "Požiar" umožňuje definovanie priestorového požiaru podľa prílohy E normy STN EN 
1991-1-2 a príslušných národných príloh alebo požiaru definovaného používateľom („Vlastná krivka“) 
a definovanie lokálneho požiaru, pozri Obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1:  Dialógové okno „Požiar“ 

5.1. Priestorový požiar  – Príloha E (STN EN 1991-1-2) 

V predvolenom nastavení sú navrhnuté hodnoty podľa prílohy E normy STN EN 1991-1-2, používateľ ale 
môže vybrať príslušnú národnú prílohu z rolovacieho zoznamu "Národné prílohy". Používateľ má tiež 
možnosť definovať hodnoty pre „Vlastnú krivku“. Príloha C uvádza národné parametre pre aplikáciu 
prirodzeného požiaru v rôznych európskych krajinách, pre ktoré sú v OZone k dispozícii národné prílohy. 

V rámci tohto dialógového okna podľa prílohy E k norme STN EN 1991-1-2 je (predvolená) návrhová 
hustota požiarneho zaťaženia daná vzťahom: 

 kfniqqdf qmq ,21, ⋅Π⋅⋅⋅= δδδ
 (1) 

V prvom kroku sa zvolia parametre v závislosti od účelu prevádzky, a to rýchlosť rozvoja požiaru, 
maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla, hustota požiarneho zaťaženia, nebezpečenstvo vzniku požiaru. 
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OZone obsahuje tabuľkové hodnoty pre tieto parametre podľa prílohy E normy STN EN 1991-1-2, ktoré 
sa môžu vybrať z rolovacieho zoznamu "Prevádzka". Ak sú potrebné iné hodnoty, používateľ môže v tom 
istom rolovacom zozname vybrať položku "Definovaný používateľom". 

Hustota požiarneho zaťaženia qf,k je stanovená ako 80% kvantil požiarneho zaťaženia, ktorý bol získaný 
meraním v reálnych požiarnych úsekoch. Údaje sú k dispozícii pre rôzne druhy prevádzok. Aby sa 
dosiahla charakteristická hustota požiarneho zaťaženia, bola meraná hmotnosť horľavého materiálu 
v požiarnom úseku a následne násobená teplom pri horení paliva a delená podlahovou plochou úseku. 
V týchto hodnoteniach bolo uvažované s teplom z úplného zhorenia. 

Etapa rozvoja požiaru je charakterizovaná koeficientom rýchlosti rozvoja požiaru ta, čo predstavuje čas, 
kedy plocha požiaru Af vzrastie na takú hodnotu, že rýchlosť uvoľňovania tepla dosahuje 1 MW. 

Maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla na jednotku plochy požiaru (RHRf) je maximálne množstvo 
energie, ktoré môže byť uvoľnené jednotkovou plochou požiaru v ustálenom stave v situácii, keď je 
požiar riadený palivom. RHRf je uvedený v prílohe E normy STN EN 1991-1-2 pre rôzne prevádzky 
v požiarnom úseku. Hodnoty RHRf predstavujú skutočné požiare a zohľadňujú neúplné spaľovanie.  

Vplyv nebezpečenstva vzniku požiaru sa zohľadňuje súčiniteľom δq2 uvedeným v prílohe E normy STN EN 
1991-1-2.  

Vplyv aktívnych protipožiarnych opatrení sa zohľadňuje súčiniteľmi δn,i uvedenými v prílohe E normy STN 
EN 1991-1-2. Používateľ označí alebo zruší voľbu skupiny aktívnych protipožiarnych opatrení podľa ich 
dostupnosti. 

Vplyv veľkosti podlahovej plochy požiarneho úseku sa zohľadní súčiniteľom δq1, ktorý je automatický 
vypočítanou funkciou plochy požiarneho úseku. Hodnoty súčiniteľa δq1 sú v programe OZone 
aproximovaná rovnicou (1), ktorá bola stanovená podľa tabuľkových hodnôt z tabuľky E1 normy STN EN 
1991-1-2. 

 ( ) 5752.0ln1688.01 +⋅= fq Aδ  (2) 

Maximálna plocha požiaru Afi,max je plocha podlahy, na ktorej sa nachádza horľavý materiál. Vo väčšine 
prípadov sa maximálna plocha požiaru rovná podlahovej ploche požiarneho úseku. Predvolene program 
OZone vypočíta túto hodnotu z údajov poskytnutých v okne "Požiarny úsek". Používateľ môže zvážiť 
rôzne hodnoty pre maximálnu plochu požiaru, ktorá môže byť nižšia ako podlahová plocha úseku. 

Výška požiaru nad podlahou je prednastavená ako nulová, teda zdroj požiaru je na úrovni podlahy. 
Používateľ môže definovať inú úroveň zdroja požiaru (pozri Obr. 5.2). To môže mať vplyv na kritériá 
celkového vzplanutia, vysvetlené v prílohe F. 

Výška paliva (horľavého materiálu) je štandardne zvolená na úrovni podlahy. Používateľ môže definovať 
inú maximálnu výšku paliva v priestore (pozri Obr. 5.2). To môže mať vplyv na kritériá celkového 
vzplanutia, vysvetlené v prílohe F. 
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Obr. 5.2:  Výšková úroveň požiaru a výška paliva 

Súčiniteľ horenia je uvažovaný s predvolenou hodnotou m = 0,8 podľa STN EN 1991-1-2. Používateľ 
môže zadať inú hodnotu v závislosti od funkcie prevádzky a druhu požiarneho zaťaženia. 

Používatelia OZone si musia vybrať medzi tromi rôznymi možnosťami. Pri "Žiadny model horenia", 
prítomnosť kyslíka v priestore nemá vplyv na rýchlosť uvoľňovania tepla. Keď nie je k dispozícii žiadny 
kyslík v priestore, model horenia "Vonkajšie horenie" obmedzuje množstvo uvoľňovania energie vo 
vnútri priestoru a model horenia "Predĺžená dĺžka požiaru" obmedzuje množstvo uvoľnenia energie vo 
vnútri priestoru a predĺži počiatočnú dĺžku požiaru. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe B. 

Stechiometrický súčiniteľ je v algoritme OZone uvažovaný hodnotou 1,27. Požívateľ môže definovať inú 
hodnotu v rámci možnosti "Vlastná krivka". 

5.2. Požiar definovaný používateľovom – Vlastná krivka 

V dialógovom okne „Požiar“ je možné definovať akúkoľvek požiarnu krivku priestorového požiaru 
pomocou možnosti "Vlastná krivka". Ako je znázornené na Obr. 5.3, tabuľka na ľavej strane má štyri 
stĺpce, Čas v sekundách, RHR - rýchlosť uvoľňovania tepla v MW, mf - rýchlosť tepelného rozkladu v kg/s 
a Plocha požiaru v m2. 

 

Podlaha 

Úroveň požiaru 

Horľavý 
materiál 

Výška 
horľavého 
materiálu 
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Obr. 5.3:  Dialógové okno „Vlastná krivka“ 

V rámci skupiny "Parametre požiaru" je možné uviesť maximálnu plochu požiaru v m2, výšku zdroja 
požiaru nad podlahou v m a výšku paliva v m (pozri Obr. 5.1). Význam parametrov v rámci časti okna 
"Horenie" je rovnaký ako v predchádzajúcom odseku (pozri Obr. 5.1). 

V skupine „Definovanie požiarnej krivky“ je možné zamknúť alebo odomknúť niektoré stĺpce tabuľky. Ak 
je vybratá možnosť "Len RHR" (predvolené), je možné editovať iba prvé dva stĺpce Čas a RHR. Ak je 
vybratá možnosť "Len mf", stĺpce Čas a mf sa dajú editovať. Ak je vybratá možnosť "RHR a mf", dajú sa 
editovať stĺpce Čas , RHR a mf. 

Vzťah medzi jednotlivými parametrami je nasledovný: 

 
,( ) ( )c n e t fiR H R t m H m t= ⋅ ⋅ ɺ  (3) 

kde  m   je súčiniteľ horenia, 
        Hc,net teplo pri horení paliva, 
        mfi   rýchlosť tepelného rozkladu. 

Ak je plocha požiaru známa v každom časovom kroku, používateľ môže označiť voľbu "Plocha požiaru" 
a následne bude možné editovať stĺpec "Plocha". Takto je možné v tabuľke uviesť hodnoty plochy 
požiaru v závislosti od času. 

Ak plocha požiaru v čase nie je známa, program OZone vypočíta Afi(t) podľa vzťahu: 

 
, m ax

m ax

( )
( )fi fi

R H R t
A t A

R H R
= ⋅  (4) 
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kde  Afi,max je maximálna plocha požiaru definovaná v skupine „Parametre požiaru“. 

Sú možné 4 scénare: 

Prípad 1. V tabuľke sú používateľom zadané hodnoty RHR, mf a plocha požiaru 

Keď je k dispozícii celý rozsah údajov, používateľ môže zadať všetky stĺpce. Tento prípad zodpovedá 
požiarnym skúškam, v rámci ktorých sa merala strata hmoty a rýchlosť uvoľňovania tepla vo vnútri 
požiarneho úseku. Plocha požiaru je tiež známa v každom čase. Napríklad, táto situácia môže nastať pri 
modelovaní podrobného požiarneho testu v nádrži s dvoma zónami s meraním straty hmoty a meraním 
RHR pomocou vyčerpania kyslíka v horných vrstvách zariadením na odsávanie plynov. V tomto prípade 
nie je možné použiť žiadny model horenia. 

Prípad 2. V tabuľke sú používateľom zadané hodnoty RHR a mf 

Tento prípad zodpovedá požiarnym skúškam, pri ktorých bola meraná strata hmoty a rýchlosť uvoľnenia 
tepla vo vnútri požiarneho úseku. Plocha požiaru nie je známa a predpokladá sa, že je úmerná rýchlosti 
uvoľňovania tepla. V tomto prípade nie je možné použiť žiadny model horenia. 

Prípad 3. V tabuľke sú používateľom zadané hodnoty RHR alebo mf a tiež plocha požiaru 

Tento prípad zodpovedá požiarnym skúškam, pri ktorých bola meraná strata hmoty alebo rýchlosť 
uvoľnenia tepla vo vnútri požiarneho úseku. Neznáma veličina je odvodená na základe rovníc (3) a (4). 
Plocha požiaru je známa v každom čase. V tomto prípade nie je možné použiť žiadny model horenia. 

Prípad 4. V tabuľke sú používateľom zadané hodnoty RHR alebo mf 

Tento prípad zodpovedá požiarnym skúškam, pri ktorých bola meraná strata hmoty alebo rýchlosť 
uvoľnenia tepla vo vnútri požiarneho úseku. Plocha požiaru nie je známa a predpokladá sa, že je úmerná 
rýchlosti uvoľňovania tepla. Neznáme veličiny sú vypočítané na základe rovníc (3) a (4). Modely horenia 
sa v tomto prípade môžu použiť, ale nemusia. 

Používateľ môže údaje do tabuľky importovať alebo aj z tabuľky exportovať. Pri importovaní údajov musí 
byť súbor s príponou .txt vyplnený údajmi v dvoch, troch alebo štyroch stĺpcoch v rovnakom poradí ako 
v tabuľke. Prvý stĺpec musí obsahovať čas v sekundách. Musia byť definované minimálne dva stĺpce 
(napr. Čas a RHR). Oddeľovač údajov musí byť medzera, nie tabulátor ani čiarka. 

5.3. Lokálny požiar 

V dialógovom okne „Požiar“ je možné definovať až päť lokálnych požiarov, viď Obr. 5.4 . Do hornej 
tabuľky vľavo sa zadajú priemery lokálnych požiarov v metroch a ich poloha na podlahe pomocou 
súradníc x a y.  

V skupine  "Geometrické údaje" sa definuje výšku stropu v metroch a bod, v ktorom sa vypočíta lokálna 
teplota, a to pomocou vzdialenosti na osi x v m a výšky nad podlahou – „Výška na osi (z)“ v metroch. 
Súradnica stĺpa y=0. 

Lokálny požiar môže byť definovaný priamo v tomto okne bez definovania požiarneho úseku 
v dialógovom okne "Požiarny úsek". Ak už bola v okne "Požiarny úsek" definovaná geometria požiarneho 
úseku, vtedy výška úseku sa automaticky prevezme do definície lokálneho požiaru ako výška stropu. 

Tabuľka na pravej strane bude obsahovať hodnoty RHR v čase v MW. Používateľ vyberie číslo požiaru 
z rolovacieho zoznamu v hornej časti tabuľky a vyplní hodnoty v tabuľke. Údaje z iných tabuľkových 
zdrojov (ako napríklad MS Excel) je možné do tabuľky vložiť pomocou klávesovej skratky (Ctrl + V). 
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Podrobnosti o postupe výpočtu teplôt z lokálnych požiarov sú uvedené v prílohe E. 

 

 

Obr. 5.4:  Dialógové okno „Lokálny požiar“ 
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6. Dialógové okno „Modely“ 

Dialógové okno „Modely“, prezentované na Obr. 6.1, súvisí len s priestorovými požiarmi.  

 

Obr. 6.1:  Dialógové okno „Modely“ pre priestorové požiare 

Dvojzónové a jednozónové modely sú založené na rôznych hypotézach. V skutočnosti zodpovedajú 
rôznym typom požiaru alebo rôznym štádiám toho istého požiaru. Jednoducho majú rôzne oblasti 
použitia a navzájom sa dopĺňajú. Pri modelovaní požiaru v danom úseku je dôležité vedieť, či je 
vhodnejší dvojzónový alebo jednozónový model. 

Požiarne zaťaženie sa môže považovať za rovnomerne rozložené, ak je horľavý materiál prítomný viac-
menej na celej podlahe požiarneho úseku a keď je hustota požiarneho zaťaženia (množstvo horľavého 
materiálu na plochu podlahy) viac-menej rovnomerná. Naopak, horľavý materiál môže byť 
koncentrovaný na pomerne malom povrchu v porovnaní s celkovou podlahovou plochou a zvyšok 
podlahovej plochy je bez horľavého materiálu. 

Vznietenie požiaru je vo väčšine prípadov lokálne a preto požiar zostáva ohraničený na určitej ploche po 
určitý čas. Ak sú teploty dostatočne vysoké na spontánne vznietenie všetkého horľavého materiálu 
v priestore , dochádza k celkovému vzplanutiu. Dvojzónové modely sú vo všeobecnosti platné v prípade, 
že oheň zostane lokalizovaný alebo v prípade požiaru pred vzplanutím, zatiaľ čo jednozónové modely sú 
platné v prípade plne rozvinutých požiarov alebo požiarov po vzplanutí. Podobne, dvojzónový 
predpoklad už nie je vhodný, ak je hrúbka chladnej vrstvy príliš malá. Nakoniec, ak je plocha požiaru 
v porovnaní s podlahovou plochou veľká, predpoklad jednozónového modelu je reálnejší ako 
dvojzónového. 
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V programe OZone je implementovaná automatická kombinácia modelov. Simulácia sa vždy začína 
predpokladom dvojzónového modelu a ak je splnené jedno z kritérií na celkové vzplanutie (pozri prílohu 
F), simulácia sa prepne na jednozónový model. 

V rámci skupiny "Modelovanie požiaru" môže používateľ zvoliť použitie jednozónového alebo 
dvojzónového modelu, alebo nechať predvolenú kombináciu oboch modelov. 

V rámci skupiny "Kritériá pre prechod z dvojzónového na jednozónový model" môže používateľ meniť 
hodnoty štyroch parametrov, ktoré riadia prepínanie z dvojzónového modelu na model s jednou zónou. 
Dôrazne sa odporúča, aby sa tieto hodnoty nezmenili, pokiaľ nie sú k dispozícii príslušné údaje. Kritériá 
prechodu z dvoch na jednu zónu a dôsledky na model zdroja požiaru sú popísané v prílohe F. Modifikácie 
hlavných premenných a základných rovníc, v prípade, keď nastane zmena na jednozónový model, sú 
podrobne uvedené v prílohe F. 
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7. Dialógové okno „Parametre“ 

Väčšina parametrov použitých pri výpočtoch sú uvedené v tomto okne, pozri Obr. 7.1. 

 

Obr. 7.1:  Dialógové okno „Parametre“ 

7.1. Všeobecné parametre 

Na ľavej strane okna sú uvedené nasledujúce parametre s predvolenými hodnotami: 

• Sálanie cez zavreté otvory: predvolená hodnota je 0,8 podľa literatúry 

• Bernoulliho súčiniteľ: predvolená hodnota je 0,7 

• Začiatočné podmienky v požiarnom úseku: predpokladá sa normálna počiatočná teplota 20 °C a tlak 
vzduchu 100 000 Pa 

• Vlastnosti ohraničujúcich konštrukcií: súčinitele prestupu tepla na vnútornej a vonkajšej strane podľa 
normy STN EN 1991-1-2. Tieto parametre sa vzťahujú iba na modely prirodzeného požiaru, pre 
nominálne požiare definované v okne "Prestup tepla" sú implementované zodpovedajúce hodnoty 
uvedené v STN EN 1991-1-2. 

• Nastavenie výpočtu: je predvolený čas analýzy ako dve hodiny. Odporúča sa dodržať maximálny časový 
krok pre výpočet na 10 sekúnd. 

• Parciálny súčiniteľ materiálu pri požiari: uvažovaná predvolená hodnota podľa normy STN EN 1991-1-2. 
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7.2. Model pohybu vzduchu 

Keď je masa horúcich plynov obklopená chladnejšími plynmi, horúcejšia a menej hustá masa stúpa 
nahor vzhľadom na rozdiel v hustote alebo kvôli vznášaniu v súvislosti s rýchlosťou plynu . Tento jav sa 
deje nad horiacim zdrojom paliva. Vznášajúci prúd sa označuje ako požiarny oblak. Studený vzduch je 
unášaný stúpajúcimi horúcimi plynmi, čo spôsobuje vytvorenie vrstvy horúcich plynov pod stropom. 
Viacerí autori navrhli rôzne analytické vyjadrenia vlastností požiarneho oblaku. Štyri z nich boli 
implementované do programu OZone.  

Treba poznamenať, že niektoré z týchto empirických vzťahov boli získané prispôsobením celkovej 
rýchlosti uvoľňovania energie Q a ďalšie boli získané prispôsobením jej konvekčnej časti Qc. V OZone sa 
uvažuje s hodnotou Qc = 0,7Q. 

Heskestad 

Model Heskestad je model s menším počtom predpokladov, ktorý najlepšie zodpovedá CFD 
(numerickému fluidnému dynamickému) modelu požiarneho oblaku a preto je stanovený ako 
východisková voľba v OZone. 

Virtuálny počiatok požiarneho oblaku je vo výške z0: 

 2 5
0 0,083 1,02z Q D= ⋅ − ⋅ɺ  (5) 

Výška plameňa Lfl ja daná vzťahom: 

 2 50,235 1,02flL Q D= ⋅ − ⋅ɺ  (6) 

Rýchlosť prúdenia masy požiarneho oblaku nad výškou plameňa (z > Lfl) je daná vzťahom: 

 ( )5 31 3
00, 071 1, 92p c cm Q z z Q= ⋅ − + ⋅ɺ ɺ  (7) 

Rýchlosť prúdenia masy požiarneho oblaku pod alebo vo výške plameňa (z ≤ Lfl) je daná vzťahom: 

 1,0056p c
fl

z
m Q
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= ⋅ ɺ  (8) 
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Thomas 

Thomasov model požiarneho oblaku je zameraný na vznášanie v blízkom poli alebo priamo v oblasti 
plameňa, keď je priemerná výška plameňa podstatne menšia ako priemer požiaru. V tejto oblasti je 
unášaný vzduch menej ovplyvnený rýchlosťou uvoľňovania tepla ako obvodom požiaru a tým aj 
priemerom požiaru. 

 3 20,59pm Dz=  (13) 

7.3. Tepelne a časovo závislé otvory 

Počas požiaru sa počet otvorov a ich veľkosť môže líšiť. Môže to byť v dôsledku poškodenia skla, 
automatického otvárania alebo príchodu hasičov. V OZone môže byť veľkosť otvoru definovaná ako 
funkcia teploty zóny, ktorá je v kontakte so sklom (TZ) alebo ako funkcia času. 

Kritérium funkcia teploty zóny môže predstavovať rozbitie spôsobené tepelným zaťažením. Kritérium 
funkcia času môže predstavovať príchod hasičov. Existujú štyri varianty závislostí: jednostupňový 
s teplotou, postupný s teplotou zóny, lineárny s teplotou zóny a variant závislosti s časom (pozri Obr. 
7.2). Rozbité zasklenie sa neskôr nedá zatvoriť. Takže percento rozbitého skla sa buď zvyšuje, alebo je 
konštantné, ale nikdy neklesá. 

 

 
 

a) Teplotná závislosť b) Teplotná závislosť - postupná 
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c) Teplotná závislosť - lineárna d) Časová závislosť 

Obr. 7.2:  7.3. Tepelne a časovo závislé otvory 

V STN EN 1991-1-2 sa neuvádzajú žiadne odporúčania pre otvory, aj keď ich vplyv na výsledky môže byť 
významný. ITM SST - 1551.1 je jediný dokument so znalosťami vývojárov, ktorí vydali odporúčania, ale 
bez konkrétnych informácií. 
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8. Aktívne tlačidlo „Tepelné zaťaženie“ 

Po zadefinovaní parametrov požiarneho úseku a požiaru sa kliknutím na tlačidlo „Tepelné zaťaženie“ 
uskutoční výpočet. Výsledky je možné získať z ponuky „Zobraziť“ (pozri Obr. 8.1). Úplný prehľad 
výsledkov je možné získať výberom príkazu „Protokol“, ktorý vytvorí súbor *.doc v rovnakom priečinku, 
v akom je uložený súbor analýzy s príponou *.ozn. 

 

Obr. 8.1:  Hlavné dialógové okno po stlačení tlačidla „Tepelné zaťaženie“ 

Všetky grafy obsiahnuté v súbore „Protokol“ môžu byť nezávisle otvorené v ponuke "Zobraziť". Z týchto 
okien je možné kopírovať dáta do iných programov (Excel, Word, PowerPoint atď.), a to výberom príkazu 
"Kopírovať graf" z kontextového menu, ktoré sa zobrazí kliknutím pravého tlačidla myši (pozri Obr. 2.2).  
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9. Dialógové okno „Prestup tepla“ 

V dialógovom okne "Prestup tepla" (pozri Obr. 9.1) môže používateľ zvoliť tepelné zaťaženie použité na 
prestup tepla do prierezu definovaného v okne "Prierez". Môžu sa použiť buď prirodzené požiare, alebo 
nominálne požiare. 

Ak sa pre prestup tepla zohľadní nominálna krivka požiaru (ISO 853 / ASTM E119 / uhľovodíková krivka), 
definícia požiarneho úseku a požiaru v bloku "Prirodzený požiar" v hlavnom dialógovom okne nie je 
potrebná. 

 

 

Obr. 9.1:  Dialógové okno „Prestup tepla“ 

Pri modeloch s prirodzeným požiarom je možné použiť niekoľko scenárov. 

Pri priestorových požiaroch je potrebné definovať charakteristiky požiarneho úseku a požiaru. Keď sa 
v dialógovom okne "Požiar" zvolí "Príloha E" alebo "Vlastná krivka", vtedy je v okne "Prestup tepla" 
aktívna len možnosť "Teplota hornej vrstvy". 

Ak nie je definovaný požiarny úsek pri lokálnych požiaroch, predpokladá sa, že lokálny požiar sa rozvíja 
v otvorenom priestore a je aktívna iba voľba "Teplota podľa lokálneho požiaru". 

Ak je definovaný požiarny úsek spolu s lokálnym požiarom, OZone vypočítava horúcu a studenú zónu 
v úseku (v závislosti od zvoleného modelu) a automaticky zohľadní "Maximálnu plochu požiaru" v okne 
"Požiar" ako súčet lokálnych požiarov definovaných v okne pre "Lokálny požiar". V takomto prípade 
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môže používateľ zvoliť jednu z troch volieb (Teplota hornej vrstvy, Teplota podľa lokálneho požiaru 
a Väčšia z týchto teplôt). 

Voľba "Väčšia z týchto teplôt" určuje maximálnu teplotu na základe nasledujúceho algoritmu (pozri Obr. 
9.2): 

- Ak sa bod, v ktorom sa počíta teplota (výška na osi z) nachádza v hornej vrstve definovanej ako rozdiel 
medzi výškou úseku a výškou rozhrania medzi vrstvami (Zs), potom sa na oceľový prierez aplikuje väčšia 
z teplôt hornej vrstvy priestorového požiaru a lokálneho požiaru. 

- Ak sa tento bod nachádza pod touto vrstvou, potom sa na oceľový profil aplikuje teplota podľa 
lokálneho požiaru. 

 

 

Obr. 9.2:  K vysvetleniu algoritmu pre určenie maximálnej teploty 

 

Výška rozhrania (Zs) 

Bod, v ktorom je vypočítaná teplota 
 (Výška na osi (z)) 

Výška požiarneho úseku 
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10. Dialógové okno „Prierez“ 

Po definovaní scenára v okne "Prestup tepla" tlačidlo "Prierez" umožňuje definovať typ a expozíciu 
prierezu. Môžu sa uvažovať chránené aj nechránené oceľové prierezy, ktoré sú vystavené požiaru zo 
štyroch alebo troch strán. Ak je definovaný lokálny požiar, je aktívna iba voľba "Nechránený prierez". 

Ako protipožiarnu ochranu je možné zvoliť nástrek alebo obklad, ktoré majú buď konštantné vlastnosti, 
alebo vlastnosti závislé na teplote (definuje používateľ). Pri vopred definovaných ochranných 
materiáloch z katalógu sú uvedené iba konštantné vlastnosti. 

 

Obr. 10.1:  Dialógové okno „Prierez“ 
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11. Aktívne tlačidlo „Teplota prierezu“ 

Vývoj teploty v nechránenom alebo chránenom oceľovom priereze sa vypočíta so zohľadnením metód 
normy STN EN 1993-1-2. Teplota plynu je stanovená ako teplota hornej vrstvy, teplota podľa lokálneho 
požiaru alebo väčšia z týchto dvoch teplôt. 

Vývoj teploty v oceli sa vypočíta pomocou vzťahov normy STN EN 1993-1-2 pre chránené, resp. 
nechránené oceľové prierezy. 

Vývoj teploty prierezu v čase sa získa kliknutím tlačidla "Teplota prierezu". Ako pri teplotnej analýze, je 
možné výsledky získať z ponuky "Zobraziť" a celá správa o výsledkoch sa získa výberom príkazu 
"Protokol", ktorý vytvorí *.doc súbor v rovnakom priečinku ako súbor analýzy. Táto správa bude 
obsahovať aj vývoj teploty oceľového prierezu a jeho charakteristiky. 

Graf teploty prierezu, ktorý sa nachádza v protokole môže byť nezávisle otvorený v ponuke "Zobraziť". 
Z tohto okna je možné údaje kopírovať do iných programov (Excel, Word, PowerPoint atď.), a to 
výberom príkazu kopírovať graf "Kopírovať graf" z kontextového menu (pozri Obr. 2.2). 
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Prílohy 

Prílohy A až F sú dostupné v anglickom jazyku na stránke https://research.bauforumstahl.de/. 


