
 

I 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta stavební 

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 

 

 

 

Studijní program: Stavební inženýrství 

Studijní obor: Integrální bezpečnost staveb 

 

 

 

Diplomová práce 

POŽÁRNÍ OCHRANA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM 

FIRE PROTECTION WITH HOT DIP GALVANIZING 

 

 

 

 

 

Bc. Sylvie Raszková 

vedoucí práce: prof. Ing. František Wald, CSc. 

 

2019 



 

II 

 

 



 

III 

 

  



 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny  

a literatura jsou uvedeny v seznamu citované literatury. Nemám námitek proti použití této 

diplomové práce ve smyslu §60 Zákona č. 121/2000 sb. o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

 

V Praze dne 6. ledna 2019 

Bc. Sylvie Raszková 



 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji panu prof. Ing. Františkovi Waldovi, CSc. především za odborné vedení diplomové práce, 

profesionální přístup, věcné připomínky a podporu.  

Děkuji za finanční podporu výzkumnému grantu Česko-bavorské vysokoškolské agentury 

(BTHA) v podobě studijního pobytu na Technické univerzitě Mnichov (TUM). BTHA-MOB-

2018-4 "Entwicklung des Feuerschutzes durch Feuerverzinkung" Forschungsprojekt zwischen TU 

München und ČVUT v Praze.  

Děkuji Christianu Gaiglovi, M.Sc. a Prof. Dr.-Ing. Martinovi Mensingerovi za přátelské pozvání 

na TUM. Především bych chtěla poděkovat Christianovi za pomoc s experimenty.  

Děkuji členům Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ) a ArcelorMittal Ostrava a.s., 

panu Ing. Petrovi Strzyži a Richardovi Tomanovi za zprostředkování zhotovení vzorků pro 

experimentální účely.  

Děkuji rodině. Děkuji Tobě, eM, za podporu ve všem, co dělám.   



 

VI 

 

Obsah  

Čestné prohlášení ........................................................................................................................ IV 

Poděkování  ............................................................................................................................... V 

Obsah   .............................................................................................................................. VI 

Abstrakt  ............................................................................................................................ VII 

Abstract  ........................................................................................................................... VIII 

Seznam použitých symbolů a zkratek ....................................................................................... IX 

1 Úvod  ................................................................................................................................ 1 

2 Shrnutí problematiky ....................................................................................................... 4 

2.1 Emisivita ............................................................................................................................. 8 

2.2 Virtuální pec ...................................................................................................................... 11 

3 Cíle práce ......................................................................................................................... 16 

4 Vlastní práce .................................................................................................................... 17 

4.1 Validace virtuální pece ...................................................................................................... 17 

4.2 Ověření emisivity žárově zinkovaného prvku ve virtuální peci ....................................... 26 

4.3 Vliv chemického složení na hodnotu emisivity prvku ...................................................... 33 

4.4 Validace experimentu ....................................................................................................... 44 

5 Shrnutí.............................................................................................................................. 48 

6 Další cíle v oblasti ............................................................................................................ 50 

Seznam obrázků .......................................................................................................................... 51 

Seznam tabulek ........................................................................................................................... 53 

Literatura  .............................................................................................................................. 54 

Příloha 1 – odborný článek v časopise Konstrukce [28] .......................................................... 57 

Příloha 2 – zdrojový kód v programu FDS s deskovými snímači teploty .............................. 61 

Příloha 3 – zdrojový kód v programu FDS s definovanými vzorky ....................................... 62 

Příloha 4 – popis zónového modelu Argos ................................................................................ 63 

Příloha 5 – technický report CTICM [36] ................................................................................ 64 

 

  



 

VII 

 

Abstrakt  

Diplomová práce navazuje na tuzemský a mezinárodní výzkum zabývající se vlivem žárového 

zinkování na teplotní chování ocelových konstrukcí a jejich požární odolnost. Úvodní část práce 

shrnuje současný stav poznání problematiky nechráněných ocelových konstrukcí při požáru. 

Výsledky výzkumné činnosti dokládají účinnost ochrany žárovým zinkováním ocelových 

konstrukcí vystavených požáru. Práce definuje emisivitu žárově zinkového povrchu jako klíčový 

faktor přispívající ke snížení jeho povrchové teploty. Lesklost zinkové vrstvy, vzniklé při žárovém 

zinkování ocelových konstrukcí ponorem, práce prezentuje jako přímo úměrnou odrazivosti, 

vyjádřenou hodnotou emisivity povrchu. Stěžejní část práce představuje využití stávajícího 

numerického modelu virtuální pece pro ověření hodnoty emisivity žárově zinkovaného prvku. 

Jedná se o první aplikaci CFD modelu pro zkoumání a ověření hodnoty emisivity žárově 

zinkovaného prvku. Nabídnutá metodika popisuje způsob, jakým lze hodnotu emisivity ověřit. 

Příspěvek k vlivu chemického složení oceli na emisivitu povrchu popisuje princip malo-rozměrové 

zkoušky na Technické univerzitě Mnichov (TUM). Využití malé pece s topnou spirálou pro 

nepřímý výpočet emisivity povrchu v závislosti na třídách oceli je doloženo experimentálním 

měřením v rámci studijního pobytu na TUM. Využitím analytického řešení výpočtu povrchové 

teploty prvku pomocí přírůstkové metody v závěru práce byla ověřena návrhová hodnota emisivity 

na experimentech z Francie. V normě EN 1993‑1‑2:2021 bude pro žárově zinkované prvky složení 

oceli třídy A nebo B nabídnuta projektantům hodnota emisivity εm = 0,35. Pro žárově zinkované i 

nechráněné ocelové povrchy je na konci práce připraven mezní stupeň využití μ0 spolu s mezním 

součinitelem průřezu Am/V pro požární odolnost 15 a 30 min (R15 a R30). V příloze práce je také 

přiložen publikovaný článek autorky této diplomové práce, který vyšel v časopise Konstrukce a 

pojednává o souvisejících návaznostech. Cílem diplomové práce je ověření využití žárového 

zinkování k požární ochraně ocelových stavebních nosných konstrukcí. 

Klíčová slova  

emisivita; teplota; zinkovaná ocel; žárové zinkování; zinková vrstva; požární ochrana; požární 

odolnost; virtuální pec; CFD; FDS; experiment; chemické složení oceli; analytické řešení; 

numerické řešení; verifikace; validace 
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Abstract  

The diploma thesis follows on from the domestic and international research dealing with the effect 

of hot dip galvanizing on the thermal behaviour of steel structures and their fire resistance. The 

introductory part of the thesis summarizes the current state of art of the problem of unprotected 

steel structures in a fire. The results of the research activities demonstrate the efficiency of 

protection by hot-dip galvanizing of steel structures exposed to fire. The thesis defines the 

emissivity of the hot-zinc surface as a key factor contributing to lowering its surface temperature. 

The gloss of the zinc layer, resulting from the hot-dip galvanizing of the steel structures by the 

submergence, presents the thesis as being directly proportional to the reflectance, expressed as the 

surface emissivity value. The main part of the thesis is the use of the existing numerical model of 

the virtual furnace for verifying the emissivity value of the hot galvanized element. This is the first 

application of a CFD model for examining and verifying the emissivity value of a hot dip 

galvanized element. The proposed methodology describes the way in which the emissivity can be 

verified. Contribution to the influence of chemical composition of steel on surface emissivity 

describes the principle of small-dimensional test at Technical University of Munich (TUM). The 

use of a small furnace with a helix for indirect calculation of surface emissivity depending on the 

steel classes is documented by experimental measurements during the study stay at TUM. Using 

the analytical solution of element surface temperature calculation by the incremental method at 

the end of the thesis, the design value of the emissivity in the experiments from France was 

verified. In EN 1993-1-2: 2021, for hot-dip galvanized steel elements of Class A or B, the 

emissivity value εm = 0,35 will be offered to designers. For hot-dip galvanized and unprotected 

steel surfaces at the end of the thesis a limit utilization factor μ0 with a limit section factor Am/V 

for fire resistance of 15 and 30 min (R15 and R30) is prepared. In the appendix of the thesis is also 

attached a published article of the author of this diploma thesis, which appeared in the journal 

Konstrukce and deals with the related links. The aim of the diploma thesis is to verify the use of 

hot dip galvanizing for fire protection of steel building structures. 

Keywords  

emissivity; temperature; galvanized steel; hot dip galvanized; zinc coating; fire protection; fire 

resistance; virtual furnace; CFD; FDS; experiment; chemical composition of steel; analytical 

solution; numerical solution; verification; validation   
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

Latinské symboly  

Am Plocha přímo ohřívaného povrchu prvku na jednotku délky  m2/m 

Amb Součinitel průřezu pro povrch opsaného hypotetického    

 obdélníkového profilu, tzv. box (exponent b)    mm 

Am/V Součinitel průřezu nechráněného ocelového prvku   m-1 

(Am/V)b Součinitel průřezu boxový      m-1 

ca
 Měrná tepelná kapacita oceli      J/(kg·K) 

E Modul pružnosti        GPa 

Eb Celková vyzářená energie tělesa      W/m2 

Ebb Celková vyzářená energie černého tělesa (black body, exponent bb) W/m2 

Efi,d Návrhová hodnota účinku zatížení za požáru nezávislého na čase - 

fy Účinná mez kluzu oceli při pokojové teplotě    MPa 

hnet Čistý tepelný tok na jednotku plochy     W/m2 

hnet,c Čistý tepelný tok na jednotku plochy povrchu vlivem proudění W/m2 

hnet,r Čistý tepelný tok na jednotku plochy povrchu vlivem sálání  W/m2 

I Celková intenzita vyzařování      W/m2 

ksh Součinitel zastínění       - 

Mfi,t,Rd Momentová únosnost při požáru      kNm 

Mfi Sd Ohybový moment při požární návrhové situaci    kNm 

Rfi,d,0 Návrhová hodnota únosnosti za požáru v čase t = 0   - 

t Čas         min 

T Termodynamická teplota       [K] 

V Objem prvku na jednotku délky      m3/m 

 

Řecké symboly  

αc
 Součinitel přestupu tepla prouděním     W/(m2·K) 

ɛ    Emisivita povrchu tělesa       - 

ɛf    Emisivita požáru (plamenů)       - 

ɛm  Emisivita povrchu prvku       - 



 

X 

 

λa Součinitel tepelná vodivosti oceli     W/(m·K) 

Θa,cr Kritická teplota ocelového prvku     °C 

ϴg Teplota plynu v požárním úseku      °C 

ϴm Povrchová teplota prvku       °C 

ϴr Sálavá (radiační) teplota okolí prvku     °C 

µ0 Stupeň využití při požáru      - 

ρa Hustota oceli        kg/m3 

σ Stefan-Boltzmannova konstanta      W/(m2·K4) 

Δt Časový přírůstek        s 

Δϴ Zvýšení teploty prvku       °C 

Δϴa,t Zvýšení teploty nechráněného prvku během časového intervalu t °C   

Ф Polohový faktor        - 

 

Zkratky 

AST Adiabatic Surface Temperature (adiabatická teplota povrchu) 

CFD Computational Fluid Dynamics (analýza dynamiky plynů) 

FDS Fire Dynamics Simulator (software)   

ISO 834 Nominální normová teplotní křivka 

PAVUS Požárně atestační výzkumný ústav stavební, Veselí nad Lužnicí, požární laboratoř 

PT Plate Thermometer (deskový snímač teploty) 

TR6 Žárově zinkovaný uzavřený kruhový průřez z experimentu z roku 2017 

TUM Technická univerzita Mnichov 

R15 Požární odolnost 15 minut 

R30 Požární odolnost 30 minut 

 

 



Kapitola 1: Úvod  

1 

 

1 Úvod  

Požární odolnost konstrukce představuje dobu v minutách, po kterou nosný prvek přenáší účinky 

zatížení působící při požární situaci. Správně navržená konstrukce po tuto dobu neztratí stabilitu  

a nosnou funkci. Vhodnou volbou, případně úpravou nosných prvků a jejich povrchů lze předejít 

celkovému vzplanutí prostoru, vyšším teplotám a konečnému kolapsu konstrukce.  

Ocel a beton, dva nehořlavé stavební materiály, jejichž materiálové vlastnosti se vlivem 

zvyšující teploty mění. Modul pružnosti oceli E začne postupně klesat při dosažení teploty 100 °C 

a účinná mez kluzu oceli při teplotě 400 °C. Beton ve srovnání s ocelí ztrácí svou pevnost  

při nižších teplotách. Avšak ocelové konstrukce kvůli vysokému součiniteli tepelné vodivosti  

a subtilnímu charakteru se ohřívají daleko rychleji, a proto nejsou schopny odolávat vyšším 

teplotám. 

Materiálové vlastnosti oceli způsobují rychlé vstřebání (absorpce) dopadajícího tepla, 

kumulaci tepelné energie, a tím vyvolaný rychlejší růst teploty prvku. Vlivem rostoucí teploty 

klesají mechanické vlastnosti oceli a postupně se začnou projevovat deformace. Při dosažení 

kritické teploty oceli, konstrukce není schopna přenášet působící zatížení a dochází ke kolapsu.  

 Z pohledu požární bezpečnosti staveb ocelové konstrukce dosahují požární odolnosti 15 

min (R15). V případě vyšší hodnoty požárního rizika, z něhož plyne vyšší požadavek na požární 

odolnost konstrukce, je tato hodnota požární odolnosti nedostačující. Řešením je pasivní požární 

ochrana v podobě sádrových či vápenocementových nástřiků, zpěňovatelných (intumescentních) 

nátěrových hmot a deskových obkladů. Cílem těchto prvků je bránit účinkům požáru na holou 

konstrukci.   

 Pasivní požární ochrana ocelových konstrukcí je cenově nákladná a mnohdy nezbytná  

v prostorách s vyšším požárním rizikem, avšak nemusí být vždy spolehlivá. Vysoké náklady 

povrchových ochranných systémů (viz výše) představují značnou ekonomickou nevýhodu 

ocelových a kompozitních konstrukcí ve srovnání s prostými konstrukcemi betonovými. 

 Tuzemské i zahraniční experimentální výzkumy dokazují pozitivní vliv žárově zinkované 

oceli na snížení povrchové teploty konstrukcí vystavené požáru. Ocel chrání tenká vrstva zinku. 

Díky lesklému (odrazivému) povrchu je nárůst teplot ve srovnání s nechráněnou ocelí významně 

pomalejší.  
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Vrstva zinku se při žárovém zinkování nanáší ponorem do zinkové lázně při teplotě mírně 

nad 450 °C. Tato teplota je pro účinnost zinkové vrstvy limitní. Při vyšších teplotách vrstva zinku 

taje a vypařuje se. Odrazivost zinkovaného povrchu se ztratí a z původní chráněné konstrukce  

je rázem nechráněná, s vlastnostmi běžné konstrukční oceli.  

Žárové zinkování, používané především jako ochrana proti korozi, představuje 

ekonomickou výhodu. Sjednocení povrchové a požární ochrany zvyšuje konkurenceschopnost 

ocelových konstrukcí.   

Odrazivost povrchu se, zjednodušeně řečeno, vyjadřuje jeho emisivitou. Hodnoty jsou  

od jedné pro dokonale pohltivý povrch po nulu pro povrch dokonale odrazivý. Emisivitu lze získat 

několika způsoby – měřením pomocí spektrometru či kalorimetru, nepřímým měřením 

výzkumného centra TU Mnichov (TUM), v požární peci či v experimentální budově.   

Norma EN 1993‑1‑2:2007 [1] udává návrhovou emisivitu povrchu povrchově nechráněného 

prvku z uhlíkové oceli εm = 0,7. Pro žárově zinkované prvky experimentální a analytické studie 

doporučují do 15 min vystavení požáru uvažovat emisivitu εm = 0,32 a pro 30 min εm = 0,35.  

V normě EN 1993‑1‑2:2021 bude pro žárově zinkované prvky EN ISO 1461[2] pro složení oceli 

třídy A nebo B podle EN ISO 14713‑2 [3], Tab. 1 nabídnuta projektantům hodnota emisivity  

εm = 0,35. Související návaznosti představuje přiložený (Příloha 1) publikovaný článek autorky  

v časopise Konstrukce [4]. Příklad elegantního použití žárově zinkované nosné konstrukce 

v Německu na obr. 1.  

    

obr. 1 Orientační bod Duhamel neboli ,,Sárský polygon“, Sársko, Německo [5] 

Za účelem snížení nákladů na pasivní požární ochranu ocelových konstrukcí, jsou u nás  

i v zahraničí zkoumány pozitivní účinky žárově zinkovaných ocelových povrchů vystavených 

účinkům požáru. Experimentální i analytické studie ukazují výrazně lepší teplotní chování 

zinkovaných povrchů ve srovnání s ocelovými povrchy bez ochrany. Zinková vrstva účinně 
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zpomalí teplotní nárůst ocelového prvku v počáteční fázi požáru, díky tomu se posune teplotní 

křivka prvku a oddálí se tím dosažení dané (konkrétní) kritické teploty prvku. Žárově zinkované 

konstrukce díky tomu dosáhnou požární odolnosti až 30 min (R30). Po dobu 30 min jsou tyto 

konstrukce bez selhání schopné vzdorovat účinkům požáru podle ISO 834.  

Prokázání pozitivního vlivu žárového zinkování zajistí konkurenceschopnost ocelových 

konstrukcí vůči konstrukcím betonovým. Žárové zinkování bude mít díky tomu širší využití, které 

ocení především společnosti zaměřené na produkci této povrchové úpravy ocelových konstrukcí. 

A především investoři a projektanti mohou žárově zinkované nosné ocelové konstrukce považovat 

za ekonomický a efektivní způsob ochrany nejen proti korozi, ale především proti účinkům požáru. 
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2 Shrnutí problematiky 

Subtilní charakter a materiálové vlastnosti oceli, brání nechráněným ocelovým konstrukcím 

odolávat vyšším teplotám. Jejich požární odolnost dosahuje hodnoty 15 min (R15). Hustota, měrná 

teplená kapacita a součinitel tepelné vodivosti mají vliv na změnu teploty v ocelové konstrukci. 

Přestup tepla do konstrukce výrazně ovlivňuje povrchová úprava ocelových prvků. Díky aplikaci 

žárového zinkování a jeho lesklého povrchu jsou konstrukce schopny dosáhnout požární odolnosti 

30 min (R30).  

Hustota oceli je ve výpočtech uvažována konstantní hodnotou ρa = 7850 kg/m3 a její změny 

vlivem teploty se zanedbávají. Závislost měrné tepelné kapacity oceli ca a součinitele tepelné 

vodivosti oceli λa na teplotě popisuje EN1993-1-2:2007 [3] a znázorňuje obr. 2.   

      

obr. 2 Grafy závislosti měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti uhlíkové oceli na teplotě 

Měrná tepelná kapacita oceli při pokojové teplotě 20 °C dosahuje hodnoty ca
 = 440 J/(kg·K), 

do teploty 600 °C lineárně roste na hodnotu ca
 = 760 J/(kg·K) s průměrným přírůstkem 53 J/(kg·K) 

na 100 °C. Teplota kolem 735 °C způsobí změnu krystalické mřížky železa [7] a měrná tepelná 

kapacita oceli prudce vzroste na hodnotu ca
 = 5000 J/(kg·K). Od 900 do 1200 °C se uvažuje 

konstantní hodnota ca
 = 650 J/(kg·K). Nezávisle na teplotě se měrná tepelná kapacita uvažuje 

hodnotou ca
 = 600 J/(kg·K). Pokud se ve výpočtu uvažuje součinitel tepelné vodivosti oceli λa, pro 

zjednodušení se používá konstantní hodnota λa = 45 W/(m·K).  

Pro zjednodušení, sjednocení a porovnání chování stavebních materiálů a prvků při požární 

situaci, se zavedla normová teplotní křivka (ISO 834). Vyjadřuje závislost teploty normového 

požáru v uzavřeném prostoru (požárním úseku) na době jeho trvání, počínaje fází rozvoje požáru, 

tzv. “flashover“ efektu (obr. 3).  
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obr. 3 Charakteristický průběh požáru v uzavřeném prostoru; legenda: 1 = plně rozvinutý požár (řízený 

palivem s dostatkem kyslíku), 2 = normový požár – normová teplotní křivka ISO 834 [8] 

Teplotní křivka ISO 834 je dána vztahem [9]:  

 ϴg = 20 + 345 log10 (8t + 1)     [°C]           (1)  

kde:  ϴg je teplota plynu v požárním úseku [°C]; 

t     čas [min]. 

Z rozvoje teploty plynu ϴg pomocí soustavy rovnic pro přestup tepla do konstrukce, 

numerickým řešením získáme nárůst teploty v nechráněném prvku vystavenému požáru. 

S využitím vysokého součinitele tepelné vodivosti oceli λa lze zjednodušit výpočet uvažováním 

pouze jednorozměrného vedení tepla. Ve skutečnosti se teplo šíří všemi směry. Definici 

jednorozměrného vedení tepla a Fourierův zákon vedení tepla popisuje kapitola 2.2.1 [6]. Přestup 

tepla do konstrukce se řeší v přírůstcích.  

Přírůstková metoda přestupu tepla do konstrukce je velmi dobře známá, analyticky  

i numericky popsána [6], [10]. Analytické řešení využívá aplikaci pouze známých vztahů a rovnic. 

V případě komplikovaného nebo nemožného analytického postupu lze pro vyřešení úlohy využít 

postup numerický [10]. Numerická metoda představuje popis kroků, jakožto posloupnost činů na 

počítači, k řešení numerické úlohy.  

Správnost výsledků ovlivňují vstupní hodnoty a zvolené okrajové podmínky výpočtu 

Vyhodnocení analytického či numerického řešení má být správně ověřeno. Nejprve verifikováno, 

poté validováno. Verifikace představuje ověření na základě prostého modelu či jiných 

předpokladů, zda námi zvolený systém, okrajové podmínky a postup výpočtu odpovídá našim 

specifikacím, našemu návrhu. Zda naše kroky přináší potřebné informace, data, hodnoty. 

Například zjištění, že povrchová teplota nechráněného ocelového prvku v 15. min má řádově vyšší 

hodnotu ve srovnání s prvkem žárově zinkovaným, který chrání lesklá povrchová úprava. Validací 

je myšleno srovnání s reálným, skutečným příkladem, experimentem. Jestli naše teorie imituje 

reálnou situaci. Výsledky srovnání analytické nebo numerické myšlenky s verifikačním a 
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validačním modelem znázorní míru vhodnosti zvolených vstupních dat (okrajové podmínky, 

materiálové charakteristiky, postup výpočtu). Bez ověření nemohou být výsledky prezentovány. 

Přírůstková teorie přestupu tepla do konstrukce reprezentuje striktní postup výpočtu 

povrchové teploty prvku. Tuto metodu však nelze považovat za příliš přesnou, neboť se nárůst 

teploty uvažuje po přírůstcích, s hodnotami do nekonečna, což neodpovídá skutečnosti.   

Při požáru dochází k přenosu tepla, výměně energie mezi několika systémy, šířícími se 

teplem. Při tepelné výměně (termodynamický děj) nastává výměna tepla mezi dvěma tělesy 

s různou teplotou. Tepelná výměna reprezentuje vždy předání části vnitřní energie teplejšího tělesa 

chladnějšímu. Teplota a tepelný tok představuje základní principy přenosu tepla. Teplota 

znázorňuje množství dostupné energie. Tepelný tok charakterizuje přesun tepelné energie.  

Výměna či přenos tepla (resp. přestup tepla do konstrukce) za požáru probíhá třemi 

primárními jevy:  

- vedením (kondukcí), 

- prouděním (konvekcí), 

- sáláním (radiací).  

Vedením se teplo přenáší prostřednictvím přímých srážek molekul. Závisí tedy na molekulárních 

aktivitách. Tepelná energie se přenáší z oblasti s vyšší kinetickou energií do oblasti s nižší 

kinetickou energií. Dochází ke srážkám částic s vyšší rychlostí s částicemi s nižší rychlostí. 

V důsledku toho rychlejší částice předají část své energie částicím pomalejším, jimž se následně 

zvýší hodnota kinetické energie. Částice přitom stále oscilují (kmitají) kolem své rovnovážné 

polohy, nepřemísťují se. Kondukce představuje energetický tok bez transportu částic. Vedením se 

teplo šíří v pevných látkách. V kapalinách a plynech nastává kombinace přenosu tepla vedením i 

prouděním. Vedení je nejčastější způsob přenosu tepla, jenž vzniká prostřednictvím fyzického 

kontaktu. Naše holá ruka, přiložená k okenní tabuli nebo teplé zimní oblečení, které nás izoluje od 

chladného prostředí, jsou ukázkovým příkladem využívání tepelné výměny vedením. Disertační 

práce [6] cituje tvrzení, že materiály, jenž jsou dobrými elektrickými vodiči, jsou také dobrými 

vodiči tepla [11]. 

Teorií analytického řešení rovnic vedení tepla a navazujícími souvislostmi se zabývá 

kapitola 2.2.1 disertační práce [6]. Kapitola dále poskytuje hodnoty součinitelů tepelné vodivosti 

vybraných materiálů podle [12]. Součinitel tepelné vodivosti λ charakterizuje schopnost materiálu 

vést teplo a rychlost jeho přenosu. Součinitel tepelné vodivosti látek λ závisí na jejich měrné 
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tepelné kapacitě c. Závislost součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity oceli na teplotě 

graficky znázorňuje obr. 2. Kapitola 4.2.3 v publikaci [7] popisuje souvislosti tepelných vlastností 

oceli a uvádí normové rovnice pro jejich výpočet. Při výpočtu vedení tepla je ocel uvažována jako 

izotropní materiál, jenž má ve všech směrech stejné vlastnosti.  

Přenos tepla prouděním způsobuje proudění hmoty různé teploty. Proudění se uplatňuje 

pouze u tekutin (kapalin a plynů), neprobíhá u látek pevných. Pohyb hmoty vyvolá vzájemný 

pohyb jednotlivých částí s odlišnou teplotou, tedy různou hustotou vnitřní energie. Tento proces 

docílí přenášení tepla. Chladnější kapalina nebo plyn má větší hustotu, a proto klesají dolů, 

vytlačují teplejší kapalinu nebo plyn vzhůru. Proto je například v místnosti u země chladnější 

vzduch než u stropu.  

Sálání (vyzařování, radiace) představuje fyzikální jev, při němž látka emituje (vydává, 

vyzařuje) do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. Prostřednictvím sálání se teplo 

může přenášet bez přenosu látkovým prostředím. Na rozdíl od vedení a proudění, přenos tepla 

sáláním není vázáno na hmotu. Vazbu na hmotu nemá také absorpce tepelné energie. Tepelné 

paprsky, v podobě elektromagnetických vln, se liší od paprsků světelných pouze jejich větší 

vlnovou délkou. Elektromagnetické vlny viditelného světla dosahují hodnot vlnové délky 0,35 – 

0,75 μm. Rozsah vlnových délek tepelného záření se pohybuje v rozmezí 0,3 – 100 μm, spadají 

do oblasti infračerveného záření.  

Při požární situaci teplota konstrukce není konstantní po celou dobu, proto je vedení tepla 

neustálené. Z důvodu malých hodnot se při návrhu zanedbává. Rovnice neustáleného vedení tepla 

uvádí disertační práce [6] v kap. 2.2.1.  
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2.1 Emisivita  

Emisivita je bezrozměrná veličina a značí se řeckým písmenem ε. Její definice udává poměr 

intenzity záření jakéhokoli tělesa k hodnotě černého tělesa při stejné teplotě. Emisivita tak určuje 

schopnost tělesa vyzařovat teplo.  

Pro každý materiál platí, že dopadající záření je materiálem částečně propuštěno, částečně 

odraženo a částečně pohlceno (absorbováno). Optické vlastnosti definující lze označit za 

propustnost, odrazivost a pohltivost (absorptivitu). 

Tepelné záření může být absorbováno, odráženo nebo přenášeno hmotou. Tuto definici 

znázorňuje obr. 4 pro povrch a médium (plyn, mlha nebo okno). Za propustnost, odrazivost a 

pohltivost (absorptivitu) lze označit odezvy materiálu na dopadající záření, které definují optické 

vlastnosti materiálu. Optické vlastnosti charakterizují odezvu materiálů na dopadající 

elektromagnetické záření. 

 

obr. 4 Dopadající tepelné záření na povrch a těleso (médium) [13] 

Tepelné záření zahrnuje přenos tepla elektromagnetickými vlnami omezenými relativně malým 

rozsahem elektromagnetického spektra na obr. 5. 

 

obr. 5 Elektromagnetické spektrum [14] 
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Teorii tepelného záření poprvé adekvátně popsal v srpnu roku 1900 Planckův vyzařovací 

zákon, jenž popisuje závislost mezi vlnovou délkou a spektrální emisivitou. Spektrální emisivita 

Eb černého těla je funkcí vlnové délky a teploty (obr. 6).  

 

obr. 6 Závislost spektrální emisivity na vlnové délce pro černé, šedé a skutečné těleso [14] 

Pohlcené záření je přeměněno v teplo a pro zachování termodynamické rovnováhy opět vyzářeno. 

Relativní schopnost materiálu vyzařovat (emitovat) záření materiálu je označována jako emisivita 

(emitance). 

Emisivita, jakožto optická vlastnost materiálu, udává množství vyzářeného světla z 

materiálu v poměru k množství, které při stejné teplotě vyzařuje černé těleso (dále jen BB = black 

body). Toto ideální těleso dokonale pohlcuje veškeré dopadající elektromagnetické záření, žádné 

záření tedy neodráží ani nepropouští. Vyzařování černého tělesa pak závisí jen na jeho 

termodynamické teplotě. Čím více záření černé těleso pohltí, tím více se zvětší jeho teplota – tzn., 

že BB bude vyzařovat tepelné záření a stane se zároveň ideálním zářičem.  

Celkovou intenzitu vyzařování (vyzářenou energii) absolutně BB udává Stefan-

Boltzmannův zákon (1879). Tento zákon definuje intenzitu vyzařování přímo úměrnou čtvrté 

mocnině termodynamické teploty BB. podle vztahu: 

 I = σT4        [W/m2]           (2)  

kde:  I Celková intenzita vyzařování [W/m2] nebo celková vyzářená energie BB Ebb; 

 σ Stefan-Boltzmannova konstanta, σ = 5,67·10-8 [W/(m2·K4)]; 

 T Termodynamická teplota [K]. 

 

Pro reálné těleso („šedé těleso“) lze Stefan-Boltzmannův zákon psát ve tvaru: 

 Eb = ɛσT4       [W/m2]           (3)  

kde:  Eb Celková vyzářená energie tělesa; 



Kapitola 2: Shrnutí problematiky  

10 

 

 σ Stefan-Boltzmannova konstanta, σ = 5,67·10-8 [W/(m2·K4)]; 

 T Termodynamická teplota [K]; 

ɛ Emisivita povrchu tělesa [-]. 

 

Množství pohlceného záření závisí na barvě (BB pohlcují nejlépe) a na povrchu (od lesklých těles 

se záření odráží, kdežto matná tělesa záření více pohlcují). Vyzařování materiálu (emise) se odvíjí 

od hloubky propustnosti na dané vlnové délce.  

Emisivita (absolutně BB) dosahuje maximální hodnoty ε = 1,0. Emisivita reálného tělesa nabývá 

tedy hodnot εT ≤ 1,0.  

Hodnota emisivity povrchu není konstantní, je proměnná v čase a závisí na: 

- povrchové teplotě; 

- materiálu; 

- chemickém složení a struktuře materiálu; 

- stavu materiálu a jeho povrchu (teplota, drsnost, stupeň oxidace, stupeň zašpinění); 

- vlnové délce; 

- směru vyzařování; 

- polarizaci světla. 

Publikace [15] upozorňují na možné nesrovnalosti se skutečnou situací při použití konstantní 

odhadované hodnoty emisivity. 

Z výše uvedených skutečností lze definovat odrazivost povrchu jako přímo úměrnou 

emisivitě, kterou ovlivňuje právě povrchová úprava tělesa (prvku). Odrazivost povrchu se tedy 

vyjadřuje jeho emisivitou. Hodnoty emisivity povrchu jsou od jedné pro dokonale pohltivý povrch, 

po nulu pro povrch dokonale odrazivý (0 ≤ εm ≤ 1).  

Hodnota emisivity lze získat několika metodami:  

- využitím kalorimetru [6], [16], [17], [18] – hodnota emisivity dopočtena, 

- malo-rozměrovou zkouškou TU Mnichov – nepřímé měření hodnoty emisivity, 

- v požární peci – analytické vzorce, 

- v experimentální budově – analytické vzorce, 

- numerickým modelem virtuální peci (VP) – ověření hodnoty emisivity. 
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2.2 Virtuální pec 

What are the predictive capabilities of our computer simulations (in Structural Fire Engineering)? 

Jaké jsou schopnosti předpovědi našich počítačových modelů (v navrhování konstrukcí při 

požáru)? [19] 

 

obr. 7 Citace George E. P. Boxe 

Britský statistik George Edward Pelham Box pronesl: „Essentially, all models are wrong, 

but some are useful.“ V podstatě jsou všechny modely špatné, ale některé jsou užitečné. George 

E. P. Box (1919 – 2013) byl nazván “one of the great statistical minds of the 20th century“, jednou 

z velkých statistických myslí 20. století (obr. 7).   

Požární zkoušky se realizují v akreditovaných evropských zkušebnách. PAVUS, a.s. ve 

Veselí nad Lužnicí je jedinou akreditovanou zkušebnou požární odolnosti v České republice. 

Zkoušky požární odolnosti se provádí na horizontálních (stropních), vertikálních (sloupových) a 

stěnových pecích (obr. 8). Tvorba a funkčnost numerického modelu pece vhodnými softwary 

eliminuje počet požárních zkoušek a redukuje tím vysoké finanční náklady na jejich provedení.  

       

obr. 8 Pece pro zkoušení požární odolnosti PAVUS, a.s., zleva: stropní, sloupová, stěnová 
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Na základě několika diplomových prací [20], [21], [22] vznikl CFD model virtuální požární 

pece. Jedná se o model vodorovné (stropní) pece pro zkoušení požární odolnosti konstrukcí. 

Předlohou pro počítačový model byla reálná vodorovná pec požární laboratoře PAVUS a.s. 

s půdorysnými rozměry 3,0 × 4,0 m a výškou 2,2 m (obr. 8). Numerický model byl vytvořen 

pomocí softwaru FDS (Fire Dynamics Simulator), jenž je založen na metodě CFD (Computational 

Fluid Dynamics). Vizualizaci výsledků z programu FDS byly vytvořeny post-procesorovým 

programem Smokeview SMV 6.4.4. (obr. 9).  

 

obr. 9 Model prázdné virtuální pece [20] 

Metoda CFD a software FDS 

CFD, analýza dynamiky plynů, metoda vycházející z fyzikálního pohybu tekutin, který je dán 

základními zákony zachování hmoty, energie, hybnosti a chemických látek. CFD modely (tzv. 

modely typu pole) jsou postavené na algoritmech výpočtového proudění tekutin, nejen však 

v souvislosti s požárem. Prostorové řešení výpočtu požárního scénáře je mnohem přesnější než 

zónové modely. Hlavní výhodu této početní metody je získání požadovaných dat bez použití 

drahých experimentů a zkoušek. 

FDS, počítačový software, jenž simuluje účinek uživatelem definovaného požáru v 

uzavřeném prostoru, byl vyvinut, verifikován a validován v roce 2000 výzkumnou organizací 

NIST (National Institute of Standards and Technology) v USA a VTT (Teknologiska 

Forskningscentralen) ve Finsku. Součástí FDS je post – procesorový program Smokeview 6.5.4. 

Software je schopen vizualizovat šíření kouře a tepla v prostoru, transport tepla v pevných látkách, 

přestup tepla mezi povrchy a vzduchem, šíření plamene a rozvoj požáru a aktivaci kouřových, 

tepelných detektorů apod. Výpočet probíhá pouze v pravoúhlé síti výpočetních buněk a nutností 

je uvažovat entity v minimálním rozměru jedné výpočetní buňky. Software FDS byl validován 

pomocí tzv. OPEN kalkulací a verifikován těmito způsoby: 
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1. analytické testování – není dokonalé, použití pro dílčí výpočty (např. jednorozměrného 

vedení v pevné látce), 

2. numerické testování – velmi přesný a efektivní způsob.  

Podrobnější informace o softwaru FDS a procesu metody CFD lze nalézt v dokumentech [20], 

[23], [24]. Tvorbu modelu umožňuje také uživatelsky příjemnější prostředí pre-procesorového 

programu PyroSim1 2017 (obr. 12).  

Stručný popis numerického modelu pece 

Virtuální pec (VP) představuje matematický model stropní pece požární laboratoře PAVUS, a.s. 

Numerický model pece je vytvořen metodou CFD v programu FDS. VP zahrnuje geometrii 

skutečné pece, materiálové vlastnosti obložení pece, hořáky, podmínky ventilace, měřicí zařízení 

a zkoušené vzorky.   

 

        

obr. 10 Schéma (půdorys a řez) pece, virtuální i skutečné [20] 

                                                 

1 Pyrosim je grafické uživatelské rozhráni (pre-procesor) pro program FDS, autor Thunderhead Engineering 

Consultants, Inc., https://www.thunderheadeng.com/pyrosim. 

https://www.thunderheadeng.com/pyrosim
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Účinek požáru představuje teplotní nárůst podle normové křivky ISO 834 (obr. 3, obr. 11, 

rovnice (1)). Prostor pece zahřívá osm plynových hořáků. Čtveřice hořáků se směsí zemního plynu 

a vzduchu, umístěna v dolní třetině výšky obou podélných stěn. Regulace teploty se provádí 

pomocí deskových snímačů teploty (DST, PT z angl. plate thermometer). Na základě zjištěných 

teplot tyto deskové snímače teploty řídí výkony hořáků. Norma ČSN EN 1363‑1 [25] udává 

tolerované limity pro ISO 834 a tlaky v peci (obr. 11).  

 

obr. 11 Normová teplotní křivka s limity a limity přetlaku [20] 

Přesný popis virtuální pece (VP) a její výsledky jsou obsahem diplomové práce [20]. Práce 

prezentuje zahraniční zkušenosti, které se staly podkladem pro tvorbu numerického modelu. 

Zabývá se základními poznatky dynamiky požáru v uzavřeném prostoru a představuje náhled do 

problematiky modelování pomocí CFD. Práce potvrzuje splnění limitů vnitřního prostředí VP 

podle ČSN EN 1363‑1 [25], obr. 11. Validovanou přesnost numerického modelu stvrzuje pomocí 

několika požárních zkoušek provedených ve vodorovné peci v požární laboratoři PAVUS, a.s. 

Využití numerického modelování se ukázalo jako vhodná metoda pro modelování zkoušek požární 

odolnosti. Zajímavá myšlenka tvorby a užitečnosti VP byla publikována v odborných článcích 

[26], [27] s množstvím interesantních informací. Články zveřejňují výsledky studie VP, jenž 

prokazují možnost předpovědi požární odolnosti konstrukcí pomocí pokročilého sdruženého 

modelu. Pokročilý sdružený model spojuje dynamickou analýzu plynů (CFD) v peci s metodou 

konečných prvků (MKP).  

V závěru diplomové práce [20] autor upozorňuje na nutné zlepšení funkcí VP v podobě 

nastavení proměnných tepelně technických vlastností použitých materiálů, pokročilejšího 

nastavení ventilace bez překročení limitních hodnot, přesného nastavení hořáků v počáteční fázi, 

volby velikosti sítě s ohledem na chování jednotlivých materiálů. Veškeré kroky pro zlepšení VP 

musí být validovány na experimentech.  
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I přes vynikající shody studie numerického modelu VP s experimenty je potřeba počítačové 

modely vnímat s rezervou. Žádný model nemůže nahradit experiment. Numerické modely však 

mohou být užitečné ve snaze o přiblížení k předpovědi skutečného chování požáru a konstrukce.   

„Essentially, all models are wrong, but some are useful.“ 

George E. P. Box 
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3 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je ověření využití žárového zinkování k požární ochraně ocelových 

stavebních nosných konstrukcí. 

Dílčí cíle tvoří: 

Příprava stávajícího numerického modelu virtuální pece pro ověření hodnoty emisivity 

žárově zinkovaného prvku. 

Příspěvek k vlivu složení oceli na emisivitu povrchu pomocí malo-rozměrové zkoušky na 

Technické univerzitě Mnichov (TUM) 

Ověření návrhové hodnoty emisivity na experimentech z Francie. 
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4 Vlastní práce 

Kapitola se skládá ze 4 dílčích částí: 

1. validace numerického modelu virtuální pece (VP) porovnáním teplot černého a lesklého 

deskového snímače teploty (PT), numerická studie citlivosti 

2.  metodika ověření hodnoty emisivity žárově zinkovaného masivního prvku s využitím 

stávajícího pokročilého modelu VP,  

3.  ověření hodnoty emisivity žárově zinkovaných vzorků malo-rozměrovou zkouškou v 

peci TU Mnichov, vliv chemickém složení oceli   

4.  validace experimentů z Francie 

4.1 Validace virtuální pece 

Validací se rozumí experimentální ověření, konečná kontrola, jenž odkryje možné chyby. 

Výsledky ověření znázorní přesnost simulace. Kompletní validaci virtuální pece (VP) dokládají a 

jednotlivě popisují diplomové práce [20], [21], [22]. Tato kapitola popisuje dílčí validaci 

deskových snímačů teploty (PT), jenž slouží k regulaci teploty plynů VP (viz kap. 2.3). Validace 

se zaměřuje na porovnání černého (“vyzrálého“, starého) a lesklého (nového) PT. Ověření spočívá 

v porovnání experimentálně naměřených teplot PT s teplotami získanými CFD modelem VP. Pro 

úpravu modelu byl využit pre-procesorový program PyroSim 2017 (obr. 12), sloužící jako grafické 

uživatelské rozhraní a dále post-procesorový program Smokeview SMV 6.4.4 pro vizualizaci 

výsledků z programu FDS. Klíčovým parametrem této studie je emisivita povrchu PT.  

 

obr. 12 Model prázdné virtuální pece, vizualizace v programu Pyrosim 
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Deskové snímače teploty  

Plate thermometer (PT) neboli deskový snímač teploty (DST) slouží v peci k řízení výkonu hořáků 

a regulaci teploty plynu ϴg. Umisťují se také v blízkosti povrchu vzorku. Konstrukci a materiál 

(obr. 13), umístění, údržbu PT a další specifikace definuje norma ČSN EN 1363-1 [25].  

Před prvním použitím (měřením) PT je potřeba nechat lesklý povrch “vyzrát“. “Vyzrání“ 

definuje proces, při němž se nový, lesklý povrch PT stane téměř černým. PT se uloží do pícky 

předehřáté na 1000 °C po dobu 60 min nebo se po dobu 90 min vystaví zahřívání podle teplotní 

křivky ISO 834 (obr. 3, obr. 11, rovnice (1)) v peci pro zkoušení požární odolnosti. Účinkem 

prostředí (vysoké teploty, zplodiny hoření), vrstvou sazí, degradací a ztrátou lesklosti povrchového 

materiálu PT zčerná. PT se stane “vyzrálým“. Důvodem procesu “vyzrání“ je nutnost dosáhnout 

co nejmenšího rozdílu (ideálně shody) hodnot emisivity povrchu PT a plynu. 

   

obr. 13 Konstrukce deskového snímače teploty (PT) [21] 

Teorie deskového snímače teploty (PT) je založena na jejich vhodné konstrukci (obr. 13), 

jenž umožňuje zaznamenat složku tepelného toku hnet – složku čistého tepelného toku prouděním 

i sáláním podle rovnice 4. Povrch PT je uvažován jako dokonalý izolátor. Vedení v tenkém plechu 

se zanedbává. Celkový čistý tepelný tok hnet [W/m2], vstupující do tohoto ideálního povrchu, je 

roven nule a platí následující vztah:  

hnet = 0 = hnet,c + hnet,r = αc (ϴg – ϴm) + ɛm · σ [(ϴr + 273)4 – (ϴm + 273)4]           (4)                     

kde:  αc  je součinitel přestupu tepla prouděním [W/(m2·K)]; 

 ɛm       povrchová emisivita prvku [-]; 

 σ     Stephan-Boltzmannova konstanta (= 5,67 · 10-8 W/(m2·K4)); 

 ϴg     teplota plynu okolí prvku [°C]; 

 ϴm     povrchová teplota prvku [°C]; 

ϴr     sálavá (radiační) teplota okolí prvku [°C].   
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Teplota ideálního povrchu, jenže neabsorbuje žádný tepelný tok hnet, se nazývá adiabatická 

teplota povrchu (AST, z angl. adiabatic surface temperature). Teplota platu odpovídá adiabatické 

teplotě povrchu: TPT ≈ TAST 

Emisivita povrchu odpovídá hodnotě pro:  

- PT černý (“vyzrálý“)  ɛm = 0,9; 

- PT lesklý (nový)  ɛm = 0,25 (slitina niklu [21]). 

Popis validace a simulace virtuální pece, zdrojový kód  

Předmětem validace jsou tři deskové snímače teploty (PT) – dva černé (“vyzrálé“) a jeden lesklý 

(nový). Sledované PT byly použity při jedné z řady zkoušek požární odolnosti ve stropní peci 

PAVUS, a.s. v roce 2016. Následující fotografie (obr. 14, obr. 15, obr. 16) zachycují PT v prázdné 

peci před zahájením zkoušky.  

 

obr. 14 Deskové snímače teploty (PT) v prázdné stropní peci PAVUS, a.s. [22] 
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obr. 15 Detail černého (“vyzrálého“) PT 26 v prázdné stropní peci PAVUS, a.s. [22] 

 

obr. 16 Detail vlevo černého (“vyzrálého“) PT 29 a vpravo lesklého (nového) PT 30                                  

v prázdné stropní peci PAVUS, a.s. [22] 

Polohové uspořádání deskových snímačů teploty (PT) v peci znázorňuje (obr. 17). První, 

černý PT 26 (obr. 15) je umístěn 0,1 m pod stropem. Dvojice PT, černého (matného) PT 29 a 

lesklého PT 30 (obr. 16), je situována 1,5 m nad podlahou (obr. 17).  

 

obr. 17 Schéma podélného řezu stropní pece PAVUS, a.s., rozmístění PT [ ]                                    
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Vlastnosti a polohu trojice deskových snímačů teploty (PT) – PT 26, PT 29 a PT 30 (viz 

výše) definují nové příkazy ve zdrojovém kódu prázdného numerického modelu VP [20]. 

Doplněné příkazy jsou vypsány v Příloze 1. Černému povrchu PT 26 a PT 29 je přiřazena hodnota 

emisivity příkazem BEAD_EMISSIVITY=0.9. Lesklost povrchu PT 30 definuje příkaz 

BEAD_EMISSIVITY=0.25. Hodnoty emisivit jsou uvažovány jako konstantní. Příkaz 

ADIABATIC SURFACE TEMPERATURE GAS je přiřazen všem třem platům pro zjištění 

adiabatické teploty okolí daného PT (viz výše). Definice použitých příkazů a příklady jejich užití 

popisuje uživatelská příručka FDS [23]. Konstrukce PT se v programu FDS (případně PyroSimu) 

zobrazí jako bod (obr. 18, PT 26). Velikost výpočetní sítě zůstala zachována s buňkami o rozměru 

250 x 250 x 250 mm. Výpočetní čas simulace byl zvolen v délce 10 min.        

    

obr. 18 Zobrazení PT 26 v modelu virtuální pece, vizualizace v programu Pyrosim 

Výstupy simulace a rozbor výsledků 

Předmětem srovnání modelu a experimentu je teplota v závislosti na čase. Experiment 

představuje průběh naměřené teploty dvou černých deskových snímačů teploty PT (26 a 29) a 

jednoho lesklého PT 30 ve stropní peci PAVUS, a.s. (viz kap. 2.3). Model reprezentují teploty 

simulace virtuální pece (VP). Teplotní křivky (modelu vs. experimentu) vyhodnocují následující 

grafy (obr. 19) pro jednotlivé PT.   
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obr. 19 Srovnání křivek adiabatické teploty PT v prázdné VP  

Model s experimentem se téměř dokonale shoduje od 5. min požáru. Neshody křivek 

v počáteční fázi požáru (prvních 5 min) způsobuje prudký nárůst teploty. V této fázi pec startuje, 

hořáky jsou nárazově spuštěny, prostředí v peci je teplotně neustálené. Rozdíly teplot modelu a 

experimentu v tomto časovém úseku nemají rozhodující význam, jsou irelevantní.  

Grafy na obr. 20 vystihují srovnání rychlosti nárůstu experimentální hodnoty teploty černého 

deskového snímače teploty PT 29 (tečkovaná křivka) a lesklého PT 30 (plná křivka). V případě 

plné křivky (lesklý PT 30) teploty rostou pomaleji. Posun, resp. časový odstup plné křivky od 

tečkované způsobuje lesklý povrch PT 30. Adiabatickou teplotu povrchu ovlivňuje emisivita 

povrchu ɛm. Lesklost povrchu PT 30, vyjádřena jeho nízkou emisivitou ɛm = 0,25, je příčinou 

nižších teplot ve srovnání s černým PT 29, jehož emisivita je daleko vyšší (ɛm = 0,9).  
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obr. 20 Srovnání experimentálních křivek adiabatické teploty PT 29 a PT 30  

Poslední fáze studie porovnává křivky teploty černého deskového snímače teploty PT 29 a 

lesklého PT 30 z modelu. Srovnání průběhů FDS křivek adiabatické teploty PT (TAST) znázorňuje 

následující obr. 21. Příkaz ADIABATIC SURFACE TEMPERATURE GAS zjistí TAST okolí 

daného PT [23]. TAST ovlivňuje emisivita povrchu PT. Výše uvedený příkaz doplňuje definice 

emisivity v podobě BEAD_EMISSIVITY. Přesný zápis s hodnotami emisivity pro jednotlivé PT 

viz Přílohu 1. Srovnání na obr. 20 dokazuje vliv emisivity na teplotu PT (viz výše). Srovnání FDS 

křivek na obr. 22 ukazuje téměř shodný průběh teplot černého a lesklého PT. Časový posun 

teploty lesklého PT zde chybí. Lesklý PT měří téměř shodné teploty jako PT černý. Rozdílnost 

teplot je velice minimální. Simulace definovanou emisivitu povrchu PT zanedbala. Kombinace 

použitých příkazů ke zjištění TAST okolí PT je proto nevhodná.  

 

obr. 21 Srovnání FDS křivek adiabatické teploty PT 29 a PT 30  

Čím jemnější je výpočetní síť, tzn. čím menší jsou obsahy buněk, tím přesnější jsou 

výsledky simulace. Výpočetní čas se však s drobnější výpočetní sítí prodlužuje. Z toho důvodu 
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byla zvolena délka výpočetního času 80 s. Přesnost výsledků dvou nezávislých simulací s odlišnou 

jemností výpočetní sítě zobrazuje obr. 22. Graf porovnává teplotní křivky černého PT 26. Plná 

křivka reprezentuje výsledky první simulace s výpočetními buňkami o rozměru 250 x 250 x 250 

mm. Křivka čerchovaná znázorňuje výsledky druhé simulace s poloviční velikostí buněk (125 x 

125 x 125 mm). Velikost výpočetní oblasti totožná. Minimální rozdíly mezi křivkami potvrzují 

vhodně zvolenou velikost výpočetní buňky VP o rozměru 250 x 250 x 250 mm. Výsledky simulace 

z pohledu výpočetní sítě se považují za dostatečně přesné.       

 

obr. 22 Citlivostní analýza velikosti buněk výpočetní sítě, křivky adiabatické teploty PT 26 v prázdné VP                                                                      

Výsledky simulace ukazují výborné shody experimentu a modelu (obr. 19). Od 5. min 

výpočetního času se teplotní křivky deskových snímačů teploty PT 29 a PT 30 téměř překrývají. 

Počáteční nárůst experimentální teploty (čerchovaná křivka) lesklého PT 30 je ve srovnání 

s černým PT 29 pomalejší. Do 5. min požáru PT 30 disponuje nižšími teplotami než PT 29. 

Důvodem posunu teplotní křivky PT 30 je lesklost, odrazivost povrchu, resp. nízká hodnota 

emisivity.  Vliv lesklosti povrchu na teplotu PT 30 je viditelný ve srovnání s teplotou PT 29. 

Relativně hrubá síť výpočetních buněk o rozměru 250 x 250 x 250 mm poskytla dostatečně přesné 

výstupy. Zjemnění sítě na polovinu nemá vliv na přesnost výstupů (obr. 22. Studie upozorňuje na 

význam emisivity povrchu PT, jakožto klíčový parametr a rozhodující okrajovou podmínku 

teploty povrchu.  

Výsledky validace 

Validaci za úspěšnou a model za funkční se smí prohlásit v případě, že se teplotní křivky 

experimentu a numerického modelu téměř shodují. Popis validační studie ukázal: 

1. výborné shody teplotních křivek modelu a experimentu od 5. min požáru (obr. 19), 

2.  účinnost lesklého povrchu vlivem nízké emisivity na měření nižších teplot deskového 

snímače teploty PT (obr. 20),  
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3. nevhodnou kombinaci příkazu ADIABATIC SURFACE TEMPERATURE GAS  

a BEAD_EMISSIVITY pro měření adiabatické teploty okolí PT ovlivněné emisivitou jeho 

povrchu (obr. 21), 

4.  velmi dobrou přesnost výpočetní buňky o rozměru 250 x 250 x 250 mm (obr. 22).  

Výše uvedené body dokazují úspěšnost validace a funkčnost numerického modelu virtuální pece 

(VP) v programu FDS.  
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4.2 Ověření emisivity žárově zinkovaného prvku ve virtuální peci  

Nabízená metodika pro ověření hodnoty emisivity žárově zinkovaného prvku využívá 

numerický model virtuální pece (VP). Předmětem metodiky je sledování povrchové teploty 

lesklého a černého povrchu modelovaného vzorku uvnitř modelu VP. Lesklost povrchu definuje 

hodnota emisivity zinkové vrstvy. Omezujícím faktorem programu FDS je uvažování pouze 

jednorozměrné (1D) vedení tepla. 1D vedení tepla poskytuje rovněž sub-model sofwaru Argos 

[28]. Simulovaná teplota je porovnána s teplotou analytickou (viz kap. 2.1). Pro zajímavost je 

analytická teplota porovnána s teplotní křivou získanou programem Argos. Informace o programu 

a způsob definovaní vzorku viz Přílohu 4.  

Emisivita povrchu odpovídá hodnotě pro:  

- vzorek 1 (V1, oranžový) ɛm = 0,7 (povrch nechráněné oceli [3]), 

- vzorek 2 (V2, fialový) ɛm = 0,35 (povrch žárově zinkovaný, EN 1993‑1‑2:2021), 

- vzorek 3 (V3, zelený)  ɛm = 0,32 (povrch žárově zinkovaný [6]). 

Pro lepší orientaci jsou hodnoty emisivit barevně odlišeny – vizualizace, grafy.  

Popis metodiky a simulace, zdrojový kód  

Podklad pro přípravu metodiky ověření hodnoty emisivity žárově zinkovaného povrchu tvoří 

zdrojový kód numerického modelu prázdné virtuální pece (VP) [20]. Na zadní stěnu VP byl 

umístěn model vzorek, imitující masivní ocelový prvek. Rozměry vzorku zvoleny s ohledem na 

rozměr výpočetní buňky (VB, 250 x 250 x 250 mm). Vzorek o rozměru 500 x 500 x 250 mm (4 

VB), je situován v horní třetině výšky zadní stěny VP. Vzorek umístěný na zdi je minimálně 

ovlivněn prouděním horkých plynů kolem jeho povrchu. Polohu a vlastnosti jednotlivých vzorků 

definují příkazy ve zdrojovém kódu VP (viz Přílohu 3). Simulace po dobu 30 min byla spuštěna v 

procesoru FDS. Pro vizualizaci výsledků z FDS byl využit post-procesorový program Smokeview 

SMV 6.4.4. 

Požární pec (virtuální i reálná) z důvodu proudění horkých plynů není schopna vyvolat 

rovnoměrné teplotní namáhání v každém bodu dané výškové úrovně. Pro dosažení co nejmenší 

rozdílnosti teploty plynu v místě vzorku, byly provedeny tři totožné simulace:   

- simulace 1 (S1, vzorek V1, oranžový),  

- simulace 2 (S2, vzorek V2, fialový),   

- simulace 3 (S3, vzorek V3, zelený).  
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V každé simulaci (S1, S2, S3) je umístěn vzorek (V1, V2, V3) se shodnou polohou, materiálovými 

vlastnostmi, liší se jen hodnota emisivity povrchu vzorku (viz výše).  

Materiálové vlastnosti vzorku 

Modelovaný vzorek V1 je uvažován jako ocelový nechráněný, vzorek V2 a V3 jako žárově 

zinkovaný s těmito materiálovými vlastnostmi:   

- hustota (density)     ρa = 7850 kg/m3, 

- měrná tepelná kapacita (specific_heat) ca
 = 0,46 kJ/(kg·K), 

- součinitel tepelné vodivosti (conductivity) λa = 45,8 W/(m·K), 

- emisivita povrchu vzorku (emissivity): V1 ɛm = 0,7 

         V2 ɛm = 0,35 

         V3 ɛm = 0,32   

Zápis vzorku ve zdrojovém kódu 

Body 1 až 3 se vztahují ke vzorku V2. Postup tvorby vzorku je následující:  

1. Definice materiálu povrchu příkazem &MATL ID='ZINEK035', SPECIFIC_HEAT=0.46, 

CONDUCTIVITY=45.8, DENSITY=7850.0, EMISSIVITY=0.35/ 

2. Definice povrchu příkazem &SURF ID='DESTICKA035', COLOR='BLUE VIOLET', 

MATL_ID='ZINEK035', THICKNESS=0.25, TRANSPARENCY=1.0/ 

3. Definice rozměru a polohy vzorku v podobě překážky (bloku), jemuž je přiřazen daný povrch 

příkazem &OBST XB=4.25,4.50,2.00,2.50,2.50,3.00, SURF_ID='DESTICKA035'/ 

Definice vzorků V1, V2, V3 včetně měřícího zařízení sepsána v Příloze 3.  

Výše uvedený postup tvorby vzorku lze vysvětlit zjednodušeně. Nejprve je nutné zadat 

materiálové vlastnosti oceli (&MATL), včetně hodnoty emisivity povrchu, která se liší v případě 

nechráněného a žárové zinkovaného povrchu (viz výše). Definovaný materiál spolu s barvou 

(odlišnost vzorků) a tloušťkou je potřeba přiřadit danému povrchu vzorku (&SURF). Definovaný 

povrch a souřadnice vytvoří překážku neboli blok (&OBST) jakožto konečnou podobu vzorku.   
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obr. 23 Poloha a barevná odlišnost vzorků, zleva V1, V2, V3, program Smokeview SMV 

Měřící zařízení je umístěno do středu exponované stěny každého vzorku (obr. 24). Pro 

získání povrchové teploty vzorku byl využit příkaz WALL TEMPERATURE (&DEVC). Příkaz 

INSIDE WALL TEMPERATURE (&DEVC) umožňuje měření teploty v dané hloubce vzorku. 

Příkazem TEMPERATURE (&PROF) lze získat teplotní profil prvku, včetně povrchových teplot 

na exponované a neexponované straně. Definice použitých příkazů a příklady jejich užití lze nalézt 

v uživatelské příručce FDS [23]. 

 

obr. 24 Měřící zařízení vzorku V2 v podobě zeleného bodu, program Smokeview SMV 

Výstupy simulace a rozbor výsledků 

Výše popsaná studie nabízí metodiku pro ověření hodnoty emisivity žárově zinkovaného prvku s 

využitím numerického modelu virtuální pece (VP). Modelem VP a jednorozměrného (1D) vedení 

tepla, které umožňuje program FDS, byly získány povrchové teploty černého a žárově 

zinkovaného povrchu modelovaných vzorků.  

Simulované povrchové teploty vzorků V1 (ɛm = 0,7), V2 (ɛm =0,35) a V3 (ɛm = 0,32) 

v závislosti na čase znázorňuje obr. 25 vlevo. Srovnání teploty simulované s teplotou získanou 

analytickým řešením (obr. 25 vlevo) zobrazuje míru rozdílnosti obou metod výpočtu povrchové 

teploty prvku s vlivem hodnoty emisivity povrchu. Pro další srovnání výsledků programu FDS byl 

využit sub-model zónového programu Argos. Argos, stejně jako program FDS, umožňuje výpočet 

povrchové teploty prvku s využitím 1D vedení tepla.  Podobnost výsledků FDS a Argosu lze vyčíst 

z porovnání grafů (plné a čerchované křivky) na obr. 25.  
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obr. 25 Srovnání simulované povrchové teploty (FDS vs. Argos) a povrchové teploty analytického řešení 
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obr. 26 Izoplochy povrchové teploty v 15. (vlevo) a 30. min (vpravo) pro shora – V1, V2, V3 
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Zhodnocení metodiky 

Studie metodiky proběhla na základě:  

1.  využití numerického modelu virtuální pece (VP) a jednorozměrného (1D) vedení tepla 

v programu FDS, 

2.  simulací výpočtu povrchové teploty ocelových vzorků – nechráněného a žárově 

zinkovaného, 

3.  srovnání simulované povrchové teploty s analytickým řešením, 

4.  provedení srovnávacího výpočtu povrchové teploty vzorků s využitím 1D vedení tepla 

v programu Argos, 

5.  tabulkového vyhodnocení povrchových teplot vzorků numerického modelu VP (FDS), 

programu Argos a analytického řešení.  

Nabídnutá metodika pro ověření hodnoty emisivity žárově zinkovaného prvku je postavena 

na možnosti využíti numerického modelu virtuální pece (VP). Simulacemi v programu FDS 

s využitím 1D vedení tepla lze získat povrchové teploty nechráněného a žárově zinkovaného 

ocelového prvku. Povrch daného prvku je nutné definovat odpovídající hodnotou povrchové 

emisivity. Povrchová emisivita nechráněné oceli odpovídá hodnotě ɛm = 0,7. Emisivita žárově 

zinkovaného povrchu má hodnotu ɛm = 0,35 (EN 1993‑1‑2:2021, TUM a [28] a ɛm = 0,32 [6].  

Průběh simulovaných teplotních křivek z programu FDS na obr. 25 potvrzují účinnost 

lesklosti povrchu žárového zinkování na redukci hodnoty teploty v čase vůči nechráněné oceli. 

Povrchové teploty z programu Argos svým lineárním průběhem s jistými odchylkami kopírují 

simulované FDS teplotní křivky. Komparace na obr. 25 neurčuje míru přesnosti numerického 

řešení ve srovnání s řešením analytickým. Rozdíly teplot modelu FDS a analytického řešení nemají 

relevantní význam. Analytické řešení přírůstkové metody přestupu tepla do konstrukce nelze 

považovat za příliš přesné, neboť se nárůst teploty uvažuje po přírůstcích, s hodnotami do 

nekonečna, což neodpovídá skutečnosti.   

Grafy obr. 25 poukazují na rozdílnost průběhu povrchové teploty prvku v závislosti na čase 

a hodnotě emisivity jeho povrchu pro 3 metody výpočtu:   

- pokročilý numerické model VP (FDS), 

- zjednodušený matematický sub-model (Argos),  

- analytické řešení – přírůstková metoda přestupu tepla.   
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Popsaná metodika ověření hodnoty emisivity žárově zinkovaného prvku představuje 

studii prvního využití CFD modelu stropní virtuální pece (VP) pro zkoumání a ověření vlivu 

emisivity žárově zinkovaného povrchu ocelových prvků. Metodiku lze považovat za prvotní 

myšlenku pokročilého zlepšení numerického modelu virtuální pece (VP) pro výpočet povrchové 

emisivity prvku.  
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4.3 Vliv chemického složení na hodnotu emisivity prvku  

Němečtí kolegové z Technické univerzity Mnichov (TUM) se zabývají zkoumáním emisivity 

povrchu žárově zinkovaného prvku. Na základě výzkumné činnosti v oboru ocelových konstrukcí 

vymysleli princip malo-rozměrové zkoušky (Small Scale Test, Emissivity-Performance Test E-

PT) s využitím malé pece s topnou spirálou pro měření emisivity žárově zinkované oceli za 

zvýšených teplot. Model pece (E-PT) zobrazuje obr. 27.  

Poznatky výzkumu TUM problematiky požární odolnosti nosných žárově zinkovaných 

konstrukcí a vlivu emisivity žárově zinkovaného povrchu na chování těchto konstrukcí při požáru, 

měření emisivity žárově zinkované oceli při zvýšených teplotách v závislosti na chemickém 

složení oceli jsou hojně publikovány. Příkladem jsou příspěvky [29], [30], [31], [32], [33].  

Malo-rozměrová zkouška TUM představuje systém složený z ovladatelné pece (E-PT), dvou 

infračervených (IR, z anglického infrared) přímo měřících bezdotykových teploměrů (pyrometrů), 

termočlánků, otočné desky včetně krokového motoru a radiační štít (obr. 27).  

 

obr. 27 Malo-rozměrová zkouška (Small Scale Test, Emissivity-Performance Test E-PT)                               

měření emisivity povrchu, TU Mnichov (TUM) [34] 

Chemické složení oceli značně ovlivňuje hodnotu emisivity povrchu. Podle obsahu křemíku 

(Si) a fosforu (P) se oceli dělí na 4 kategorie (třídy) – A, B, C a D. Obsah křemíku (Si) v závislosti 

na tloušťce zinkové vrstvy jednotlivých kategorií znázorňuje graf na obr. 28. Vliv fosforu (P) je 

uvažován pouze u kategorie A s hodnotou do 0,02 %, včetně kombinace složení oceli podle vztahu 

Si + 2,5P ≤ 0,09 % (pro oceli válcované za studena ≤ 0,04 %). S rostoucím obsahem křemíku (Si) 

roste tloušťka zinkové vrstvy. Pro volbu oceli v závislosti na obsahu reaktivních prvků a typických 

vlastnostech povlaku, vytvořeného žárovým zinkováním ponorem při teplotách 445 – 460 °C, lze 

využít zjednodušený návod v podobě tab. 1 [34].  
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obr. 28 Závislost tloušťky zinkové vrstvy na obsahu křemíku (Si) v oceli 

Díky výzkumnému grantu Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) se v říjnu 2018 

uskutečnil studijní pobyt v Mnichově na TUM, za účelem zkoumání vlivu chemického složení 

oceli na emisivitu prvku. Ve spolupráci s Asociací českých a slovenských zinkoven (AČSZ) a 

ArcelorMittal Ostrava a.s. byly pro experimentální účely zhotoveny zkušební vzorky (obr. 29).  

Specifikace zkušebních vzorků 

Zkušební žárově zinkované kruhové vzorky průměru 50 mm a tloušťky 10 mm (obr. 29) 

byly zhotoveny z plechů dvou pevnostních tříd oceli (konstrukční jakosti):  

- vzorek č. 1  S235JR+N (ocel válcovaná za tepla) 

- vzorek č. 2  S355J2+N (ocel válcovaná za tepla) 

Podle obsahu křemíku (Si) dle obr. 28 a [34] vzorky rozděleny:  

- vzorek č. 1  obsah Si = 0,21 kategorie B 

- vzorek č. 2  obsah Si = 0,35 kategorie D 

Průběh zkoušky 

Proces malo-rozměrové zkoušky v peci (Emissivity-Performance Test E-PT) TU Mnichov (TUM) 

pro měření emisivity žárově zinkované oceli za zvýšených teplot, dokumentují následující 

fotografie s komentáři. 

  Zkušební vzorky kruhového průřezu na obr. 29 o průměru 50 mm (tloušťka 10 mm) musely 

být nejprve opatřeny otvory pro umístění termočlánků (obr. 30) pro měření teploty vzorku 

v hloubce 5 mm (polovina celkové tloušťky vzorku). Skvrny na povrchu vzorku č. 1 (obr. 29) jsou 

typické pro kombinaci složení oceli kategorie B a zinkové vrstvy získané při žárovém zinkování 

ponorem.    
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obr. 29 Zkušební žárově zinkované vzorky, č. 1 – kategorie složení oceli B, č. 2 – kategorie D 

Postup zhotovení otvorů pro čtyři termočlánky (TC) zobrazuje skupina fotografií na obr. 30. 

Pomocí šablony byla určena patřičná poloha jednotlivých TC a vrtákem provedeny otvory do 

poloviny tloušťky vzorku.  

     

obr. 30 Příprava otvorů pro termočlánky (do půlky tloušťky vzorku) 

Otáčivou část pece tvoří několik sešroubovaných tepelně izolačních desek (obr. 31). 

Postupné nahřívání topné spirály v krajní desce je zdrojem teplotní namáhání v peci. Detailní 

pohled na tvar spirály zobrazuje fotografie vpravo na obr. 31.  
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obr. 31 Tepelně izolační desky pece s topnou spirálou    

Jelikož byl vzorek svým rozměrem v porovnání s otvorem v tepelně izolační desce menší, 

byla nutná fixace vzorku pomocí malých šroubků. Konečné uložení vzorku v desce lze vidět na 

obr. 32.  

             

obr. 32 Fixace vzorku do tepelně izolační desky pece 

Po uložení vzorku do tepelně izolační desky pece následovalo upevnění termočlánků (TC) 

do předem zhotovených otvorů (obr. 30) ve vzorku. Pro lepší fixaci a měřící schopnost byly konce 

TC opatřeny vrstvou pasty z mědi (vodič). Krycí deska se vzorkem a zabudovanými TC se 

přišroubovala ke zbylým deskám, před topnou spirálu. TC nesou funkci měření teploty vzorku. 

Před zahájením zkoušky bylo nutné namířit do středu vzorku dvojici paprsků infračervených (IR, 

z angl. infrared) bezdotykových teploměrů (pyrometrů). Pyrometry měří teplotu vzorku 

z teplotního záření (sálavou/radiační teplotu). Upevnění TC, zafixování tepelně izolační desky se 

vzorkem a pyrometry zachycují fotografie obr. 33.       

           

obr. 33 Umístění termočlánků do předem připravených otvorů ve vzorku, přišroubování desky se 

vzorkem, infračervené teploměry (pyrometry) 
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Před zahájením zkoušky bylo nutné otáčivou část pece uzavřít ochranným poklopem, aby 

průběh zkoušky a měření nebylo nijak neovlivněno, např. umělým osvětlením v místnosti či 

pronikajícími slunečními paprsky. Působením tepelného namáhání se vzorek zbarvil do jasně 

červené barvy. Fotografie vpravo na obr. 34 zobrazuje pohled do pece na teplem zbarvený vzorek. 

Měření každého vzorku zvlášť probíhalo po dobu cca 20 min. Zkouška byla ukončena dosažením 

teploty 850 °C.  

    

obr. 34 Uzavření otáčivé části pece ochranným krytem, pohled na vzorek v peci během zkoušky  

Po ukončení měření byl sejmut ochranný kryt pece a odšroubována tepelně izolační deska 

se vzorkem. Z důvodu velmi vysoké teploty vzorku bylo nutné jej v desce nechat vychladnout. Až 

byla teplota vzorku přijatelná, vzorek byl z desky odstraněn a nahrazen novým, aby mohlo 

proběhnout další měření. Na obr. 35 lze vidět proces chladnutí vzorku a strukturu a barvu jeho 

povrchu po zkoušce. Na níže doložených detailních fotografiích lze u spodního kraje vzorku č. 1 

(kategorie B) pozorovat tečení zinkové vrstvy vlivem vysokých teplot.  

     

obr. 35 Konec zkoušky, vyjmutí vzorku z tepelně izolační desky, povrch vzorku po zkoušce 
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Díky programovacího jazyku Python2 je pracovní notebook propojen s ústřednou 

termočlánků (TC), napájecím a zároveň regulačním zařízením topné spirály a infračervenými 

teploměry (pyrometry), viz obr. 36. Naprogramovaný systém tvoří maximálně efektivní způsob 

vyhodnocení výsledků zkoušky. Pracovní notebook zaznamenává data, následně provádí 

analytický převod pro získání hodnoty emisivity povrchu v závislosti teplotě prvku.  

   

obr. 36 vlevo – pracovní notebook, vpravo – napájecí a regulační zařízení topné spirály 

Pro změření tloušťky zinkové vrstvy vzorku č. 1 (kategorie B) a č. 2 (kategorie D) byl využit 

tloušťkoměr, jenž je zobrazen na obr. 37. Měření ukázalo rozdílnost tloušťky vrstvy zinku 

v porovnání s grafem na obr. 28. Nejmenší tloušťku vrstvy zinku podle obr. 28 dosahuje kategorie 

třídy oceli A, kategorie B má mít tloušťku vrstvy nižší než kategorie D. Tento fakt nepotvrzují 

změřené hodnoty na obr. 37. Tloušťka změřené zinkové vrstvy kategorie B dosahuje hodnoty vyšší 

než u kategorie D.   

   

obr. 37 Měření tloušťky zinkové vrstvy pomocí tloušťkoměru, vlevo vzorek č. 1 (B), vpravo vzorek č. 2 (D)  

 

                                                 

2 Python je široce využívaný univerzální moderní programovací jazyk vytvořený v roce 1991, autor Guido van 

Rossum, https://cs.wikipedia.org/wiki/Python. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Python
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Princip měření emisivity povrchu 

Malo-rozměrová zkouška (Small Scale Test, Emissivity-Performance Test E-PT) na TU Mnichov 

v podobě malé pece s topnou spirálou (viz fotografie výše), poskytuje nepřímé měření hodnoty 

emisivity povrchu žárově zinkovaného prvku (resp. jakéhokoli prvku) v závislosti na jeho teplotě. 

Měřením během zkoušky se získala:  

- povrchová teplota vzorku ~ průměrná teplota termočlánků (TC) uvnitř vzorku 

- sálavá (radiační) teplota vzorku ~ teplota infračervených (IR) teploměrů (pyrometrů)  

Hodnota emisivity povrchu se získala porovnáním výše uvedených teplot. Změna hodnoty 

povrchové emisivity je doprovázena změnou povrchové teploty prvku. Chování povrchu žárově 

zinkované oceli při zvýšených teplotách pozorováno v rozsahu 20 ° C (pokojová teplota) až 750 ° 

C. Přesnou definici procesu malo-rozměrové zkoušky TUM lze nalézt v publikaci [30].  

Funkce infračervených (IR) teploměrů (pyrometrů)  

Pyrometry jsou bezdotykové teploměry, které určují teplotu měřeného tělesa z teplotního záření. 

Měří se jimi převážně teploty v rozsahu -50 °C až +3500 °C. Teoretickým základem, na kterém 

pyrometry fungují, je Stefanův-Boltzmannův zákon, pomocí kterého se vyjadřuje celková 

vyzářená energie za jednotku času z jednotkové plochy absolutně černého tělesa. K 

bezdotykovému měření teploty je tedy nutné znát emisivitu objektu.  

Výsledky zkoušky 

Výstupem malo-rozměrové zkoušky v peci (E-PT) TUM jsou průběhy povrchové emisivity pro 

jednotlivé vzorky a kategorie chemického složení oceli na následujících grafech (obr. 38 a obr. 

39).  
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obr. 38 Závislost změřené emisivity povrchu na teplotě a vlnové délce,                                                   

CZ_1_ vzorek č. 1 (B), CZ_2_ vzorek č. 2 (D)  
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obr. 39 Závislost změřené emisivity povrchu na teplotě a vlnové délce,                                                  

CZ_1 vzorek č. 1 (B), CZ_2 vzorek č. 2 (D)  
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Srovnání povrchů vzorků podle kategorií 

 

obr. 40 Srovnání lesklosti povrchu vzorků ČVUT A TUM v závislosti na kategorii třídy oceli podle [34]  

 

 

obr. 41 Srovnání povrchů vzorků před a po zkoušce   
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Na obr. 40 a obr. 41 je vidět veliká rozdílnost lesklosti povrchu mezi vzorky ČVUT a TUM, 

především u kategorie D. Lesklost povrchu ČVUT vzorku kategorie D (č. 2) se blíží lesklosti TUM 

vzorku kategorie A. Průběh hodnoty povrchové emisivity ČVUT vzorku kategorie D se podle [35] 

shoduje s hodnotami TUM vzorku kategorie A.  

Výše uvedené zjištění je důvodem současného rozboru chemického složení ČVUT vzorků 

kategorie B a D v ArcelorMittal Ostrava a.s., pro potvrzení chemického složení oceli těchto dvou 

kategorií.  
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4.4 Validace experimentu 

Cílem kapitoly je na základě změřených dat experimentů z Francie ověřit návrhovou hodnotu 

emisivity žárově zinkovaného povrchu. Použitá data a bližší informace viz Přílohu 5.  

Předmětem požární zkoušky byly žárově zinkované ocelové I profily. Vzorky byly 

vystaveny požáru ze 4 stran – sloupy a ze 3 stran – nosníky. Fotografie a popis jednotlivých vzorků 

viz Přílohu 5.  

Validace experimentu proběhla na základě těchto podmínek: 

- účinek požáru podle změřené teploty plynu v peci,  

- povrchová teplota definována analytickým řešením přestupu tepla do konstrukce 

přírůstkovou metodou,  

- hodnota emisivity pro prvek žárově zinkovaný ɛm = 0,35, 

- součinitel přestupu tepla prouděním pro ISO 834  αc = 25 W/(m2·K), 

- Stephan-Boltzmannova konstanta    σ = 5,67 · 10-8 W/(m2·K4), 

- součinitel průřezu Am/V pro jednotlivé vzorky viz tab. 2. 

Na základě přírůstkové metody přestupu tepla do konstrukce byly řadou vzorců, s užitím 

hodnoty emisivity pro daný povrch, získány povrchové teploty každého vzorku v závislosti na 

čase. Analytické výsledky srovnány s experimentálními, srovnání graficky vyhodnoceno a 

citlivostní analýzou zhodnoceny experimenty a výpočty.  

Následující grafy znázorňují:  

- srovnání vypočítané a změřené povrchové teploty prvku v závislosti na čase, 

- citlivostní analýzu výsledků. 
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IPE 180 

vystavení požáru ze: 

 3 stran                 4 stran 

  

IPE 240 

  

IPE 400 

 

 

HEA 400 
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HEM 300 

vystavení požáru ze: 

 3 stran                 4 stran 

 

  

obr. 42 Citlivostní analýza závislosti odchylky v % a součinitele průřezu Am/V 

 

obr. 43 Poměr mezi experimentem a výpočtem 

 

obr. 44 Poměr mezi experimentem a výpočtem 
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tab. 1 Vyhodnocení výsledků experiment vs. výpočet 

 

Profil
Číslo 

vzorku

Strany    

vystavené   

požáru

A m /V
Čas 

[min]

ISO 

834 

[°C]

Plyn test 

T-1        

[°C]

Plyn test 

T 2-B        

[°C]

Plyn test 

T 2-A        

[°C]

Experiment 

[°C]

Výpočet 

[°C]

ΔT       

[°C]

Odchylka      

[%]

Výpočet/         

Experiment

0 20,00 - 25,47 - 22,41 22,41 0,00 0,00 1,00

5 576,41 - 617,39 - 296,52 303,91 7,39 2,49 1,02

10 678,43 - 675,61 - 487,79 532,24 44,45 9,11 1,09

15 738,56 - 737,47 - 620,73 658,06 37,33 6,01 1,06

20 781,35 - 781,13 - - 723,89 -57,24 -

25 814,60 - 816,31 - - 754,07 -62,23 -

30 841,80 - 846,63 - - 816,76 -29,87 -

0 20,00 14,54 - - 11,71 11,71 0,00 0,00 1,00

5 576,41 586,27 - - 268,91 328,80 59,88 22,27 1,22

10 678,43 672,28 - - 471,73 558,26 86,53 18,34 1,18

15 738,56 747,38 - - 634,07 674,28 40,22 6,34 1,06

20 781,35 798,25 - - - 730,04 -68,21 -

25 814,60 835,80 - - - 766,12 -69,68 -

30 841,80 851,55 - - - 825,76 -25,78 -

0 20,00 - 25,47 - 24,20 24,20 0,00 0,00 1,00

5 576,41 - 617,39 - 240,22 263,92 23,69 9,86 1,10

10 678,43 - 675,61 - 407,84 486,30 78,45 19,24 1,19

15 738,56 - 737,47 - 551,26 625,54 74,28 13,47 1,13

20 781,35 - 781,13 - - 707,66 -73,47 -

25 814,60 - 816,31 - - 739,75 -76,56 -

30 841,80 - 846,63 - - 795,38 -51,25 -

0 20,00 14,54 - - 13,50 13,50 0,00 0,00 1,00

5 576,41 586,27 - - 254,97 285,51 30,54 11,98 1,12

10 678,43 672,28 - - 460,04 515,40 55,37 12,03 1,12

15 738,56 747,38 - - 628,67 647,37 18,70 2,97 1,03

20 781,35 798,25 - - - 719,23 -79,02 -

25 814,60 835,80 - - - 748,27 -87,53 -

30 841,80 851,55 - - - 810,49 -41,06 -

0 20,00 - 25,47 - 22,22 22,22 0,00 0,00 1,00

5 576,41 - 617,39 - 195,29 212,82 17,54 8,98 1,09

10 678,43 - 675,61 - 348,82 415,56 66,73 19,13 1,19

15 738,56 - 737,47 - 486,20 565,92 79,72 16,40 1,16

20 781,35 - 781,13 - - 667,25 -113,89 -

25 814,60 - 816,31 - - 726,86 -89,45 -

30 841,80 - 846,63 - - 755,17 -91,46 -

0 20,00 14,54 - - 12,57 12,57 0,00 0,00 1,00

5 576,41 586,27 - - 255,89 228,69 -27,20 -10,63 0,89

10 678,43 672,28 - - 477,67 444,24 -33,43 -7,00 0,93

15 738,56 747,38 - - 646,47 592,75 -53,71 -8,31 0,92

20 781,35 798,25 - - - 687,24 -111,01 -

25 814,60 835,80 - - - 733,84 -101,96 -

30 841,80 851,55 - - - 772,76 -78,79 -

0 20,00 - - 25,76 28,73 28,73 0,00 0,00 1,00

5 576,41 - - 625,05 258,59 237,41 -21,18 -8,19 0,92

10 678,43 - - 674,71 435,47 448,76 13,29 3,05 1,03

15 738,56 - - 735,54 564,31 594,76 30,45 5,40 1,05

20 781,35 - - 779,20 - 688,05 -91,16 -

25 814,60 - - 814,27 - 733,96 -80,30 -

30 841,80 - - 840,74 - 773,05 -67,69 -

0 20,00 - 25,47 - 23,48 23,48 0,00 0,00 1,00

5 576,41 - 617,39 - 180,81 158,65 -22,15 -12,25 0,88

10 678,43 - 675,61 - 317,68 321,89 4,22 1,33 1,01

15 738,56 - 737,47 - 440,91 466,37 25,46 5,77 1,06

20 781,35 - 781,13 - 547,43 581,22 33,79 6,17 1,06

25 814,60 - 816,31 - 627,80 668,01 40,21 6,40 1,06

30 841,80 - 846,63 - 690,73 724,89 34,15 4,94 1,05

0 20,00 14,54 - - 13,46 13,46 0,00 0,00 1,00

5 576,41 586,27 - - 169,33 173,42 4,09 2,42 1,02

10 678,43 672,28 - - 335,29 356,02 20,73 6,18 1,06

15 738,56 747,38 - - 489,82 507,37 17,54 3,58 1,04

20 781,35 798,25 - - - 619,41 -178,84 -

25 814,60 835,80 - - - 698,58 -137,22 -

30 841,80 851,55 - - - 735,70 -115,85 -

0 20,00 - 25,47 - 21,82 21,82 0,00 0,00 1,00

5 576,41 - 617,39 - 95,76 94,35 -1,40 -1,47 0,99

10 678,43 - 675,61 - 174,55 193,42 18,87 10,81 1,11

15 738,56 - 737,47 - 258,18 295,25 37,07 14,36 1,14

20 781,35 - 781,13 - 340,89 394,51 53,62 15,73 1,16

25 814,60 - 816,31 - 421,26 486,39 65,13 15,46 1,15

30 841,80 - 846,63 - 497,00 567,73 70,73 14,23 1,14

0 20,00 14,54 - - 10,71 10,71 0,00 0,00 1,00

5 576,41 586,27 - - 97,98 99,10 1,12 1,14 1,01

10 678,43 672,28 - - 192,34 215,20 22,86 11,88 1,12

15 738,56 747,38 - - 298,79 331,05 32,26 10,80 1,11

20 781,35 798,25 - - 404,98 439,78 34,80 8,59 1,09

25 814,60 835,80 - - 499,26 535,70 36,44 7,30 1,07

30 841,80 851,55 - - 587,48 616,71 29,23 4,97 1,05

HEM 300 C4 4 60,43

Teplota výpočet mínus teplota T

HEA 400 C5 4 120,25

HEM 300 B5 3 50,21

IPE 400 C1 4 173,65

HEA 400 B6 3 101,38

IPE 400 B3 3 152,34

IPE 400 C3 4 173,65

IPE 240 B2 3 204,99

IPE 240 C2 4 235,67

IPE 180 B1 3 253,45

IPE 180 C1 4 291,45



Kapitola 5: Shrnutí  

48 

 

5 Shrnutí 

Diplomová práce dosáhla svých stanovených cílů a ověřila analyticky i experimentálně využití 

žárového zinkování k požární ochraně ocelových stavebních nosných konstrukcí. 

Obsah práce tvoří: 

Příprava stávajícího numerického modelu virtuální pece pro ověření hodnoty emisivity 

žárově zinkovaného prvku. 

Příspěvek k vlivu složení oceli na emisivitu povrchu pomocí malo-rozměrové zkoušky na 

Technické univerzitě Mnichov (TUM) 

Ověření návrhové hodnoty emisivity na experimentech z Francie. 

Norma EN 1993‑1‑2:2006 [3] udává návrhovou emisivitu povrchu povrchově nechráněného 

prvku z uhlíkové oceli εm = 0,7. Pro žárově zinkované prvky experimentální a analytické studie 

doporučují do 15 min vystavení požáru uvažovat emisivitu εm = 0,32 a pro 30 min εm = 0,35.  

V normě EN 1993‑1‑2:2021 bude pro žárově zinkované prvky EN ISO 1461 [35] pro složení oceli 

třídy A nebo B podle EN ISO 14713‑2 [34], Tab. 1 nabídnuta projektantům hodnota emisivity  

εm = 0,35.  

Pro zjednodušený stupeň využití μ0 = 0,65 se pro žárově pozinkovaný povrch v případě 

požadované požární odolnosti R15 zvýší nejmenší součinitel průřezu Am/V z 89 m–1 na 141 m–1 

(tab. 2). 

 

 

obr. 45 Nejmenší součinitel průřezu Am/V pro stupeň využití μ0 a kritickou teplotu ϴa,cr = 540 °C 
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tab. 2 Nejmenší součinitel průřezu pro požadovanou požární odolnost při stupni využití μ0 

Stupeň Kritická 
Emisivita 

Součinitel průřezu Am/V [m-1] Příklady průřezů splňující nejmenší Am/V 

využití teplota pro požární odolnost pro požární odolnost 

μ0 ϴa,cr Ꜫm R15 R30 R15 R30 

0,65 540 °C 

0,32 149 - HEB 160, HEA 340, IPN 260, IPE 450 - 

0,35 141 46 HEB 160, HEA 400, IPN 280, IPE 500 TR s tl. stěny 2,2 mm 

0,7 89 28 HEB 340, IPN 450 TR s tl. stěny 3,6 mm 

0,5 585 °C 

0,32 182 - HEB 100, HEA 260, IPN 220, IPE 330 - 

0,35 173 54 HEB 120, HEA 280, IPN 220, IPE 360 TR s tl. stěny 1,9 mm 

0,7 108 33 HEB 240, HEA 800, IPN 380 TR s tl. stěny 3,1 mm 

0,4 620 °C 

0,32 218 - HEA 200, IPN 180, IPE 240 - 

0,35 207 61 HEA 220, IPN 180, IPE 240 TR s tl. stěny 1,7 mm 

0,7 128 37 HEB 200, HEA 550, IPN 320, IPE 550 TR s tl. stěny 2,8 mm 

 

Představené analytické řešení redukované hodnoty emisivity žárově zinkovaného povrchu 

dokazuje výbornou shodu s experimenty. Pro kritickou teplotu prvku vycházející z normativní 

hodnoty stupně využití průřezu jsou připraveny mezní hodnoty součinitele průřezu Am/V žárově 

zinkovaných i nechráněných povrchů pro stupeň využití μ0 = 0,65: 

Vystavení požáru podle ISO 834 15 min: černý povrch   89 m-1 

       žárově zinkovaný povrch 141 m-1 

Vystavení požáru podle ISO 834 30 min: černý povrch   28 m-1 

       žárově zinkovaný povrch 46 m-1 

Aplikace žárově zinkované ochrany má smysl pro každý profil. Uvedené poznatky potvrzují 

pozitivní příspěvek zinkové vrstvy k pomalejšímu přestupu tepla do konstrukce masivnějších 

profilů, které mají zároveň menší součinitel průřezu Am/V, než profily subtilní či tenkostěnné 

uzavřené profily (trubky). Odrazivost zinkové ochrany účinně snižuje povrchovou teplotu prvku, 

od které se odvíjí požární odolnost konstrukce. Účinek požární zinkové ochrany působí do hodnoty 

povrchové teploty prvku cca 450 °C, vlivem vyšších teplot dochází k postupnému znehodnocení 

účinnosti ochrany.  

Emisivita, jakožto fyzikální vlastnost povrchu, není konstantní, závisí na řadě parametrů, 

které jsou předmětem současného výzkumu. Přesný popis emisivity povrchu v čase má zásadní 

význam na přesnost výpočtu přestupu tepla do konstrukce, samotnou povrchovou teplotu prvku  

a s tím související výslednou požární odolnost konstrukce. 
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6 Další cíle v oblasti 

Slitina nejodolnější proti korozi je složena z 15 % železa (Fe) a 85 % zinku (Zn). Lesklost povrchu 

korozivzdorné oceli tohoto složení není příliš vysoká a účinek proti požáru není dostatečně 

efektivní.  

Z toho důvodu se nabízí myšlenka – vyvinout speciální slitinu a lázeň, díky nimž by povrchy byly 

lesklejší a účinné buď proti požáru nebo proti korozi.  

Možný cíl v návaznosti na diplomovou práci v podobě pokročilejšího zlepšení numerického 

modelu virtuální pece (VP) pro výpočet povrchové emisivity prvku.
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Příloha 1 – odborný článek v časopise Konstrukce [28] 
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Příloha 2 – zdrojový kód v programu FDS 

s deskovými snímači teploty 

Část zdrojového kódu pokročilého modelu virtuální pece (VP) v programu FDS – definice deskových 

snímačů teploty PT 26, PT 29 a PT 30 

CAST_II_GEOMETRIE 

&MESH ID='M_1', IJK=20,18,15, XB=0.0,5.0,0.0,4.5,0.0,3.75/ 

 

CAST_V_MERICI_ZARIZENI_HLAVNI 

&PROP ID='THERMO2', BEAD_EMISSIVITY=0.9 / 

&PROP ID='THERMO3', BEAD_EMISSIVITY=0.25/ 

PLATES_PT_31-35_REZ_A2-A2 

&DEVC ID='PT_26G', QUANTITY='ADIABATIC SURFACE TEMPERATURE GAS', 

XYZ=1.75,2.25,3.00,  IOR=-3, PROP_ID='THERMO2'/  

&DEVC ID='PT_29G', QUANTITY='ADIABATIC SURFACE TEMPERATURE GAS', 

XYZ=2.25,2.25,2.5,  IOR=-3, PROP_ID='THERMO2'/  

&DEVC ID='PT_30G', QUANTITY='ADIABATIC SURFACE TEMPERATURE GAS', 

XYZ=2.50,2.25,2.5,  IOR=-3, PROP_ID='THERMO3'/ 
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Příloha 3 – zdrojový kód v programu FDS 

s definovanými vzorky  

Část zdrojového kódu pokročilého modelu virtuální pece (VP) v programu FDS – definice vzorků V1, 

V2, V3, včetně měřícího zařízení  

CAST_I_MATERIALY_POVRCH 

&MATL ID='ZINEK032', SPECIFIC_HEAT=0.46, CONDUCTIVITY=45.8, DENSITY=7850.0, 

EMISSIVITY=0.32/ 

&MATL ID='ZINEK035', SPECIFIC_HEAT=0.46, CONDUCTIVITY=45.8, DENSITY=7850.0, 

EMISSIVITY=0.35/ 

&MATL ID='OCEL07', SPECIFIC_HEAT=0.46, CONDUCTIVITY=45.8, DENSITY=7850.0, 

EMISSIVITY=0.7/ 

SURF ID='DESTICKA032', COLOR='KELLY GREEN', MATL_ID='ZINEK032', THICKNESS=0.25, 

TRANSPARENCY=1.0/ 

&SURF ID='DESTICKA035', COLOR='BLUE VIOLET', MATL_ID='ZINEK035', THICKNESS=0.25, 

TRANSPARENCY=1.0/ 

SURF ID='DESTICKA07', COLOR='ORANGE', MATL_ID='OCEL07', THICKNESS=0.25, 

TRANSPARENCY=1.0/ 

 

CAST_II_GEOMETRIE 

&MESH ID='M_1', IJK=20,18,15, XB=0.0,5.0,0.0,4.5,0.0,3.75/ 

&OBST XB=4.25,4.50,2.00,2.50,2.50,3.00, SURF_ID='DESTICKA032'/  

&OBST XB=4.25,4.50,2.00,2.50,2.50,3.00, SURF_ID='DESTICKA035'/  

&OBST XB=4.25,4.50,2.00,2.50,2.50,3.00, SURF_ID='DESTICKA07'/  

 

CAST_V_MERICI_ZARIZENI_HLAVNI 

&PROP ID='THERMO2', BEAD_EMISSIVITY=0.9 / 

&PROF ID='PT_34G', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=4.25,2.25,2.75, IOR=-1 / 

&DEVC ID='PT_35G', QUANTITY='WALL TEMPERATURE', XYZ=4.25,2.25,2.75, IOR=-1, 

PROP_ID='THERMO2'/  

&DEVC ID='PT_36G', QUANTITY='INSIDE WALL TEMPERATURE', XYZ=4.25,2.25,2.75, IOR=-1, 

DEPTH=0.001/  
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Příloha 4 – popis zónového modelu Argos  

Argos je verifikovaný a validovaný zónový matematický model požáru vyvinutý v institutu DBI 

v Dánsku [citace je níže]. Jedná se o komerční software pro hodnocení požárních rizik s možností 

předpovědi šíření účinku požáru (tepla, kouře, zplodin hoření), účinku instalovaných požárně 

bezpečnostních zařízení (detekce požáru, sprinklerové hašení, požární větraní) apod. Požární 

simulace jsou založeny na algoritmech 2zónového modelu a mohou být prováděny až v 10 

vzájemně propojených oblastech (místnostech). Software neumožňuje vizualizace modelovaného 

prostoru. 

V rámci uživatelského rozhraní v Argos je k dispozici obsáhlá knihovna tradičních stavebních 

materiálů, konstrukčních prvků a požárních scénářů (včetně nominálních teplotních křivek). V 

knihovně konstrukčních prvků je také k dispozici výpočetní nástroj (matematický submodel) 1 

rozměrného vedení tepla konstrukčním prvkem, který může být složený až z 3 různých vrstev. Na 

exponovanou stranu prvku lze definovat účinek požáru (např. normová teplotní křivka ISO834 z 

knihovny požárů), součinitel přestupu tepla a emisivitu povrchu. Na neexponované straně lze 

definovat počáteční podmínky (teplotu, součinitel přestupu tepla, emisivitu). Argos tak (mimo 

režim zónového modelování) umožňuje velmi jednoduchým způsobem spočítat teplotní profil v 

konstrukčním prvku, včetně povrchových teplot na exponované a neexponované straně. 

V diplomové práci byla využita studentská nekomerční licence Argos (verze 5.9.96.421).  

Web softwaru: https://brandogsikring.dk/en/argos/ 

Zadání vzorku V3 v programu: 

 

https://brandogsikring.dk/en/argos/
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Příloha 5 – technický report CTICM [36] 
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