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Anotace 

TULACH, A. Stanovení množství úniku zemního plynu z domovního plynovodu. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 67 s. 

 
Diplomová práce se zabývá stanovením množství uniklého plynu z narušeného 

nízkotlakého plynovodu, výtokovými součiniteli, směry a rychlostmi šíření plynu 

v ohraničeném prostoru po úniku z netěsnosti a tvorbou místních nebezpečných a 

výbušných koncentrací. Práce je rozdělena do 3 kapitol. Teoretický základ popisuje první 

kapitola. Druhá kapitola se zabývá experimentálním měřením a třetí je věnována 

matematickému modelování experimentu, díky kterému bylo možné detailněji zjistit a 

popsat fyzikální děje probíhající při experimentu a práce tak nabyla dalšího rozměru. Dále 

je v práci provedeno porovnání výsledků měření s matematickými modely.  

 
Klíčová slova: Matematické modely, místní koncentrace, množství plynu, šíření plynu, 

únik plynu 

 

Abstract 

TULACH, A. Determination of the Amount of Natural Gas Leaked from the Internal Gas 

Supply Piping. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 67 pp. 

 
The thesis deals with determination of the volume of leaked gas from the broken 

low-pressure gas pipeline, outflow coefficients, directions and speed of the gas propagation 

in a confined space after gas escape from leaks, as well as with formation of local 

hazardous and explosive concentrations. The work is divided into three chapters. The 

theoretical basis is described in the first chapter. The second chapter deals with the 

experimental measurements and the third is devoted to mathematical modelling of the 

experiment, which enabled determination and description of more detailed physical 

processes occurring during the experiment, which gave another dimension to this work. 

The thesis further compares the results of measurements with mathematical models. 

 
Keywords:  Mathematical models, local concentrations, volume of gas, gas propagation, 

gas escape 
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Úvod 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval určením doby od momentu, kdy do prostoru 

začal unikat hořlavý plyn, až po moment, kdy se v místnosti vytvoří výbušná koncentrace. 

Abych mohl početně stanovit tuto dobu, bylo nutné zjistit množství uniklého plynu 

za časovou jednotku, neboli intenzitu, jakou bude plyn unikat z potrubí nebo plynového 

spotřebiče do daného prostoru. Proto jsem se ve své práci zabýval také postupy pro 

stanovení množství uniklého plynu z narušených domovních plynovodů a ze závadných 

nebo nedostatečně zabezpečených plynových spotřebičů v objektech. 

Cílem této diplomové práce je zjišťování množství a směru šíření uniklého zemního 

plynu z běžně dostupného nízkotlakého domovního plynovodu do ohraničeného 

nevětraného prostoru. 

Nejprve zhotovím soupravu pro následné experimentální měření. Souprava se bude 

skládat z nádoby s vloženými a aktivovanými detektory a ze vzorků s různými 

netěsnostmi. Po výrobě měřicí soupravy provedu několik měření: 

1) Určení množství uniklého plynu za jednotku času. 

2) Stanovení přibližného obrazu šíření zemního plynu z různých, shodně umístěných, 

netěsností. 

3) Stanovení přibližného obrazu šíření zemního plynu z jedné, předem vybrané, 

netěsnosti při různém natočení její polohy. 

 

Výsledky měření budou také využity k výpočtu výtokových součinitelů vyrobených 

netěsností ze zjednodušených vzorců a postupů, které se mi podařilo vyhledat v dostupné 

literatuře. 

Dalším způsobem stanovení množství a směru šíření uniklého zemního plynu budou 

matematické modely (pomocí programu „ANSYS Fluent“). 

Práce se bude věnovat i porovnáním výsledných dat z experimentálního měření a z 

matematických modelů. 

Konec práce bude věnován určování místních nebezpečných a výbušných 

koncentrací zemního plynu v prostoru, do kterého hořlavý plyn uniká. 
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Literární rešerše 

 

Byl proveden průzkum odborných vědeckých publikací zabývajících se úniky 

zemního plynu z nízkotlakých plynovodů, jeho šířením prostorem po úniku z netěsnosti a 

vznikem nebezpečných a výbušných koncentrací. 

Dále byl proveden průzkum publikací zaměřených na matematické modelování 

proudění zemního plynu z potrubí do ohraničeného nevětraného prostoru. Priorita byla 

kladena především na výpočetní principy, tvorbu výpočtových sítí a řešení šíření příměsí. 

Před tvorbou této práce bylo prostudováno celkem 26 odborných článků a publikací 

z rešerše zpracované Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, z databáze 

knihovny VŠB – TUO, ze sborníku vědeckých prací VŠB – TUO (Dspace) a z internetu. 

Téma práce bylo také konzultováno s třemi odborníky zabývajícími se touto tématikou. 

Následně bylo vybráno pouze 9 publikací, které nejvíce odpovídaly cílům rešerše. 

Publikace byly vydány v období od roku 1997 do roku 2012. Mimo jedné, holandské, 

pocházejí veškeré publikace z České republiky. 

Publikace [2], [3] a [17] řeší stanovení množství uniklého plynu z poškozených 

plynovodů. Odborný článek [8] se zabývá porovnáním čtyř způsobů stanovení uniklého 

množství plynu z plynovodů. Literatura [6] uvádí rychlostní součinitele trysek plynových 

hořáků a vztahy pro výpočet výtokové rychlosti plynu. V publikaci [4] jsou popsány 

vztahy stanovující dobu do vytvoření nebezpečné koncentrace v místnosti. Odborná práce 

[14] se věnuje experimentu (měření úniku zemního plynu z potrubí) a stanovení 

výtokových součinitelů různých modelových trhlin. Publikace [1] a [9], zabývající se 

matematickým modelováním proudění tekutin pomocí programu ANSYS Fluent, byly 

využity pro tvorbu matematických modelů shodných s provedeným experimentem. 

 Diplomová práce řeší zadané téma pomocí specifického experimentálního měření. 

Proto při hledání nebyla nalezena žádná obdobná odborná vědecká práce. Byly nalezeny 

podobné odborné práce, dostupné pouze při osobním vypůjčení v knihovně Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze. Díky tomu byla využita pouze odborná práce [14], která 

řeší únik plynu z tlakového zásobníku, dostupná z internetových stránek výše zmíněné 

vysoké školy. 

V České republice se úniky plynu zabývá hlavně VŠCHT v Praze. Konkrétně Ústav 

plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. 



3 

 

1. Teoretický rozbor měření 

1.1 Zemní plyn a jeho vlastnosti 

Jedná se o směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (dusíku a oxidu 

uhličitého). Ve většině evropských zemí se používá zemní plyn obsahující více než 90 % 

metanu a maximálně 5 % nehořlavých látek [14]. 

Pro jakékoliv výpočty je zapotřebí znát fyzikální vlastnosti tohoto plynu. Kromě 

naměřeného tlaku a teploty jsou důležité: hustota plynu, izoentropický koeficient, střední 

molární hmotnost, měrná tepelná kapacita a tepelná vodivost. 

 
• Hustota „ρ“ 

Hustota neboli vyjádření hmotnosti objemové jednotky látky se udává v jednotkách 

kg/m3. Hustota zemního plynu je kromě jiného také závislá na barometrickém tlaku a 

teplotě. Literatura [6] uvádí hustoty zemního plynu při určitých teplotách a zároveň také 

vztah pro přepočet hustoty pro danou teplotu a barometrický tlak. 

 
Tabulka 1 Hustoty zemních plynů „ρ“ [kg/m3] v závislosti na teplotě, při 101 325 Pa [6] 

 

Vztah pro přepočet hustoty: 

],3/[ mkg

n
p

p
b

p

T
n

T

n

∆+
⋅⋅= ρρ  (1.1.1) 

kde:
 

ρ  – hustota uniklého plynu [kg/m3], 

ρn  – normální hustota uniklého plynu při 0 °C a 101 325 Pa [kg/m3], 

T  – teplota uniklého plynu při měření [K], 

Tn  – normální teplota uniklého plynu závislá na ρn [K], 

pb  – barometrický tlak v době měření [Pa], 

p  – přetlak v plynovodní síti [Pa], 

pn  – normální barometrický tlak závislý na ρn [Pa]. 
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• Izoentropický koeficient „κ“ 

Bezrozměrná veličina závislá na teplotě a tlaku. Při výpočtech uvedených v této práci 

bylo s tímto koeficientem počítáno jako s konstantou nezávislou na tlaku a teplotě 

(κ zemní plyn = 1,3 [-] a κ vzduch = 1,4) [14]. 

 

• Střední molární hmotnost „M“ 

Konstantní hodnoty vyjádřené v kg/mol. M vzduch = 28·10-3, M zem. plyn = 16,04·10-3. 

 

• Kompresibilitní faktor „z“ 

Kompresibilita zemního plynu, vyjádřená kompresibilitním faktorem „z“, je další 

faktor potřebný pro výpočet výtokového součinitele. Faktor „z“ je dle tabulky (popisující 

kompresibilitu zemního plynu závislou na tlaku a teplotě) v knize „Zemní plyn“ [6] 

z = 0,99989. 

 

1.2 Proudění plynu potrubím 

Proudění plynu potrubím je ovlivněno mnoha fyzikálními vlivy. Tyto vlivy můžeme 

popsat matematickými vztahy [3]. 

Nedochází-li ke změnám hustoty plynu v plynovodu, jedná se o ustálené proudění 

plynu, které lze popsat rovnicí kontinuity v tomto tvaru: 

00 ρρ ⋅=⋅ vv , (1.2.1) 

kde: 

v – rychlost proudění v libovolném místě potrubí [m/s],
 

ρ  – hustota plynu v témže místě [kg/m3], 

indexy 0 označují hodnoty přepočtené na standardní stav (T = 293,15 K a 

p = 101,325 kPa). 

 

Z rovnice kontinuity vyplývá, že při klesajícím tlaku musí stejné množství plynu 

protékat vyšší rychlostí, jestliže je zachován stejný průřez. Vlivem vzniklých třecích ztrát 

po délce potrubí při proudění plynu v plynovodu, klesá tlak „p“ a dochází k nárůstu 

rychlosti „v“ po délce plynovodu, za předpokladu ustáleného hmotnostního průtoku [3]. 

Podrobný matematický popis proudění je dosti obtížný, díky velkému množství 

okrajových podmínek. Stejný problém nastává u popisu difúzních jevů (přestup hmoty) a 
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přestupu tepla. V praxi se využívá teorie podobnosti (Jsou-li systémy podobné, pak musí 

na stejné změny reagovat stejně). Prostřednictvím poměrových koeficientů (kritérií) je 

možné odvozovat chování systému od systému, které bylo co nejpřesněji změřeno [3]. 

Asi nejdůležitější kritérium při proudění je Reynoldsovo číslo, které stanovíme 

rovnicí [3]: 

η

ρ Dv ⋅⋅
=Re , (1.2.2) 

kde: 

Re  – Reynoldsovo číslo [-],
 

v  – rychlost proudění [m/s],
 

ρ  – hustota proudícího plynu [kg/m3], 

D – charakteristický rozměr (vnitřní průměr potrubí) [m], 

η – dynamická viskozita tekutiny [Pa.s]. 

 

Charakter proudění tekutiny potrubím je závislý na rychlosti. Při malých rychlostech 

dochází k laminárnímu proudění, při kterém se částice plynu pohybují téměř po 

rovnoběžných trajektoriích. Rychlost proudících částic plynu je u stěny potrubí nulová a 

postupně narůstá směrem k ose potrubí. 

Zvýšením rychlosti proudění, energie dodávané částicím plynu, nad určitou hodnotu, 

dojde k porušení lineárního pohybu částic plynu. Částice se začnou pohybovat po zcela 

nahodilé trajektorii a vytvoří tak množství vírů. Vzniká tedy turbulentní proudění, které 

má velmi plochý rychlostní profil (rychlost částic není závislá na vzdálenosti od osy 

potrubí). 

Je-li Re < 2300 jedná se o proudění laminární. Při 2300 < Re > 10 000 jde o 

přechodovou oblast neboli přechodové proudění. Překročí-li „Re“ hodnotu 100 000 pak 

vzniká plně vyvinuté turbulentní proudění [3]. 

Znalost charakteru proudění je nezbytná jak pro volbu zjednodušených vztahů 

popisujících hydraulické výpočty, tak pro volbu numerických modelů při matematickém 

modelování. 

Z definice „Re“ je zřejmé, že se budou parametry proudění lišit v závislosti na druhu 

plynu (např. zemní plyn nebo propan-butan). 
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Pro popis proudění existují teoreticky odvozené vztahy. Například „Navier-Stokesův 

vztah“ popisuje diferenciální formou chování elementu při trojrozměrném nestacionárním 

proudění. Rovnice je uvedena ve vektorové formě (literatura [3]). 

vv
v

fvp
rr

r
rr

∇⋅+
∂

∂
⋅=⋅+∇⋅+∇− ρ

τ
ρρη 2

, (1.2.3) 

kde: 

v  – vektor rychlosti [m/s],
 

ρ  – hustota proudícího plynu [kg/m3], 

∇  – gradient, 

τ – čas [s], 

η – dynamická viskozita [Pa.s], 

f – součet objemových sil (gravitační, odstředivé síly) [N/m3]. 

 

Vliv gravitace je ve vztahu (1.2.3) zahrnut ve vnějších objemových silách (ρ.f). 

V praxi bohužel není možné stanovit okrajové podmínky a jejich hodnoty v čase, 

v požadovaném rozsahu potřebném pro integraci. Proto se do vztahu vnášejí konkrétní 

omezení. Prvním zjednodušením je zavedení podmínky, že se jedná o proudění pouze 

v jednom směru (v jedné ose). Docílíme usnadnění výpočtu použitím pouze jednoduchého 

integrálu. Druhé zjednodušení bere při výpočtu v úvahu ustálené proudění (průběh 

proudění není závislý na čase). Změny proudění plynu v potrubí jsou poměrně pomalé, 

proto jde o poměrně korektní zjednodušení. Těmito dvěma výroky zjednodušíme Navier-

Stokesovy rovnice na tvar (uvedený v literatuře [3]): 

D

dlvdP
dedis ⋅⋅==

2

2

λ
ρ , (1.2.4) 

kde: 

dedis označuje velikost měrné dissipované energie při jednosměrném izotermním 

ustáleném proudění tekutiny potrubím, 

v – rychlost proudění [m/s],
 

ρ  – hustota proudícího plynu [kg/m3], 

D – charakteristický rozměr (vnitřní průměr potrubí) [m], 

λ – součinitel tření [-]. 
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Srovnáme-li teploty plynu a zeminy, ve které je potrubí uloženo, můžeme vidět 

značnou shodu. Proto je předpoklad izotermního proudění vcelku korektní. 

Rychlost plynu, jako proměnnou veličinu, stanovíme z rovnice kontinuity. 

ρ

ρ0
0 ⋅= vv , (1.2.5) 

Po dosazení vznikne integrovatelný vztah. 

D

dlvdP
⋅

⋅

⋅
⋅=

2

2

0

2

0

2 ρ

ρ
λ

ρ , (1.2.6) 

Nyní je nutné stanovit okrajové podmínky pro nízkotlaké plynovodní sítě. Nízkotlaké 

systémy se vyznačují velmi malým tlakovým spádem. Jedná se zhruba o desetiny kPa po 

celé délce potrubí. Právě proto kolísá absolutní tlak plynu jen v rozmezí desetin kPa 

(v jednoprocentním rozmezí). To znamená, že se hustota příliš nemění [3]. 

V Plynárenské příručce je uvedeno [začátek doslovné citace [3], odst. 10.2.4.1]: 

„Podle stavové rovnice za izotermních podmínek je rozptyl hustoty shodný 

s rozptylem absolutního tlaku (hustota je nepřímo úměrná tlaku), i její rozptyl po celé délce 

potrubí nepřekračuje hodnotu 1 %. Tento rozptyl lze v toleranci inženýrských výpočtů 

s dostatečnou mírou korektnosti zanedbat a považovat hustotu po celé délce plynovodu za 

konstantu. 

Platí tedy ρ0 = ρ a integrací diferenciální průtokové rovnice se pak získá základní 

průtoková rovnice pro nízkotlaké systémy. Možné je také dosazení průtoku.“ 

L
D

Q
L

D

D

Q

L
D

v
PP ⋅

⋅

⋅⋅
⋅=⋅

⋅

⋅








⋅

⋅

⋅=⋅
⋅

⋅
⋅=−

52

0

2

0

0

2

2

0

0

2

0
21

8

2

4

2 π

ρ
λ

ρ
π

λ
ρ

λ , 
(1.2.7) 

[konec doslovné citace [3], odst. 10.2.4.1] 

 
Při proudění plynu potrubím se liší hodnoty vstupních a výstupních fyzikálních 

veličin, také kvůli vzniklému tření, které je charakterizováno součinitelem tření „λ“. Čím 

větší tlaková ztráta, tím větší součinitel tření „λ“. 

U laminárního proudění je bezprostředně u stěny nulová rychlost proudícího plynu. 

Proto záleží pouze na charakteru proudění při stanovení velikosti λ. 

Vytvoří-li se v potrubí turbulentní proudění, musí se při výpočtu λ započítat také 

vlivy potrubí (nerovnosti stěn potrubí neboli drsnost „δs“). 
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Literatura [3] poukazuje na skutečnost, že se v plynárenství používají postupy pro 

výpočty třecích ztrát, převzaté z hydrodynamiky. 

•  Pro laminární proudění (Blasiův vztah) 

Re

64
=λ , (1.2.8) 

• Pro přechodové a turbulentní proudění (White-Colebrookův vztah) 










⋅
+

⋅
⋅−=

λ

δ

λ Re

51,2

71,3
log2

1

D
S

, (1.2.9) 

• Pro přechodové a turbulentní proudění (Hoferův vztah) 










⋅
+








⋅

=

D
S

71,37

Re
ln

Re

962142,1
ln

325475,1

2 δ
λ

, (1.2.10) 

 

1.3 Výtok plynu z potrubí 

V praxi se často stávají nechtěné úniky plynu z plynovodů. Takovéto úniky mohou 

být příčinou vzniku požáru, výbuchu, nebo dalších nežádoucích stavů. Aby bylo možné 

zjistit množství plynu, které uniklo při narušení potrubí, musíme stanovit rychlost 

vytékajícího plynu. 

Protože musí platit zákon zachování energie (v každém momentu musí být součet 

kinetické a potenciální energie konstantní), je teoretická rychlost, při výtoku tekutiny 

z potrubí, vyjádřená z Bernoulliho rovnice [14][5]. 

.
2

0

2

konsthg
dpv

p

p

=⋅++ ∫ ρ . (1.3.1) 

Po použití s rovnicí kontinuity a zanedbáním tíhové energie lze psát vztah  

( )
,

2 0

ρ

pp
vteoretická

−⋅
=  (1.3.2) 

Skutečná výtoková rychlost se pak vypočítá  

( )
,

2 0

ρ
ϕ

pp
vskutečku

−⋅
=  (1.3.3) 
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kde: p je absolutní tlak plynu v potrubí, p0 je atmosférický tlak vně potrubí a φ  je 

rychlostní součinitel (poměr mezi skutečnou a teoretickou rychlostí), který je měřítkem 

ztrát a souvisí se ztrátovým součinitelem ζ těmito vztahy 

,1
1

1

1
2

−=⇒
+

=
ϕ

ζ
ζ

ϕ  (1.3.4) 

Rovnice (1.3.2) a (1.3.3) platí jen pro nestlačitelnou tekutinu. 

Výtoková rychlost se zvětšuje, pokud se zvětšuje poměr tlaků, mezi místy odkud 

plyn vytéká a kam plyn vytéká. Rychlost se zvyšuje do momentu, kdy poměr tlaků dosáhne 

kritické hodnoty (pro zemní plyn β = 1,831) [8].  

1

2

1

2

1 −








 +
==

κ

κ

κ
β

P

P
, 

(1.3.5) 

Dosáhne-li poměr kritické hodnoty, vytéká plyn rychlostí zvuku (kritickou rychlostí). 

V případě měření, které popisuje tato práce, dochází k úniku plynu do ovzduší. 

Hodnota P2 tedy označuje velikost naměřeného barometrického tlaku v blízkosti 

netěsnosti. Výtoková rychlost zemního plynu závisí na poměru absolutního tlaku plynu 

v potrubí a naměřeného tlaku barometrického [8]. 

Tato diplomová práce řeší pouze únik plynu z nízkotlakého plynovodu. Proto nikdy 

nedojde, při stanovování rychlosti, k dosažení kritické hodnoty tlakového poměru. 

Za předpokladu, že expanze plynu probíhá adiabaticky a hustota je vyjádřená pomocí 

stavové rovnice, je možné stanovit podkritickou rychlost [14]. 































+
−⋅

⋅
⋅

−
=

−

κ

κ

κ

κ
1

1
1

2

pb

b

pp

p

M

TR
v

, 
(1.3.6) 

kde: 

R  – univerzální plynová konstanta (R = 8,314 [J/mol.K]), 

pp  – provozní tlak plynu [bar], 

pb  – atmosférický tlak vzduchu [bar], 

κ  – adiabatický exponent [-], 

(pro zemní plyn je κ = 1,31) 

T – teplota plynu v potrubí [K]. 
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Množství uniklého (unikajícího) plynu je možné vyjádřit objemovým průtokem. 

Teoretický průtok výtokovým otvorem je možné popsat rovnicí kontinuity Qt = vtSo. 

Skutečný průtok pak je 

( )
,

2 0

ρ
αα

pp
SQQ ot

−⋅
⋅⋅=⋅=  (1.3.7) 

kde α je výtokový součinitel.  

Po vynásobení hustotou proudícího plynu dostaneme hmotnostní průtok [14].  

,ρεϕραρ ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅=
⋅

oo SvSvQm  (1.3.8) 

kde: 

m  – hmotnostní průtok [kg/s], 

Q
  

– tlak plynu v potrubí [m3/s], 

v  – výtoková rychlost [m/s], 

S  – plocha narušení potrubí [m2], 

α  – výtokový součinitel [-], 

φ  – rychlostní součinitel [-], 

ε  – součinitel kontrakce [-], 

ρ  – okamžitá hustota plynu v potrubí [kg/m3]. 

 

1.4 Výtokový součinitel 

Výtokový součinitel α vyjadřuje korekci na chování reálné tekutiny oproti ideálnímu 

stavu při výtoku z netěsnosti (otvor v potrubí) a je dán součinem rychlostního součinitele φ 

a součinitele kontrakce ε = S/So, kde S je průřez proudu za otvorem a So je plocha 

otvoru [16]. 

,εϕα ⋅=  (1.4.1) 

U trysek se součinitel kontrakce rovná 1 a proto se za výtokový součinitel považuje 

hodnota součinitele rychlostního. 

Velikost výtokového součinitele (ztráty mechanické energie) je ovlivněna tvarem 

otvoru, vlastnostmi tekutin a výtokovou rychlostí [14]. 

Součinitel získáme poměrem hmotnostního toku naměřeného a hmotnostního 

průtoku teoretického. 
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teoretické

mereno

m

m
&

&
=α , (1.4.2) 

Hmotnostní tok se dá stanovit na základě zjednodušených postupů uvedených 

v literatuře [1][3][4][8][17], které slouží ke stanovení množství uniklého plynu z otvoru na 

plynovodu. Pro jeho stanovení bylo použito několik, níže uvedených, postupů. Postupy zde 

nejsou uvedeny ve stejném znění jako v literaturách, ale ve tvarech vyjadřujících ztrátové 

součinitele. 

 

Postupy pro stanovení množství unikajícího plynu: 

1) Publikace „Zemní plyn“ v kombinaci s Plynárenskou příručkou [6], 

2) Technické doporučení TDG 903 01 [17], 

3) Plynárenská příručka [3], 

4) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering [8], 

5) Příručka holandské unie TNO [2]. 

 

1) Postup podle publikace „Zemní plyn“ v kombinaci s Plynárenskou příručkou 

V knize Zemní plyn [6], je popsána rychlost výtoku zemního plynu z trysky hořáku 

tlakem plynu p1, hustotou plynu před tryskou ρ1 a rychlostním součinitelem otvoru 

ze kterého vytéká plyn φ. Vzorce pro výpočet rychlosti závisí také na přetlaku. 

Pokud je tlak p1 < 5 kPa, pak se dá výtoková rychlost vypočítat ze vzorce: 

1

12

ρ
ϕ

p
w

∆⋅
⋅= , (1.4.3) 

kde: 

w  – výtoková rychlost [m/s], 

φ  – rychlostní součinitel, určující ztrátu energie třením ve výtokovém otvoru, 

p1  – přetlak plynu před výtokovým otvorem [Pa], 

ρ1  – hustota plynu před výtokovým otvorem [kg/m3]. 

 

Kniha „Zemní plyn“ už bohužel dále neřeší velikost uniklého množství plynu. Proto 

byla výsledná rychlost dosazena do vzorce (1.3.8) uvedeného v Plynárenské příručce [3]. 

Pro následné výpočty výtokových součinitelů byla do vzorce z Plynárenské příručky 

dosazena pouze rychlost teoretická. Tedy bez rychlostního součinitele. 



12 

 

2) Postup podle technického doporučení TDG 903 01 

V odstavci 5.3 technického doporučení ČPS TDG 903 01 [17] se uvádí: 

z
tv

p

pp
S

Q

b

bp

p

1
⋅⋅⋅

+
⋅

=α
, (1.4.4) 

kde: 

Qp  – množství uniklého plynu [m3], 

S – plocha otvoru [m2], 

pp  – provozní tlak plynu [bar], 

pb  – atmosférický tlak vzduchu [bar], 

α  – průtokový součinitel [-], 

v  – průměrná výtoková rychlost 75 [m/s] (typická „v“ pro nízkotlaké plynovody), 

t  – doba trvání úniku [s], 

z  – kompresibilitní faktor, pro typické složení zemního plynu v ČR při vztažné 

teplotě, pro plynovody s tlakem do 20 mbarů = 1. 

 

3)  Postup podle Plynárenské příručky 

Plynárenská příručka [3] uvádí pro stanovení množství unikajícího plynu otvorem 

v plynovodu následující vzorec: 

1ρ
α

⋅⋅
=

Sv

m&
, (1.4.5) 

kde: 

m  – hmotnostní tok uniklého plynu [kg/s], 

S  – plocha narušení potrubí [m2], 

α  – součinitel zúžení proudu [-], 

ρ1  – okamžitá hustota plynu v potrubí [kg/m3], 

v  – výtoková rychlost odpovídající charakteru podkritického toku [m/s], 

 (přetlak v potrubí pp menší než 83 kPa) 

 

4) Postup podle SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 

Tento postup, uvedený v [8], popisuje výpočet hmotnostního toku tekutiny m [kg/s]. 

Vzorec (1.4.6) je vhodný pro podkritické proudění. Předpokládá se ustálené adiabatické 

jednorozměrné proudění. 
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, (1.4.6) 

kde: 

p1  – absolutní tlak před výtokovým otvorem [Pa], 

p2  – absolutní tlak za výtokovým otvorem [Pa], 

S  – plocha otvoru [m2], 

α  – průtokový součinitel [-], 

κ  – adiabatický exponent [-], 

ρ1  – hustota plynu před výtokovým otvorem [kg/m3]. 

 

5) Postup podle příručky holandské unie TNO 

V příručce holandské unie TNO [1] jsou uvedeny vztahy pro množství plynu 

unikajícího otvorem (vychází se z rovnic kontinuity a kritického toku): 

1

1

00

0,

1

2 −
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γ
γρψ PA

q
C

h

S

d

, (1.4.7) 

 kde: 

ρ0  – hustota plynu v potrubí [kg/m3], 

P0  – tlak plynu v potrubí [Pa], 

Pa  – barometrický tlak [Pa], 

γ – adiabatický součinitel [-], 

Cd  – výtokový součinitel [-], 

Ah  – plocha průřezu otvoru [m2], 

Ψ  – faktor. 

Při podkritickém toku se Faktor „Ψ „ stanoví z: 
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(1.4.8) 
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2. Experimentální měření 

V této kapitole je popsána výroba netěsností a měřicí nádoby. Dále jsou zde 

uvedena schémata a popisy měření, chronologicky seřazené seznamy úkonů prováděných 

v průběhu měření, hodnoty získané z měření a vyhodnocení výsledků. Jedná se o tři typy 

měření, která se zabývají stanovením výtokových součinitelů, šířením zemního plynu 

prostorem po úniku z různých netěsností a šířením plynu z jedné určené netěsnosti 

natočené různými směry. Měřicí zařízení zde zmiňovaná jsou uvedena v příloze A. 

 

2.1 Stanovení výtokových součinitelů různých netěsností 

2.1.1 Výroba vzorků s netěsnostmi a popis měření 

Jeden z konců měděné trubky je zakončen rozebíratelným spojem. Druhý konec je 

zaslepený. Jedná se o více trubek stejných rozměrů, které se liší charakteristikou otvoru, ze 

kterého uniká plyn. Například: různé typy trysek, otvor kruhového a podélného tvaru, 

neutěsněný spoj, otevřený kulový ventil nebo řez na plynovodní hadici. Rozměry vzorků 

v milimetrech lze zjistit z obrázku (Obrázek 1). 

 
Obrázek 1 Schéma vzorku 

 

Obrázek 2 Vzorky

Vzorky jsou napojeny na domovní plynovodní rozvod o maximálním tlaku kolem 

2 kPa. Množství uniklého plynu závisí hlavně na parametrech otvoru, ze kterého uniká 

plyn, a tlaku v plynovodním potrubí. V praxi může jít například o potrubí pro zásobování 

plynového vařiče. 

Definování použitých vzorků: 

 

• Vzorek č. 1: Tryska Ø 0,5 

Do kusu měděné plynovodní trubky byl vyvrtán otvor, ke kterému byla 

připájena tryska plynového sporáku. Jedná se o trysku dodávanou k plynovým 

sporákům značky „Mora“. Výtokový součinitel je uveden níže. 
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Obrázek 3 Vzorek č. 1 

 
 

Obrázek 4 Tryska 0,5

Plocha otvoru, ze kterého uniká plyn, je S = 1,963E-07 m2. Obrázek 5 

zobrazuje trysku v řezu. Rozměry kót jsou zadány v milimetrech. 

 
Obrázek 5 Řez tryskou 0,5 

 
• Vzorek č. 2: Tryska Ø 0,65 

Jedná se o trysku dodávanou k plynovým sporákům značky „Mora“, 

o průměru 0,65 mm a s plochou otvoru S = 3,317E-07 m2.  

 

Obrázek 6 Vzorek č. 2 
 

Obrázek 7 Tryska 0,65

• Vzorek č. 3: Tryska Ø 1,0 

Tryska, o průměru 1 mm, z hořáku plynového sporáku značky „Mora“. 

 
Obrázek 8 Vzorek č. 3 

 
 

Obrázek 9 Tryska 1,0

Plocha otvoru má velikost S = 7,85E-07 m2. Zobrazení trysky v řezu 

(Obrázek 10). Rozměry kót jsou zadány v milimetrech. 
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Obrázek 10 Řez tryskou 1,0 

 

Aby bylo možné zjistit přesné výtokové součinitele použitých trysek, byl 

kontaktován jejich výrobce. Bohužel hodnoty výtokových součinitelů firma nedodala. 

Proto byly vypočtené výtokové součinitele trysek použitých při měření následně 

porovnány s hodnotou uvedenou v publikaci „Zemní plyn“, ve které byla nalezena tvarově 

shodná tryska (Tabulka 2) s rychlostním součinitelem φ = 0,905 [-]. 

 

Tabulka 2 Rychlostní součinitel [6] 

 

 

• Vzorek č. 4: Válcový otvor 

Malý otvor, který je vyvrtán vrtákem o průměru 1 mm. Plocha otvoru je 

shodná se vzorkem č. 3 Tryska 1,0 (S = 7,85E-07 m2). 

 
Obrázek 11 Vzorek č. 4 

 

Obrázek 12 znázorňuje podélný řez válcovým otvorem. Rozměry kót jsou 

zadány v milimetrech. 

 
Obrázek 12 Podélný řez otvorem 
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• Vzorek č. 5: Podélný otvor 

Podélný otvor byl vytvořen rozbrušovací kotoučovou pilou. 

 
Obrázek 13 Vzorek č. 5 

 

Otvor zaujímá plochu S = 6,694E-05 m2. Stanovit plochu otvorů u takto 

nepravidelných netěsností je velmi složité. Proto bylo zavedeno zjednodušení 

spočívající ve vytvoření plochy pomocí dvou obdélníků a pěti trojúhelníků 

(Obrázek 14). Rozměry kót jsou uvedeny v milimetrech. 

 
Obrázek 14 Plocha podélného otvoru 

 

• Vzorek č. 6: Neutěsněný spoj 

Kromě otvorů, u kterých je možné přesně definovat plochu, byla vytvořena 

netěsnost, u které tuto plochu nelze definovat. V praxi se může jednat o špatně 

utěsněný spoj na potrubí. Neutěsněný spoj byl simulován šroubovou záslepkou na 

konci potrubí dotaženou pouze rukou. Konkrétní vzorek je vyfocen na obrázku 

(Obrázek 15). 

 
Obrázek 15 Vzorek č. 6 

 

• Vzorek č. 7: Netěsnící ventil 

V praxi také může dojít k úniku plynu špatně uzavřeným ventilem. Na 

konec vzorku byl umístěn špatně dovřený ventil. Špatné dovření vzniklo vlivem 

pevné nečistoty, která bránila úplnému uzavření kulového ventilu. Nečistota byla 

simulována pomocí jehly o průměru 0,6 mm. 
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Obrázek 16 Vzorek č. 7 

 
Obrázek 17 Ventil s nečistotou

 

Výpočet plochy, ze které uniká plyn, byl proveden opět zjednodušením. 

Plochou netěsnosti (černé zbarvení) je kruhová úseč, od které je odečtena plocha 

jehly. Výsledná plocha je S = 1,791E-05 m2. Rozměry kót jsou uvedeny 

v milimetrech (Obrázek 18). 

 
Obrázek 18 Plocha netěsnosti vzorku č. 7 

 

• Vzorek č. 8: Řez na hadici 

Dalším vzorek je starší plynovodní hadice, do které byl udělán příčný řez. 

 
Obrázek 19 Vzorek č. 8 

 

 
Obrázek 20 Detail řezu 

 

Jak je vidět z výše uvedených fotografií, skládá se plynovodní hadice 

z několika vrstev. Plyn prochází černou gumovou hadicí, podél které prochází 

měděné vlákno. Vrchní vrstvu tvoří plechový oplet potažený umělou hmotou. Aby 

bylo možné stanovit přesněji plochu netěsnosti na gumové hadici, byla do otvoru 

vsunuta jehla o tloušťce 0,6 mm. Z konzultace s odborníkem vyplývalo, že 

nejlepším řešením, jak stanovit plochu otvoru, bude vypočítat povrch části 

elipsoidu (Obrázek 21). Rozměr „a“ je rozsah řezu a rozměry „b“ a „c“ jsou 
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v tomto případě shodné („b“ = „c“) a odpovídají hloubce řezu. Šířka řezu je 

shodná s tloušťkou jehly (0,6 mm). Výsledná plocha, na obrázku černě vybarvená, 

zaujímá plochu S = 4,08E-06 m2. 

 
Obrázek 21 Plocha otvoru na plynovodní hadici 

 

Na obrázku (Obrázek 22) vidíme rozmístění otvorů na vzorku. Otvorem č. 1 vstupuje 

do vzorku zemní plyn. Plyn proudí trubkou k netěsnosti (otvor č. 2), kterým uniká ven, do 

volného prostoru.  

 
Obrázek 22 Schéma vzorků 

 
Plynoměr byl umístěn do potrubí před plynovou hadici, která propojuje domovní 

plynovod a vzorek s ventilem. 

 
Obrázek 23 Vzorek s ventilem připojený k plynovodní síti 

 

2.1.2 Postup měření objemových průtoků 

1) Odečtení tlaků (barometrického tlaku a dynamického tlaku v plynovodní síti), 

2) odečtení teploty, 

3) připojení vzorku k nízkotlaké plynovodní síti, 

4) příprava stopek k měření času, 

5) otočení ventilem na potrubí do polohy „OTEVŘENO“,  

6) spuštění stopek při náhodné hodnotě ukázané plynoměrem, 

7) zastavení stopek po úniku 1 dm3, 

8) zastavení přívodu plynu do vzorku otočením ventilu do polohy „ZAVŘENO“, 

9) zaznamenání výsledného času do předem připravené tabulky. 
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2.1.3 Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty jsou zde uvedeny formou tabulky (Tabulka 3). U všech tří typů 

měření je forma uvedených výsledků obdobná. Z důvodu velkých požadavků na prostor v 

této práci jsou uvedeny pouze jedny zprůměrované výsledky pro každý vzorek. Ve 

skutečnosti bylo každé měření opakováno dvakrát nebo, podle velké odlišnosti výsledků 

mezi prvním a druhým měřením (lišící se více než o 10 %), třikrát či vícekrát. 

 

Tabulka 3 Naměřené hodnoty pro zjištění průtočného množství 

Vzorek č. 

Doba 
trvání 
úniku 

Množství 
uniklého 

plynu 

Tlak  
okolí 

Tlak 
plynu 

Teplota 
okolí 

[s] [m3] [Pa] [Pa] [°C] 

1 
tryska  

Ø 0,5 mm 
71.29 0.001 98200 1840 7.2 

2 
tryska  

Ø 0,65 mm 
51.92 0.001 98200 1840 6.6 

3 tryska Ø 1 mm 19.79 0.001 98200 1840 5.8 

4 
válcový otvor  

Ø 1 mm 
23.96 0.001 98200 1840 7.2 

5 podélný otvor 1.19 0.001 98800 1990 9.4 

6 neutěsněný spoj 89.84  0.001 98200  1840   7.5 

7 
Špatně dovřený 

ventil 
7.14 0.001 98800 1990 8.8 

8 řez na hadici 12.70 0.001 98800 1990 8.8 

 

 

2.1.4 Vyhodnocení výsledků 

Pomocí naměřených dat bylo možné pro každý vzorek vypočítat objemový a 

hmotnostní průtok unikajícího plynu a výtokové součinitele.  

Hustota tranzitního zemního plynu při 0 °C a 101 325 Pa je ρn = 0,73 kg/m3. Hustoty 

uvedené v tabulce jsou hodnoty přepočtené podle vzorce (1.1.1). 

Tabulka 4 uvádí vypočítané objemové a hmotnostní průtoky a výtokové součinitele 

zjištěné z výše uvedených postupů. 
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Tabulka 4 Průtočná množství a výtokové součinitele 

Vzorek č. 
Obj. 

průtok 

Hustota 
tranz zem. 

plynu 

Hmot. 
průtok 

Výtokový součinitel 

Zem. 
plyn 

TDG PP SFPE TNO 

[m3/s] [kg/m3] [kg/s] [-] [-] [-] [-] [-] 

1 
Tryska 

Ø 0,5 mm 
1.403E-05 7.242E-01 1.016E-05 1.003 0.936 0.899 1.013 1.013 

2 
tryska  

Ø 0,65 mm 1.926E-05 7.257E-01 1.398E-05 0.815 0.760 0.732 0.824 0.824 

3 tryska Ø 1 mm 5.054E-05 7.278E-01 3.678E-05 0.905 0.843 0.814 0.915 0.915 

4 
válcový otvor  

Ø 1 mm 
4.360E-05 7.242E-01 3.158E-05 0.779 0.727 0.698 0.788 0.788 

5 podélný otvor 8.386E-04 7.196E-01 6.034E-04 0.168 0.164 0.151 0.170 0.170 

6 neutěsněný spoj 1.113E-05 7.242E-01 8.061E-06 -  -  -   - -  

7 
špatně dovřený 

ventil 
1.401E-04 7.211E-01 1.010E-04 0.105 0.102 0.094 0.107 0.107 

8 řez na hadici 7.874E-05 7.211E-01 5.678E-05 0.260 0.252 0.233 0.263 0.263 

 

Výtokové součinitele (Tabulka 4) v některých případech dosahují hodnoty větší 

než 1, což jsou špatné výsledky. Výtokový součinitel by měl dosahovat hodnot maximálně 

do 1. Nesprávné výsledky součinitelů mohly vzniknout například nepřesností při stopování 

doby, za kterou unikl 1 dm3 plynu. 

Hodnota výtokového součinitele, pokud není již předem přesně stanovená (trysky, 

výpustě, ventily), je při skutečných únicích na plynovodu obtížně zjistitelná. Při prvotním 

rychlém zjišťování množství uniklého plynu z netěsnosti, můžeme tento součinitel pouze 

odhadnout. Výše zmíněná literatura uvádí tyto odhady. 

Pro únik z otvoru, který má ostré hrany, se většinou dosazují hodnoty kolem 0,6 (při 

otvoru menším než vnitřní průměr potrubí). Výtokový koeficient je větší, čím je hrana 

méně ostrá. [16] 

V odstavci [17] je uvedeno: α = 0,4 pro plynovody v zemi; α = 0,6 pro plynovody 

v zemi a částečně obnažené; α = 0,8 pro plynovody obnažené či nadzemní. 

V Plynárenské příručce [3] se ztrátové součinitele uvádějí pro odfukový komín okolo 

0,75 a pro „běžně otrhanou díru“ na potrubí lze dosadit 0,5. 

Pro ostré otvory hraje úlohu kontrakce a tření je zanedbatelné. Pro výtokový 

koeficient se doporučuje hodnota: Cd ~ 0,62. Pro zaoblené otvory nehraje kontrakce 
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žádnou roli a tření je malé. Pro výtokový koeficient se doporučuje hodnota: Cd ~ 0,95 až 

0,99 [1]. 

Podíváme-li se na výsledky výtokových součinitelů pro válcový otvor, zjistíme, že 

jsou téměř shodné se součinitelem uvedeným v technickém doporučení TDG 903 01 [17]. 

Holandská příručka se výpočty mírně liší a Plynárenská příručka uvádí pouze hodnotu 

α = 0,5 pro běžně otrhanou díru, což neodpovídá vrtanému otvoru. Výpočty ztrátového 

součinitele válcového otvoru jsou prakticky totožné se ztrátou na odfukovém komínu 

α = 0,75. 

Hodnoty ztrátových součinitelů podélného otvoru, špatně dovřeného ventilu a řezu 

na hadici vyšly velmi nízké (přibližně 0,1 pro ventil, 0,16 pro podélný otvor a 0,26 pro 

příčný řez na plynové hadici). Tyto údaje se značně liší od hodnot udávaných v literatuře i 

přesto, že splňují podmínku, že otvor má být menší než vnitřní průměr potrubí. Vypočtený 

ztrátový součinitel řezu na hadici se pohybuje okolo α = 0,3, čemuž se nejvíce přibližuje 

hodnota z Plynárenské příručky α = 0,5. 

Další nesrovnalostí je údaj ztrátového součinitele trysky o průměru 0,65 mm, který 

nabývá hodnot okolo α = 0,8. Podle literatury [6] má nabývat rychlostní, v tomto případě 

také ztrátový součinitel, takto tvarované trysky, hodnoty φ(α) = 0,905. U ostatních 

měřených trysek se vypočítané ztrátové součinitele s touto hodnotou téměř shodují. 

Nejlépe vychází součinitel počítaný pomocí teoretické rychlosti výtoku tekutiny, což je 

pochopitelné kvůli nízkotlaké plynovodní soustavě, kde se kompresibilitní faktor rovná 

0.99989. 

 

Tabulka 5 Procentuální srovnání výtokových součinitelů 

Vzorek č. 

Výtokový součinitel 

Zem. 
plyn 

TDG PP SFPE TNO 

[%] [%] [%] [%] [%] 
1 tryska Ø 0,5 mm 98.94 92.31 88.69 100.00 100.00 
2 tryska Ø 0,65 mm 98.94 92.21 88.79 100.00 100.00 
3 tryska Ø 1 mm 98.94 92.08 88.91 100.00 100.00 
4 válcový otvor Ø 1 mm 98.94 92.31 88.69 100.00 100.00 
5 podélný otvor 98.86 96.10 88.52 100.00 100.00 
7 netěsnící ventil 98.86 96.00 88.61 100.00 100.00 
8 řez na hadici 98.86 96.00 88.61 100.00 100.00 
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Z tabulky (Tabulka 5) je patrná shoda metod postupů podle holandské příručky [1] a 

podle SFPE [8]. Téměř stejného výsledku bylo také dosáhnuto použitím výpočtu teoretické 

rychlosti z publikace “Zemní plyn”. Metodika technického doporučení se liší zhruba o 

8 %. To je zapříčiněno tím, že se metodika nezabývá výpočty výtokové rychlosti a 

kompresibilitního faktoru, ale přímo předepisuje jejich hodnoty pro nízkotlaká plynovodní 

vedení. 12% rozdíl oproti holandské příručce vznikne, stanovujeme-li ztrátu pomocí 

Plynárenské příručky. Zajímavé je srovnání sloupců „Zem. plyn“ a „PP“ (Tabulka 5), ve 

kterých dochází k rozdílu zhruba 10 %. U těchto postupů byl použit stejný základní vzorec, 

pouze s odlišným vztahem pro výpočet rychlosti „v“. 
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2.2 Šíření zemního plynu prostorem (výtok plynu pod úhlem 45°) 

2.2.1 Výroba měřicí nádoby a popis měření 

Jedná se o ohraničený prostor tvaru krychle, který je sestaven z dvanácti 

polystyrénových desek o ploše 1 x 0,5 m a tloušťce 3 cm. Nádoba má vnitřní rozměry 

94 x 94 x 100 cm. Objem nádoby je 0,8836 m3. Více znázorňují obrázky (Obrázek 24 a 

Obrázek 25). 

 
Obrázek 24 Výroba krabice 

 
Obrázek 25 Vnitřní prostor krabice

 

Obrázek 26 zobrazuje rozměry vnitřního objemu krabice. Všechny kóty jsou zadány 

v milimetrech. 

 
Obrázek 26 Vnitřní objem krabice 

 

Postup výroby krabice: 

Prvním krokem bylo vytvoření šesti stěn o ploše 1 m2 slepením dvou 

polystyrenových desek s rozměry 1 x 0,5 m. K lepení byl použit klasický tmel na lepení 
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polystyrénu. Následně byly slepeny stěny a vytvořen tak prostor, do kterého bude unikat 

plyn (Obrázek 24, Obrázek 25). 

Ve spodní části jedné z bočních stěn byl zhotoven otvor. Tímto otvorem prochází 

nízkotlaké plynovodní potrubí (předem stanovený vzorek s netěsností), které je uvnitř 

krabice zakončeno zaslepením. 

Do spodní stěny byl vyřezán otvor (Obrázek 25). Tento otvor vyrovnává tlak plynu 

v krabici s okolní atmosférou. 

Po ukončení prvního zkušebního měření bylo zjištěno, že by trvalo velmi dlouho, než 

by se vnitřní prostor krychle, otvorem 10 x 10 cm (jediným otvorem v krabici), vyvětral od 

uniklého zemního plynu. Proto se musel vyrobit ještě jeden uzavíratelný otvor ve dně 

nádoby, pro rychlejší odvětrání plynu z krabice. Prodlevy mezi měřeními se zkrátily na pár 

minut (Obrázek 27). 

 
Obrázek 27 Větrací otvor 

 
Rozmístěním detektorů plynu bylo posledním krokem při konstruování měřicí 

soupravy. Následující obrázek (Obrázek 28) nám ukazuje celkový náhled na měřicí 

soupravu. Čidla jsou na obrázcích označená zelenými značkami. Šrafovaní v zelených 

polích značek znázorňují čidla, která jsou z daného pohledu viditelná. Přesné souřadnice 

čidel (v milimetrech) lze odečíst z obrázku (Obrázek 29).  

 
Obrázek 28 Nákres měřicí soupravy 

 
Obrázek 29 Nákres umístění čidel

 

Pro lepší přehlednost byla příslušná čidla označena také na nádobě. Dále uvedené 

obrázky (Obrázek 30 až Obrázek 32) jsou fotografie pořízené přímo z měření. 
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Obrázek 30 Detektor připraven k měření 

 

 
Obrázek 31 Vzorek s ventilem vstupující do měřicí 

nádoby 

 

Obrázek 32 Detekování plynu čidly č. 3,4 

 

 

 

 

Komplexní náhled na rozmístění všech čidel je patrný ze dvou pohledů (Obrázek 33 a 

Obrázek 34). Z těchto dvou míst bylo možné hlídat všech šest detektorů. 

 
Obrázek 33 Měřicí souprava (pohled 1) 

 
Obrázek 34 Měřicí souprava (pohled 2)
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Na následujícím obrázku (Obrázek 35) vidíme přesné rozmístění otvorů. 

Otvorem č. 1 vstupuje do potrubí zemní plyn. Plyn proudí vzorkem k netěsnosti (otvor 

č. 2), kterým uniká ven, do volného prostoru ohraničeného zdmi nádoby. Všechny vzorky 

byly vyrobeny tak, aby se jejich netěsnosti nacházely uprostřed dna nádoby ve výšce 

250 mm. Netěsnosti jsou při měření natočeny směrem k čelní stěně krabice. Rotační osy 

netěsností svírají se dnem krabice 45°. Střed otvoru č. 3 se nachází přesně ve středu dna 

nádoby, pod otvorem č. 2. Vzorky s netěsnostmi jsou detailně popsány v kapitole 2.1.1. 

 
Obrázek 35 Nákres rozmístění otvorů [mm] 

 

Jedná se o změny místních koncentrací v závislosti na čase. Měření zabývající se 

tímto problémem probíhalo následovně. Na stěny nádoby byly připevněny detektory 

metanu typu CH4-GC20N a každý z detektorů dostal své číslo. Při úniku plynu do nádoby 

se sledovaly doby od počátku úniku plynu do momentů reakcí čidel. Z naměřených časů se 

stanovilo, po jaké době byla na měřených místech deseti a dvaceti procentní koncentrace 

dolní meze výbušnosti. Výsledkem měření je přibližný obraz skutečného šíření zemního 

plynu po úniku z nízkotlakého plynovodu. 

 

2.2.2 Postup měření šíření plynu 

1) Odečtení tlaků (barometrického tlaku a dynamického tlaku v plynovodní síti), 

2) odečtení teploty 

3) odečtení hodnoty množství uniklého plynu z plynoměru, 

4) připojení vzorku k nízkotlaké plynovodní síti, 

5) vsunutí a) vzorku do polystyrénové krabice a ustavení plochy otvoru, ze kterého 

uniká plyn, do požadované polohy, b) čidel detektorů do stěn krabice, 
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6) uvedení detektorů do stavu „připraveno k detekci“ (zapojení čidel do el. sítě a časová 

prodleva pro žhavení čidel), 

7) příprava stopek k měření času, 

8) otočení ventilem na potrubí do polohy „OTEVŘENO“ a současné zpuštění stopek, 

9) stopování mezičasů při postupné reakci čidel detektorů, 

10) zastavení stopek po detekci posledního čidla, 

11) zastavení přívodu plynu do vzorku otočením ventilu do polohy „ZAVŘENO“, 

12) zaznamenání výsledných časů do předem připravené tabulky. 

 

2.2.3 Naměřené hodnoty 

Kromě množství uniklého plynu, barometrického tlaku, tlaku plynu v plynovodní síti 

a teploty okolí byly měřeny také časy od počátku úniku do momentů, kdy detektory začaly 

detekovat určenou koncentraci (0,5% a 1% objemovou koncentraci). Každé měření bylo 

opakováno dvakrát nebo, podle velké odlišnosti výsledků, mezi prvním a druhým měřením 

(lišící se více než o 10 %), třikrát či čtyřikrát. Průměry z naměřených časů uvádí tabulka 

(Tabulka 6 Reakční časy detektorů). 

 

Tabulka 6 Reakční časy detektorů 

V 
č. 

Proudění (45°) 
čas reakce [s] 

čidlo č.1 čidlo č.2 čidlo č.3 čidlo č.4 čidlo č.5 čidlo č.6 

0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 

1 264 514 222 435 389 626 723 1029 250 342 178 259 
2 203 402 217 374 209 378 524 728 157 205 139 201 
3 7 72 56 110 76 141 212 306 56 127 56 105 
4 9 74 60 138 76 148 237 341 59 132 47 130 

5 2 3 5 7 13 15 53 62 6 7 6 8 
8 10 13 21 33 27 45 100 120 25 36 44 70 
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2.2.4 Vyhodnocení výsledků (výtok plynu pod úhlem 45°) 

Při tomto měření byl zachován jednotný sklon natočení otvorů, ze kterých docházelo 

k úniku plynu. Otvory byly natočeny směrem na přední stěnu nádoby, ve které byl umístěn 

detektor s číslem 1 a pomyslná přímka, kolmá na plochu otvoru, svírala se dnem 

nádoby 45°. Měření bylo provedeno za použití šesti vzorků. 

Jednou z možných forem vyhodnocení je graf (Obrázek 36), ve kterém jsou uvedeny 

časy reakcí detektorů (od začátku proudění plynu do prostoru), které právě detekovaly 

0,5% objemovou koncentraci. Pomocí takto naměřených časů lze provést přibližný odhad 

směru šíření zemního plynu po úniku z netěsnosti. Pro větší přehlednost byly vzniklé body 

(reakční časy) spojeny přerušovanými čarami. 

 

 
Obrázek 36 Šíření plynu z různých netěsností 

 

U větších otvorů, ze kterých docházelo k většímu úniku plynu, se plyn šířil přibližně 

stejně. Nejprve na přední stěnu, k čidlu s číslem 1. Potom se plyn začal šířit téměř 

stejnoměrně po horních částech bočních stěn a po stropě nádoby. To lze odhadnout 

z přibližně stejné doby reakcí všech tří čidel (čidla 2, 5 a 6). Následovala reakce třetího 

čidla. Pak se plyn začal hromadit u stropu nádoby a pomalu se tlačil směrem dolů ke dnu 

nádoby (reakce čidla č. 4). 

Odlišnost nastala u menších otvorů (otvory trysek o průměrech 0,65 a 0,5 mm). U 

těchto vzorků nedošlo k prvotnímu proudění plynu na přední stěnu, jak bylo očekáváno. 

V případě použití trysky o průměru 0,65 mm proudil plyn nejprve k bočním stěnám 



 

30 

 

nádoby. Teprve po zhruba 40 s došlo k reakci čidel umístěných na přední a zadní stěně 

nádoby. Až jako páté v pořadí zareagovalo čidlo č. 2. 

V případě, kdy byla použita tryska o průměru 0,5 mm, došlo nejprve k šíření plynu 

vzhůru ke stropu nádoby a do boku k bočním stěnám. Teprve po delší době se vytvořila 

0,5% koncentrace v horní části přední stěny. 

Směry šíření plynu jsou důležité kvůli stanovování místních výbušných koncentrací 

zemního plynu, které mohou vzniknout při nahromadění dostatečného množství plynu 

v určitém místě prostoru, ve kterém dochází k úniku z nízkotlakého plynovodního potrubí. 

V této práci se jedná pouze o hrubý odhad, z důvodu velké nepřesnosti a malého 

počtu detektorů použitých při experimentu. 

Další z možných forem výstupů je tabulka (Tabulka 7), ve které jsou zapsány doby 

(časové rozdíly), popisující v určitém místě časovou změnu místní koncentrace, z 0,5% na 

1% koncentraci metanu. 

 

Tabulka 7 Pořadí reagujících čidel a doby mezi detekcí 0,5 a 1% obj. koncentrací 

Vzorek č. 
Proudění (45°) 

- 

čidlo č. 1 čidlo č. 2 čidlo č. 3 čidlo č. 4 čidlo č. 5 čidlo č. 6 

1) 
tryska  

Ø 0,5 mm 

čas mezi  
0,5 - 1 % [s] 250 213 237 306 92 81 

procentuální 
rozdíl [%] 82 70 77 100 30 26 

2) 
tryska  

Ø 0,65 mm 

čas mezi  
0,5 - 1 % [s] 199 157 169 204 48 62 

procentuální 
rozdíl [%] 98 77 83 100 24 30 

3) 
tryska  

Ø 1 mm 

čas mezi  
0,5 - 1 % [s] 65 54 65 94 71 59 

procentuální 
rozdíl [%] 69 57 69 100 76 63 

4) 
válcový 

otvor 

čas mezi  
0,5 - 1 % [s] 65 78 72 104 73 83 

procentuální 
rozdíl [%] 63 75 69 100 70 80 

5) 
podélný 

otvor 

čas mezi  
0,5 - 1 % [s] 1 2 2 9 1 2 

procentuální 
rozdíl [%] 11 22 22 100 11 22 

8) 
řez na 
hadici 

čas mezi  
0,5 - 1 % [s] 3 12 18 20 11 11 

procentuální 
rozdíl [%] 15 60 90 100 55 55 
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Procentuální vyhodnocení časových rozdílů, uvedených v tabulce, porovnány v grafu 

(Obrázek 37). 

 
Obrázek 37 Procentuální porovnání změn koncentrací mezi detektory 

 

Rychlosti změny koncentrace se u každého vzorku liší. V grafu je procentuálně 

srovnáván vždy pouze jeden vzorek. Při všech měřeních byl nejpomalejší nárůst 

koncentrace u čidla č. 4. Proto bylo těmto hodnotám přiděleno 100 %. Dalším 

vypočítaným časům byly poté přiřazeny jejich procentuální poměry, odvíjející se od doby 

změny koncentrace u čidla č. 4 (100 %). 

U vzorku č. 1 došlo k velmi rychlé změně u čidel s čísly 5 a 6 (25 až 30 %). Daleko 

pomaleji se měnila koncentrace u čidel č. 1, 2 a 3 (70 až 80 %). Také u vzorku č. 2 byla 

situace obdobná. 

Pokud vytékal zemní plyn z řezu na hadici, byla změna koncentrace nejrychlejší u 

čidla č. 1 (15 %). U ostatních čidel byla rychlost zcela odlišná a srovnatelná s jinými 

vzorky (č. 3 a 4). 

Podélný otvor má velmi velkou plochu a tím také vysokou intenzitu s jakou plyn 

vytéká. Proto se tak značně liší změny koncentrací v místech horní části nádoby a v místě u 

dna nádoby. 

 Porovnáním měření u válcového otvoru (vzorek č. 4) a trysky (vzorek č. 3), které 

mají stejnou plochu otvoru, ze kterého uniká zemní plyn, měla být zřejmá shoda obou 

pokusů. Rychlosti změny koncentrací měly být (díky výtokovému součiniteli) odlišné, ale 

při procentuálním porovnáním obou měření měly vyjít stejné hodnoty. Změna koncentrace 

je podobná. Nicméně některé výsledky se liší. U čidla č. 2 a 6 došlo k velké odchylce. 
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2.3 Šíření zemního plynu prostorem (výtok plynu různými směry) 

U vzorku s válcovým otvorem (vzorek č. 4) byla provedena další měření lišící se 

směrem úniku plynu. Byly zvoleny tři směry úniku (Obrázek 31). Prvním je směr 

horizontální (natočení netěsnosti pod úhlem 0° na přední stěnu, kde je umístěn detektor 

č. 1), druhým je již měřený směr (pod úhlem 45°) a třetím je směr vertikální (plyn uniká 

z potrubí směrem vzhůru, pod 90° úhlem). Popis měřicí nádoby a postupu měření šíření 

plynu je totožný s popisem uvedeným v předchozí kapitole (kapitola 2.2) 

 

2.3.1 Naměřené hodnoty  

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány níže (Tabulka 8). Opět se jedná o průměrné 

hodnoty ze tří a více měření. 

 

Tabulka 8 Reakční časy detektorů při různých směrech úniku plynu 

Směr 
proudění 

Vzorek č. 4 (Válcový otvor) 
čas reakce [s] 

čidlo č. 1 čidlo č. 2 čidlo č. 3 čidlo č. 4 čidlo č. 5 čidlo č. 6 
0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 

0° 120 206 111 180 136 217 217 309 89 139 83 122 
45° 9 74 60 138 76 148 237 341 59 132 47 130 

90° 84 150 16 72 91 152 674 827 65 99 58 87 
 

 

2.3.2 Vyhodnocení výsledků (výtok plynu různými směry) 

V této části je hodnoceno pořadí reakce jednotlivých čidel, a to pouze první reakční 

časy detektorů (reakce při 0,5% obj. koncentraci). Tímto pořadím se dají přibližně 

odhadnout směry šíření plynu prostorem po úniku z otvoru, při různých polohách jeho 

natočení. Směry šíření plynu prostorem jsou viditelné z níže uvedeného grafu. 
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Obrázek 38 Šíření plynu při různém natočení netěsnosti 

 

Při natočení otvoru kolmo na přední stěnu (Stěna s čidlem č. 1), směřoval plyn 

nejprve vzhůru a k bočním stěnám nádoby, kde začala reagovat čidla s čísly 5 a 6. Poté se 

plyn rozšířil ke stropu nádoby a uvedl do činnosti čidlo s číslem 2. Krátce na to byl plyn 

detekován také v horní části přední stěny číslem č. 1. Až nyní proudil plyn po stropě a 

bočních stěnách nádoby k horní části zadní stěny, kde aktivoval detektor s číslem 3. Na 

závěr došlo k pomalému klesání plynu celým prostorem až ke dnu nádoby, k čidlu 

s číslem 4, které reagovalo na jeho přítomnost nejpozději. 

Proudil-li plyn šikmo vzhůru, směřoval nejprve k horní části přední stěny (reakce 

čidla č. 1). Dále plyn proudil téměř najednou po stropě a bočních stěnách nádoby směrem 

do míst s čidly 2, 5 a 6. Po několika sekundách se rozsvítila dioda hlásicí přítomnost plynu 

na zadní stěně u čidla č. 3. Postupným naplňováním nádoby zemním plynem, docházelo ke 

vzniku větších koncentrací u stropu nádoby a tím také k celkovému poklesu menších 

koncentrací ke dnu nádoby (detekce čidla č. 4). 

Otvorem, směřujícím kolmo ke stropu nádoby, se plyn šířil směrem vzhůru ke stropu 

s čidlem č. 2, na kterém se začal rozlévat směrem do stran. Nejdříve k bočním stranám a 

krátce nato k přední a zadní stěně. Pak došlo ke stejnému jevu jako v předchozích 

případech, ve kterých došlo k nahromaďování zemního plynu v horní části nádoby a 

následně k rovnoměrnému poklesu plynu ke dnu nádoby. Usuzuji tak z krátkosti doby 

naměřené u čidel umístěných v horní části nádoby a velmi dlouhé doby naměřené čidlem 

č. 4 umístěným na zadní stěně u dna nádoby. 
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Provedenými měřeními bylo docíleno pouze hrubého odhadu směru a rychlosti šíření 

zemního plynu. Pro přesnější popis proudění zemního plynu prostorem, po úniku 

z netěsnosti, by bylo nutno použít větší počet kvalitnějších detektorů rozmístěných ve více 

místech nádoby. Tím by se utvořil přesnější obraz proudění zemního plynu. Také by to 

ovšem znamenalo velké zvýšení finančních nákladů, které už i tak byly dosti vysoké 

(například cena jednoho čidla, použitého při měření je přibližně 2500 Kč). 

Další možností pro detailnější popis proudění je, v dnešní době stále více používané, 

matematické modelování, které uspoří finanční náklady vynaložené na přípravu 

experimentu.  
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3. Matematické modelování 

Program Fluent je složitý a také velmi zajímavý software. Jeho flexibilita spočívá 

v řešení jakéhokoliv proudění. Od proudění samostatných kapalin a plynů, přes vícefázové 

systémy (plyn-kapalina, kapalina-kapalina, plyn-pevná látka, kapalina-pevná částice), 

šíření zplodin hoření způsobených chemickými reakcemi, šíření tepla, až po řešení šíření 

příměsí a mnoho dalších. Velké využití nachází v energetice při dimenzování tepelných 

výměníků a klimatizací a také v dalších odvětvích zabývajících se například obtékáním 

automobilů, křídel letadel i velkých rodinných a panelových domů proudem vzduchu.  

Pro tuto práci byl využit jen nepatrný zlomek možností, který program nabízí. 

Použité matematické modely jsou dány rovnicí kontinuity, pohybovými rovnicemi, 

rovnicemi pro přenos turbulentních veličin a navíc program počítá lokální hmotnostní 

zlomky příměsí „Yi“. Další veličina, která se užívá ve spojení s šířením příměsi, je molární 

koncentrace „Ci“ a udává se v jednotkách kmol/m3. Vztah MiCi s jednotkami 

[(kg/kmol) . (kmol/m3) = kg/m3] vyjadřuje koncentraci. Běžně používaná jednotka ppm 

definuje miliontinu dané hodnoty (analogie procenta) a může se vztahovat k hmotnostnímu 

nebo objemovému zlomku. Přenos příměsí (hmotnostního zlomku) je řešen pomocí 

bilanční rovnice, která v měnícím se čase počítá s hmotnostními zlomky a časově 

středovanými složkami rychlosti proudění přítomných plynů. Také bere v úvahu difúzní 

tok i-té komponenty směsi, rychlost produkce příměsí vlivem chemické reakce a rychlost 

tvorby přírůstku z distribuované příměsi. Distribuce příměsí se liší podle difúzního toku. 

Obecně dělíme difúzní tok pro laminární nebo turbulentní proudění [9]. 

V prvním kroku je nutné určit fyzikální vlastnosti jednotlivých plynů tvořících směs. 

Řeší-li se úloha pro izotermní proudění (míchání látek o konstantní teplotě), mohou být 

jejich fyzikální vlastnosti vyjádřeny konstantními hodnotami. Úlohy s neizotermním 

prouděním musejí počítat s fyzikálními vlastnostmi plynů jako s funkcí teploty. Hustota, 

viskozita, měrná tepelná kapacita, tepelná vodivost a standardní slučovací entalpie a 

entropie jsou vlastnosti plynů, které si při neizotermním proudění program Fluent 

přepočítává podle měnící se teploty [9]. 

Časově závislé úlohy jsou mnohem náročnější na dobu výpočtu. Bilanční rovnice 

musí být diskretizována v čase i prostoru. Prostorová diskretizace pro časově závislé 

rovnice je shodná se stacionární úlohou. Časová diskretizace zahrnuje integraci každého 

členu diferenciální rovnice s časovým krokem t. Velikost časového kroku je možné 
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odhadnout na základě charakteru řešené úlohy a počtu vnějších iterací v každém časovém 

kroku. Výpočty začínají zpravidla s malým časovým krokem t, který se během výpočtu 

postupně zvětšuje. 

Dobu výpočtu ovlivňuje také další nepřeberné množství činitelů. Například kvalita 

výpočtové sítě, počet počítaných rovnic v jednom časovém kroku, nastavení přesnosti 

výpočtu a mnoho dalších. 

V této části je matematickými modely namodelováno výše uvedené experimentální 

měření. Pro tvorbu modelů byl použit software ANSYS WORKBENCH 13. 

Základní úkoly pro řešení výpočtu: 

• vytvoření geometrie a sítě, 

• definování fyzikálního modelu, fyzikálních vlastností proudícího média 

a stěn, 

• definování matematického modelu a okrajových podmínek, 

• zadání počátečních podmínek a spuštění výpočtu, 

• vyhodnocení vypočtených dat. 

 

3.1 Tvorba geometrie v programu DesignModeler 

V programu DesignModeler byla vytvořena přesná kopie měřicí soupravy použité při 

experimentálním měření. Protože zde nejde o případ přestupu tepla stěnou, bylo možné 

šířku stěn zanedbat a modelovat tak pouze vnitřní objemy všech částí. Tento krok, 

v konečném důsledku, zmenšil výsledný počet segmentů ve výpočtové síti a zrychlil tak 

čas výpočtu. Geometrie se skládá z plynového potrubí s vytvořenou netěsností (vzorku) 

a z objemu tvaru krychle, do kterého uniká zvolený plyn. Rozměry měřicí soupravy jsou 

uvedeny v kapitole 2.  

K vytvoření geometrie byl zvolen vzorek č. 4 (otvor o průměru 1mm). Model vzorku 

znázorňuje Obrázek 39. 

 
Obrázek 39 Model vzorku č. 4 
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Zmiňovaná netěsnost byla vytvořena vytažením válce o výšce a průměru 1 mm 

(Obrázek 40). Výška válce imituje stěnu měděného potrubí o tloušťce 1 mm. 

 
Obrázek 40 Model netěsnosti 

 

 Dalším krokem bylo vytvoření geometrie prostředí, ve kterém se bude plyn šířit. 

Z důvodu lepšího síťování výpočtové oblasti byl celkový prostor rozdělen do pěti menších 

objemů, což je možné vidět při pohledu na celkovou soupravu (Obrázek 41). 

 
Obrázek 41 Model celé soupravy 

 

 Následující obrázek ukazuje detailnější místo uložení vzorku s netěsností. 

 
Obrázek 42 Uložení potrubí 
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3.2 Tvorba výpočtové sítě v programu Ansys Meshing 

 Při tvorbě výpočtové sítě vzorku bylo zkoušeno mnoho variant síťování. Jako 

nejvhodnější způsob byl vyhodnocen bohužel způsob nejméně přesný. Jedná se o síťování 

pomocí čtyřstěnů („Tetrahedron“), díky kterému šlo dokázat vysíťovat velmi malou 

netěsnost (válec o průměru a výšce 1 mm) a zachovat přitom jakýsi optimální poměr mezi 

malou velikostí netěsnosti, velkým okolním výpočetním prostorem a celkovým počtem 

elementů vytvořené výpočtové sítě, od kterého se odvíjí doba výpočtu (Obrázek 43). 

 
Obrázek 43 Zhuštění výpočtové sítě v netěsnosti 

 

 Obrázky (Obrázek 44 a Obrázek 45) ukazují síťování vnitřního objemu a vnějšího 

povrchu vzorku. V tomto případě je síť vzorku složena ze 40 807 elementů.  

 
Obrázek 44 Výpočtová síť v řezu potrubím 

 

 
Obrázek 45 Výpočtová síť na potrubí 
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Jedním z postupů bylo zkoušeno rozdělit potrubí na více částí, kde byla pouze malá 

část okolo netěsnosti síťována pomocí čtyřstěnů a ostatní části pomocí šestistěnných 

elementů. Bohužel však v programu Fluent nedošlo ke správnému spojení všech částí 

potrubí, při načítání výpočtové sítě. 

 
Obrázek 46 Špatné spojení částí potrubí 

 

 Po zadání všech parametrů potřebných pro síťování vzorku byla vytvořena 

výpočtová síť pro vnitřní objem soupravy. Kvůli zmenšení celkového množství elementů 

byla výpočtová oblast rozdělena na pět objemů. Prostor obklopující vzorek byl síťován 

opět pomocí čtyřstěnů, které umožnily snadno přejít z menších než milimetrových rozměrů 

na rozměry o velikosti až 2 cm (Obrázek 47). Potrubí a spodní část krychle se skládají ze 

170 976 elementů. 

 
Obrázek 47 Zhuštění výpočtové sítě okolo potrubí (řez) 

 

Na zbylé čtyři prostory byla použita metoda „vytažení výpočtové sítě shodnými 

krychlovými buňkami“, pomocí předem definovaného množství elementů na hranách 

vymezujících výpočtový prostor. Konečná výpočtová síť je vyobrazena na 

obrázcích (Obrázek 48 a Obrázek 49). Poslední verze výpočtové sítě je tvořena 274 426 

elementy a parametr pro určení kvality 3D buňky (míry její deformace) je 0,748. 

Hraniční hodnota parametru je 0,9. Kvalita této výpočtové sítě tedy vyhovuje. 
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Obrázek 48 Výpočtová síť v celé soustavě (řez) 

 
Obrázek 49 Výpočtová síť v celé soustavě

 

3.3 Zadávání dat a provádění výpočtů v programu Ansys Fluent 13.0. 

 Až nyní nastává modelování proudění. Nejprve zadáním vstupních a okrajových 

podmínek většinou naměřených při experimentu, pak laděním programu, samotným 

výpočtem a datovým a grafickým vyhodnocením proběhlého výpočtu. 

Pro zrychlení výpočtu byla zatrhnuta položku „Double Precision“ a bylo využito 

dvou jádrového procesoru, který si výpočtovou oblast rozdělil na dvě oblasti o podobném 

počtu buněk. 

Po načtení výpočtové sítě programem „Fluent“ byly zkontrolovány rozměry oblasti. 

Při zadávání hodnot bylo postupováno podle záložky „Define“ nacházející se také v boční 

liště programu. Chronologický výčet zadaných hodnot v podsložkách: 

 

• „General“ 

Zde byla zatržena položka „Transient“, díky které bylo určeno, že daná úloha 

bude závislá na čase. 

Pro tento model také bylo připouštěno působení gravitačního zrychlení vyplněním 

kolonky „Gravity“ a zadáním gravitačního zrychlení na svislé ose modelu. 

 

•  „Models“ 

Tato podsložka je asi nejdůležitější, jelikož se v ní, kromě jiného, také definuje 

matematický model turbulentního nebo laminárního proudění. V tomto případě se jedná 

o přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním, kdy v potrubí probíhá laminární 

proudění (Re = 359) a při úniku netěsností vychází Reynoldsovo číslo na 4640. Vzniká 
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zde tedy turbulentní proudění. V určité vzdálenosti od netěsnosti se bude plyn šířit 

pomalou rychlostí a nízkým tlakem. Bylo vybráno šest matematických modelů, které 

jsou v následujících kapitolách porovnávány s provedeným praktickým měřením. 

První model je „Laminární“. Model byl využíván, díky menšímu počtu 

počítaných rovnic, na ladění a zkoušení výpočtu s různým nastavením proměnných. 

Bohužel je tento model pro skutečné měření velmi nepřesný. 

Jako druhý model byl zvolen „k-ε RNG“. Metoda RNG se většinou používá a je 

také přesnější oproti jiným matematickým modelům právě v oblastech zavíření, kde se 

přepravované médium zpomaluje a vzniká nižší Re číslo. 

Dalšími porovnávanými turbulentními modely jsou: k-ε Standard;                          

k-ε Realizable; k-ω Standard a k-ω SST. Jsou to běžně používané modely pro 

inženýrské úlohy. 

V experimentu jde o šíření zemního plynu do volného prostoru. Proto se musí 

v položce „Species“ definovat, že se jedná o směs zemního plynu se vzduchem. 

V databázi programu Fluent je uvedena pouze směs vzduchu a metanu. Další složky 

zemního plynu lze doplnit ručně. Je možné, že by mohlo dojít ke zpomalení výpočtu 

kvůli vyššímu počtu počítaných rovnic. Program Fluent by musel navíc počítat s mnoha 

dalšími složkami než jen se vzduchem a metanem. Při porovnání hustot metanu 

z databáze programu (ρ27°C = 0,6679 [kg/m3]) a Tranzitního zemního plynu 

z literatury [6] (ρ20°C = 0,680; ρ30°C = 0,658 [kg/m3]) je vidět jistá shoda a Tranzitní 

zemní plyn obsahuje 98,39 % metanu. Proto je toto zjednodušení přípustné. 

 

•  „Materials“ 

Materials, neboli definování materiálů nacházejících se v celé soupravě. Od 

materiálů pevných stěn (přenos tepla stěnou zde neprobíhá, takže není podstatný), po 

směsi plynů pohybujících se soupravou (směs: metan-vzduch). 

 

•  „Cell Zone Conditions“ 

Nástroj pro definování typu oblasti, kterou může být „fluid nebo solid“. Zde 

nejprve došlo k sjednocení všech vytvořených objemů (viz. 2.2 Tvorba výpočtové sítě) 

do jednoho celku, který byl označen typem „fluid“ (Proudění plynné části volným 

prostorem). 
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• „Boundary Conditions“ 

Zadání okrajových podmínek slouží pro určení 1) pevných překážek (stěny 

potrubí a zkušební nádoby), 2) místa a intenzity s jakou plyn do celé soupravy vstupuje 

a vystupuje. 

 

- Pevné překážky (potrubí a stěny krychle): 

Ještě před stanovením typu podmínky došlo, obdobně jako v „Cell Zone 

Conditions“, ke sjednocení stěny objemů v jeden souvislý povrch tvaru krychle. 

Poté byly označeny stěny potrubí a krychle typem „wall“ (stěna) a byla zadána 

nulová rychlost proudění u stěn. 

 

- Vstupní okrajová podmínka: 

Jedná se o zadání vstupních podmínek, kterými jsou: hmotnostní průtok 

(objemový průtok z měření násobený hustotou metanu z databáze programu 

Fluent), směr proudění, teplota plynu a poměr množství vstupujících plynů 

(100 % metanu – 0 % vzduchu).  

 

- Výstupní okrajová podmínka: 

Obdobně jako vstup byl definován také výstup. Ve spodní části měřicí soupravy 

se nachází otvor, kterým je zajištěno spojení volného prostoru v měřicí soustavě 

s prostorem vnějším okolo soustavy. V tomto prostoru se definoval: tlak, teplota 

vzduchu a poměr množství vystupujících plynů (0 % metanu – 100 % vzduchu). 

Mimo tyto veličiny se zvlášť zadal atmosférický tlak naměřený při pokusu. 

 

U turbulentních modelů byla u vstupní a výstupní okrajové podmínky definována, 

po konzultaci s odborníkem, turbulentní intenzita a hydraulický diametr. 

V plynovodním potrubí (vstup plynu) je nízká rychlost plynu. Proto byla nastavena 

turbulentní intenzita jako 1%. Hydraulickým diametrem se myslí vnitřní průměr potrubí 

(0,013 m).  Proudění otvorem ve dně nádoby (výstup plynu) je charakterizováno 0% 

turbulentní intenzitou (kvůli zpětnému proudění, jinak je tato hodnota počítána 

Fluentem) a hydraulickým diametrem 0,1 m. 
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Obrázek 50 Vstupní (modrý) a výstupní (červený) otvor 

 

• „Monitors“ 

Skrze tuto funkci „Surface Monitors“ bylo v modelu rozmístěno šest sledovacích 

bodů. Tyto body plní funkci čidel použitých při pokusu. Pozice bodů (černé křížky) je 

stejná, jako pozice čidel na metan vsunutých do stěn měřicí soupravy, ohraničující 

prostor úniku plynu (Obrázek 51). Program Fluent následně z těchto bodů vyhodnotí 

závislost mezi dobou úniku a koncentrací metanu ve směsi se vzduchem v objemových 

procentech. 

 
Obrázek 51 Rozmístění sledovacích bodů 

 
 Pro lepší grafické vyhodnocení a přesnější výpočet bylo provedeno, pomocí záložky 

„Adapt => Region“, zjemnění výpočtové sítě v blízkosti všech čidel a vytvořené netěsnosti 

(Obrázek 52). 

 
Obrázek 52 Zjemnění výpočtové sítě 
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• „Solution Initialization“ 

Před začátkem výpočtu je nutné definovat počáteční hodnoty veličin. Pro 

provedení této funkce byly vybrány hodnoty z počáteční okrajové podmínky 

„vstup_metanu“. U položky s názvem „CH4“ byl ručně zadán hmotnostní zlomek 

(CH4 = 0). To znamená, že při začátku výpočtu se v celém prostoru nachází pouze 

vzduch. 

 

• „Run Calculation“ 

U časově závislých úloh se doporučuje nastavit maximálně 20 iterací pro jeden 

časový krok. Podmínka, aby došlo ke konvergenci do dvacáté iterace, byla splněna 

pomocí zadání vhodného časového kroku. Každý matematický model vyžaduje jiný 

časový krok. V tomto případě však byl u všech modelů velmi podobný. Zadal–li se 

časový krok 0,0001 s, tak ke konvergenci nedošlo. Při zadání časového kroku 0,00001 s 

došlo ke správné konvergenci zhruba v desátém časovém kroku. 

U laminárního modelu postačoval na začátku výpočtu časový krok 0,0001 s, při 

kterém došlo k první konvergenci ve čtvrtém časovém kroku. 

 

3.4 Vyladění matematických modelů v programu Fluent 

Při porovnávání prvních výsledků modelů s experimentem došlo k odchylce mezi 

prouděním reálného plynu a prouděním vyobrazeném programem. Tyto vzniklé 

nepřesnosti se zkoušely odstranit změnou nastavení výpočetních podmínek v programu. 

První změnou bylo nastavení typu směsi, metanu se vzduchem, na ideální plyn 

(IDEAL-GAS) v položce „methane-air“ v záložce „Materials“. Program má totiž 

standardně nastaven typ plynu jako nestlačitelný ideální plyn (incompressible-ideal-gas). 

Tato úprava nepřinesla zásadní změny, nicméně došlo k většímu vyhlazení křivek v 

grafech (uvedených níže) pojednávajících o změně koncentrace metanu v závislosti na 

čase. 

Druhá změna byla provedena definováním nulové operační hustoty (záložka 

„Operating Conditions“, položka „Variable-Density Parameters“). To způsobilo, že 

program nepracuje s referenční hustotou jako s konstantou. Nyní již není počítáno s 

hydrostatickým tlakem jako s konstantou (Pstat = hρg = konst.), ale pomocí hustoty si ho 

program přepočítává. Znamená to tedy, že v celé výpočtové soustavě již není stejný 
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hydrostatický tlak, ale dochází k jeho změně se změnou výšky výpočtové oblasti (nádoby). 

Tím dojde ke změně celkového tlaku (Pc = Ppřetlak + Pstst = Ppřetlak + hρg) vzhledem k určité 

výšce. 

Posledním možným úkonem, po kterém by došlo k lepší shodě experimentu 

s matematickými modely, je zhuštění výpočtové sítě v odhadovaných oblastech, kde se 

předpokládá odchylka mezi prouděním reálného a modelového toku plynu. Konkrétně 

jsem zjemnil síť stejným způsobem jako v odrážce „Monitors“ (zhuštění sítě u sledovacích 

bodů), v prostoru nad sledovacím bodem č. 6 a v oblasti bodu č. 4. Zhuštění je patrné 

z obrázku (Obrázek 53). Větší jemnost sítě má odhalit i malé zavíření metanu, které by 

mělo napomoci k zlepšení shody modelů a experimentu. 

 
Obrázek 53 Zjemnění výpočtové sítě 

 

3.5 Datové a grafické vyhodnocení provedených výpočtů 

V následujících kapitolách je na obrázcích uvedeno šíření metanu v určitých 

časových úsecích od začátku proudění plynu do vzorku. 

Program „Fluent“ disponuje nepřebernými možnostmi, kterými lze vyhodnotit daný

 
Obrázek 54 

Definování funkce 

 

 

problém. Nenabízí však vyhodnocení objemových koncentrací. 

Tato funkce byla programu definována pomocí záložky 

„Custom Field Function Calculator“, kde jsou uvedeny 

proměnné: CH4 – hmotnostní zlomek; density – hustota celé 

směsi (metan + vzduch) a 0,696 – hustota metanu při dané 

teplotě (cca 6 °C). Takto vytvořenou funkci jsem pojmenoval 

„koncentrace_obj.%“. 
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Funkci, definovanou na obrázku (Obrázek 54), vysvětlují následující rovnice: 
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kde: 

φi  – hmotnostní zastoupení složky (CH4) ve směsi [-], 

αi   – objemové zastoupení složky (CH4) ve směsi [-], 

ρi   – hustota složky (metanu) ve směsi [kg/m3], 

ρ   – hustota směsi (metan+vzduch) [kg/m3], 

Vi   – objem složky (metanu) ve směsi [m3], 

V   – objem směsi (metan+vzduch) [m3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

3.5.1 Výtokové rychlosti při proudění plynu z netěsnosti 

Výtoková rychlost plynu z potrubí je jedním z důležitých parametrů, který se musí 

stanovit pro zjištění intenzity, s jakou zemní plyn uniká z otvoru do volného prostranství 

(množství unikajícího plynu). 

 
Obrázek 55 Výtokové rychlosti (příčný řez otvorem v potrubí) 

 

Rychlost, stanovená podle vzorce (1.3.6), je konstantní pro celou výtokovou plochu a 

vychází na 71,3 m/s. Literatura [17] uvádí jednotnou rychlost výtoku z netěsnosti pro 

nízkotlaké plynovody v hodnotě 75 m/s. Obrázek 55 znázorňuje vektory výtokových 

rychlostí stanovené programem Fluent, které se pohybují od zhruba 40 m/s (těsně před 

vstupem do otvoru a na jeho okrajích) až do 79,8 m/s ve středu otvoru. Z pravé části 

obrázku je také patrný velký pokles rychlosti již v krátké vzdálenosti od otvoru. Lze vidět 

malé vektory za otvorem, které znázorňují rychlosti přisávaného vzduchu.  

Programem lze zobrazit také například rozmístění hustot, statického, dynamického a 

totálního tlaku nebo velikosti turbulentních veličin v různých místech výpočtové soustavy. 

Lze tak zjistit například místa se vzniklým zavířením nebo místa, kde vzniká podtlak 

(samonasávání plynu). 
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3.5.2 Šíření metanu z otvoru do volného prostoru 

Je mnoho možností jak vyhodnotit výsledná data. Nejlepší vyhodnocení vzniku 

místních koncentrací v závislosti na čase je pomocí grafů. V této části je uvedeno šest 

grafů. Každý z grafů zastupuje jeden sledovací bod (čidlo), ve kterém byla měřena 

(počítána) koncentrace. Konkrétní rozmístění bodů a způsob vyhodnocování je popsán 

výše pod odrážkou „Monitors“. 

V programu Fluent bylo kvůli ladění matematických modelů provedeno 24 výpočtů. 

Celkem bylo zkoušeno 6 modelů s třemi úpravami v každém modelu. V následujícím 

vyhodnocení jsou uvedeny pouze výsledky šesti matematických modelů s úpravami 

blížícími se nejvíce reálnému proudění.  

 
Obrázek 56 Závislost změny koncentrace metanu v čase u čidla (bodu) č. 1 

 

 
Obrázek 57 Závislost změny koncentrace metanu v čase u čidla (bodu) č. 2 
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Obrázek 58 Závislost změny koncentrace metanu v čase u čidla (bodu) č. 3 

 

 
Obrázek 59 Závislost změny koncentrace metanu v čase u čidla (bodu) č. 4 
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Obrázek 60 Závislost změny koncentrace metanu v čase u čidla (bodu) č. 5 

 

 
Obrázek 61 Závislost změny koncentrace metanu v čase u čidla (bodu) č. 6 

 

Z grafů vyobrazených na obrázcích (Obrázek 56 až Obrázek 61) je patrná značná 

shoda výsledků naměřených při experimentu s matematickými modely. Reakce čidel s 

čísly 1, 2, 3, 5 se shodují s modely. Velká odchylka však nastala u čidel č. 4 a 6. 

Ladění modelů přineslo změnu hlavně u sledovacího bodu (čidla) č. 4. Před změnami 

došlo u modelů „k-ω“ k vytvoření 0.5% a 1% koncentrace přibližně o 140 s dříve a u 

modelů „k-ε“ se koncentrace vytvořily cca o 80 s dříve než u experimentu. Po vyladění 
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modelu se rozdíly dob (měření-výpočty) zkrátily zhruba na 80 s u modelů k-ω a 20 s u 

modelů k-ε. To znamená, že pro oblasti s velmi malým prouděním plynu je nutné detailněji 

definovat okrajové podmínky modelů. 

Ani úpravou modelů však nebylo docíleno požadované shody mezi měřením a 

výpočtem v místech, kde je uložen detektor č. 6. Měření se sice shodovalo s modely 

v rychlosti změny 0,5% na 1% koncentraci, neshodovalo se však v reakčních časech. 

Výsledky pokusu byly zcela odlišné (Obrázek 61 – „měření_1“). Vlivem matematického 

modelu bylo možné předpokládat špatnou funkci detektoru s číslem 6. Pro opětovná 

měření byly tedy zaměněny detektory s čísly 5 a 6. Výsledky měření po záměně čidel 

zobrazuje obrázek (Obrázek 61 – „měření_2“). Výsledky se shodují a matematický model 

odpovídá skutečnosti. 

Obecně je z výsledků patrné, že se ze začátku koncentrace prudce zvětšuje a 

přibližně při 0.3% až 0.5% koncentraci dochází k přeměně na pozvolný nárůst koncentrace 

metanu ve sledovacích místech. Pouze u čtvrtého sledovacího bodu dochází po prudkém 

nárůstu k opětovnému prudkému poklesu koncentrace. Až po několika vteřinách dochází k  

pozvolnému nárůstu. U bodu č. 4 je také viditelný lehký pokles koncentrace těsně před 

nebo po dosažení 0.5% koncentrace. Tento jev je shodný s měřením, jelikož při některých 

měřeních skutečně došlo pouze k probliknutí a až po chvíli k trvalému rozsvícení diody 

signalizující 0.5% koncentraci. 

Pro další vyhodnocování šíření metanu prostorem je brán v úvahu pouze 

matematický model „k-ε Stantard“ (na grafech, uvedených výše, je znázorněn oranžovou 

křivkou). Tento model byl vybrán kvůli nejpřívětivější shodě s experimentem (celkově 

nejlepší shoda ve všech šesti bodech). 

 
Obrázek 62 Souhrné znázornění změny koncentrace v měřených bodech 
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Z grafu (Obrázek 62) je viditelné stejně rychlé šíření plynu po stropě i horních 

částech bočních stěn (čidlo č. 2, 5, 6). V určitém momentu se rychlost nárůstu koncentrace 

u stropu nádoby zpomaluje dříve než rychlosti šíření plynu u bočních stěn. Před vznikem 

0,5% koncentrace se však všechny tři směry dostihují a detektory tak reagují přibližně 

stejně.  

Únik metanu je viditelný (Obrázek 63 až Obrázek 70) na dvou vytvořených plochách 

(řezech celou výpočetní soustavou). Jedná se o plochu na ose „z“, která prochází středem 

potrubí a plochu na ose „x“, která protíná střed otvoru, ze kterého dochází k úniku metanu 

do krabice. Rozsah vykreslených kontur, zobrazených na vytvořených plochách, je 0,5 až 

1 obj. % koncentrace. Dále je vyhodnocení doplněno o prostorové rozmístění 0,5% 

(modrá) a 1% (červená) objemové koncentrace. 

 
Obrázek 63 Místní koncentrace v době reakce čidla č. 1 (0,5 obj.%) 

 

 
Obrázek 64 Místní koncentrace v době reakce čidel č. 2,5,6 (0,5 obj.%) 
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Dva předchozí obrázky ukazují směr šíření plynu v průběhu experimentu. Jelikož byl 

otvor natočen pod 45° úhlem, šířil se metan nejdříve k detektoru č. 1, který ohlásil vznik 

0,5% objemové koncentrace. Poté se plyn šířil po stěně vzhůru až ke stropu nádoby. 

Jakmile se metan rozšířil ke stropu, začal se šířit k bočním stěnám, do kterých jsou vsunuty 

detektory s čísly 5 a 6. Z výše uvedených grafů a obrázků je jasné, že dochází k rychlému 

proudění plynu po bočních stěnách nádoby. Naopak krátce po reakci prvního stupně 

detektoru č. 2 (0,5% koncentrace), dochází k velkému zpomalení rychlosti plynu šířícího 

se po stropě nádoby. Na zadní stěně (stěna s detektorem č. 3) došlo k zavíření proudu 

zemního plynu. Z pravého spodního rohu obrázku (Obrázek 65) je zřejmé, že se metan 

nešíří po obou bočních stěnách rovnoměrně. Proud metanu, který se šíří po pravé horní 

časti zadní stěny, se dostal k čidlu č. 3 mnohem rychleji než plyn proudící z druhé strany. 

 
Obrázek 65 Místní koncentrace v době reakce čidla č. 3 (0,5 obj.%) 

 

 
Obrázek 66 Místní koncentrace v době reakce čidla č. 1 (1 obj.%) 
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V době po detekci 0,5% obj. koncentrace se plyn šíří pomalu po zadní stěně směrem 

dolů. V levém prostoru nádoby dochází k většímu zavíření (modrá vypouklina na pravé 

straně, Obrázek 66). Obrázek 67 zobrazuje rozmístění koncentrací v době druhé reakce 

čidel s čísly 2, 5 a 6 (1% obj. koncentrace). V této době již došlo k vyrovnání 0,5% 

koncentrace do jedné téměř vodorovné hladiny. Pokles 0.5% hladiny je již, na rozdíl od 

1% hladiny, velmi pomalý.  

 
Obrázek 67 Místní koncentrace v době reakce čidel č. 2,5,6 (1 obj.%) 

 

 
Obrázek 68 Místní koncentrace v době reakce čidla č. 3 (1 obj.%) 

 

V čase detekce posledního detektoru (č. 4) jsou obě hladiny téměř vodorovné a 

dochází k jejich pomalému posunu směrem dolů. Pravý horní roh obrázku (Obrázek 69) 

ukazuje, že se 0.5% a 1% koncentrace vytváří také v blízkosti otvoru, ze kterého plyn 

uniká, a že jsou souvisle spojeny s hladinami formou ohnutých kuželů.  
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Obrázek 69 Místní koncentrace v době reakce čidla č. 4 (0,5 obj.%) 

 

 
Obrázek 70 Místní koncentrace v době reakce čidla č.4 (1 obj.%) 

 

V době ukončení pokusu se obě hladiny nacházejí pod potrubím přivádějícím metan 

(zemní plyn) do nádoby. 
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3.5.3 Vytváření nebezpečných a výbušných koncentrací při úniku plynu  

Velkým problémem byla otázka bezpečnosti experimentálních měření. První 

z variant zabezpečení byla náhrada zemního plynu za plyn nehořlavý. Tato varianta byla 

zavržena proto, že se mělo jednat o měření koncentrací maximálně kolem 20% dolní meze 

výbušnosti zemního plynu a předpokládalo se, že by neměla vzniknout výbušná 

koncentrace. Navíc se nádoba po každém měření vynášela, kvůli bezpečnosti při 

mnohonásobném měření, na volné prostranství, aby se vyvětrala od nahromaděného plynu.  

Když se při experimentu blížil konec měření (reakce posledního čidla), vyplynula 

otázka, jestli se již v měřicí nádobě vytvořila nebezpečná (50 % dolní meze výbušnosti) 

nebo dokonce výbušná koncentrace metanu a bylo tak měření nebezpečné pro osoby 

nacházející se v blízkosti nádoby. Z těchto důvodů jsem se zabýval také tvorbou místních 

nebezpečných a výbušných koncentrací. Zemní plyn je výbušný, dosáhne-li koncentrace 5 

až 15 objemových procent. V programu Fluent byly vytvořeny dvě prostorové hladiny 

zobrazující nebezpečnou koncentraci (2,5 obj. %) a dolní mez výbušnosti (5 obj. %). Dále 

je vytvořená výbušná koncentrace znázorněná v rovině protínající osu x. Její umístění je 

stejné jako u vyhodnocení v předchozí kapitole. 

 
Obrázek 71 Nebezpečná koncentrace těsně před ukončením experimentu 

 

Nebezpečná koncentrace se vytvořila jen jako paraboloid nakloněný pod úhlem 45°. 

Obrázek 71 ukazuje rozložení koncentrací v rozsahu 2.5% až 5% koncentrace (od 

nebezpečné koncentrace po koncentraci spodní meze výbušnosti). 
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Obrázek 72 Výbušná koncentrace těsně před ukončením experimentu 

 

V momentu ukončení experimentu vznikla výbušná koncentrace pouze v blízkosti 

netěsnosti (otvoru), ze které uniká plyn a v potrubí u jeho zaslepeného konce. 

 

3.5.4 Porovnání výpočtu a modelu při stanovení výbušné koncentrace 

Literatura [4] popisuje stanovení doby potřebné do vytvoření nebezpečné (výbušné) 

koncentrace pomocí dvou způsobů. Způsoby se liší podle prostoru, do kterého uniká plyn. 

Jedná se o prostory bez větrání a s větráním, kde je počítáno s výkonem ventilace (m3/s). 

Tato práce se zabývá únikem plynu do nevětraného prostoru. Proto je zde popsán 

pouze postup pro prostory bez větrání. 

],[
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⋅⋅
=τ  (3.5.3) 

kde: 

VVOLNY – volný objem místnosti [m3], 

I  – intenzita úniku plynů do místnosti [m3/s], 

LEL  – dolní mez výbušnosti [obj. %], 

kB  – bezpečnostní koeficient [-]. 
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Za nebezpečnou koncentraci se považuje 50 % dolní meze výbušnosti [4]. 

Bezpečnostní koeficient je v takovém případě 0,5. Pro stanovení doby potřebné pro 

vytvoření spodní hranice výbušnosti se zadává kB = 1. 

Po dosazení do vzorce (VVOLNY = 0,8836 m3; I = 4,360e-05 m3/s; LEL = 5 obj. %) 

vychází, že nebezpečná koncentrace vznikne po 507 sekundách (cca 8 min) a výbušná 

koncentrace vznikne po uplynutí 1013 sekund (17 min). 

Pomocí matematického modelu „k-ε Stantard“ byla zjištěna místa, kde se vytvořila 

nebezpečná koncentrace a koncentrace spodní meze výbušnosti při dosažení vypočítaných 

časů. Obrázek 73 ukazuje rozložení objemových koncentrací metanu v čase, kdy má podle 

výše uvedeného výpočtu dojít k vytvoření nebezpečné koncentrace v celém prostoru. 

Znázornění je provedeno obdobným způsobem jako v předchozích kapitolách.

 
Obrázek 73 Rozložení koncentrací (obj. %) v 

čase 507 s 

 
Obrázek 74 Rozložení koncentrací (obj. %) v 

čase 1013 s

 

Obrázek 74 znázorňuje rozložení výbušných objemových koncentrací metanu (5 až 

15 obj. %) v době stanovené vztahem (3.5.3). V této době se má v daném prostoru vytvořit 

spodní hranice výbušné koncentrace. Matematický model ukázal, že se výbušná 

koncentrace vytvořila téměř v celém prostoru. 

Srovnání matematického modelu a výpočtu podle vzorce (3.5.3) není zcela možné, 

jelikož se, při stanovování doby potřebné do vytvoření nebezpečné (výbušné) koncentrace 

pomocí vzorce, předpokládá konstantní koncentrace v celém objemu nádoby. 
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Závěr 

 

Na závěr bych chtěl, mimo jiné, napsat pár slov o podmínkách pro matematické 

modelování. 

Nejprve jsem výpočty prováděl na mém osobním počítači (HP 550 s dvou jádrovým 

procesorem o frekvenci jádra 1,6 GHz a pamětí RAM 1,99 GB). To však bylo velmi 

zdlouhavé. Jeden výpočet trval asi 10 dní a bylo jasné, že za takových podmínek bych 

práci nestihnul odevzdat včas. Vysoká škola báňská disponuje pracovnou grafických a 

výpočetních stanic (SPC superpočítačové centrum CAD, FEM, CAM, CAE systémy) kde 

se nachází 25 pracovních stanic DELL PRECISION T1600 se čtyř jádrovými procesory 

Intel Xeon E3-1270 (8 vláken procesoru). Frekvence jádra je 3,4 GHz a paměť RAM 

16 GB. Při takovém výkonu stanice trval jeden výpočet zhruba 40 hodin a mimo výuku 

(přes noc nebo přes víkend) jsem využíval i pět stanic najednou, kdy na každé stanici 

probíhal výpočet s odlišným typem matematického modelu. To mi umožnilo udělat 

dostatečný počet výpočtů, abych mohl pro srovnání s experimentem vybrat ten nejpřesnější 

matematický model. 

Prováděný experiment byl jedinečný hlavně díky tomu, že byl při měření použit 

skutečný zemní plyn a nikoliv nějaká náhrada v podobě nehořlavého plynu. 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval porovnáním metodik, kterými lze stanovit 

množství uniklého plynu z nízkotlakého plynovodu. Pomocí těchto metodik a měření jsem 

určil ztrátové (výtokové) součinitele. 

Zkoumal jsem také rychlost a směr šíření plynu unikajícího z předem známých 

netěsností do okolního prostoru. Z důvodu velkých finančních nákladů jsem mohl měřit 

rychlost změny objemových koncentrací zemního plynu (z 0.5% na 1% obj. koncentraci) 

pouze v šesti bodech, což mi dalo jen hrubý obraz směru a rychlosti šíření plynu. 

Matematickým modelem, vyladěným tak, aby se shodoval s výsledky experimentu, jsem 

mohl určit přesnější směry a rychlosti šíření zemního plynu v 3D prostoru a stanovit 

hranice vytvořené místní nebezpečné a výbušné koncentrace. U výbušné koncentrace lze 

také vidět místa s optimální výbušnou koncentrací v daném čase. 

Abych zrychlil matematické výpočty, nevypočítával jsem  teplotu (tepelnou energii), 

jelikož jsem i při experimentu předpokládal konstantní teplotu (měřil jsem pouze teplotu 

vně potrubí). 
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Modeloval jsem pouze malý válcový otvor vyvrtaný do nízkotlakého plynovodního 

potrubí. V praxi se dá namodelovat teoreticky jakákoliv netěsnost. Například tryska, celý 

plynový hořák nebo eventuálně i různě tvarovaná netěsnost. Bylo by to sice velmi složité a 

časově náročné, ale mělo by to být do jisté míry možné. 

Směry šíření plynu při výtoku z trysek byly odlišné. Matematickým modelem by se 

dalo zjistit proč je šíření odlišné nebo zda-li bylo něco špatně při experimentu. 

Matematickými modely je také možné určit šíření plynu a vytváření nebezpečných a 

výbušných koncentrací přímo v reálných případech. Při haváriích spojených s únikem 

plynu ve výrobních provozech, skladech, domácnostech a dalších. Z takto zjištěných 

výbušných koncentrací je možné odhadnout nejpravděpodobnější místa, kde lze iniciovat 

výbušné koncentrace a zároveň odhadnout sílu exploze. 

V jiných případech je možné obdobným způsobem namodelovat také plyny škodlivé 

pro lidský organizmus a vznik jejich místních koncentrací nebezpečných pro lidský 

organizmus. 
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