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Příloha A: Použité měřící komponenty 

1 Plynoměr 

 

Obrázek 1 Plynoměr 

Pro měření průtoku byl použit plynoměr typu Elster 

BK-G4. Plynoměr je konstruován pro domovní 

plynovodní sítě s tlaky do 50 kPa. Zařízení je schopno 

měřit průtoky v rozsahu 0,016 – 6 m
3
/h. 

 

2 Teploměry 

 

Obrázek 2 Meteorologická stanice 

 

Obrázek 3 Externí teploměr s čidlem

 

Teplota byla měřena zakoupenou domácí meteorologickou stanicí KW9007W od 

výrobce I.T.WORKS. Stanice obsahuje dvě teplotní čidla. První je zabudováno přímo 

v meteorologické stanici s měřícím rozsahem 0 až 50 °C. Druhé je externí (měření teploty 

uvnitř nádoby) a dokáže měřit v rozsahu -50 až 70 °C. 

 

3 Tlakoměry 

3.1 Tlakoměr (měření dynamického tlaku v potrubí) 

 

Obrázek 4 Tlakoměr 

Přístroj Testo 510 je diferenční tlakoměr. Je konstruován 

pro měření malých tlakových rozdílů, dynamického tlaku 

plynu, komínového tahu a rychlosti proudění pomocí Pitotovy 

trubice. Měřící rozsahy jsou 0 – 100 hPa. 
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3.2 Tlakoměr (měření atmosférického tlaku) 

Hodnota aktuálního barometrického tlaku byla zjišťována pomocí domácí 

meteorologické stanice. Jedná se o zařízení, které je popsáno v odstavci 2. Stanice uvádí 

výsledný tlak v mbar (hPa) nebo Hg. 

 

4 Stopovací zařízení 

Jde o dvoje běžné ruční stopky, které zaznamenávají šest mezičasů. 

 

5 Detektory zemního plynu (metanu) 

Při měřeních byly používány tyto detektory: 

 

5.1 detektory CH4 - GC20N  (GC20K) 

 

Obrázek 5 Detektory GC20N 

 

Obrázek 6 Detektory s trafostanicí

Jsou to stacionární elektronické přístroje určené k detekci metanu ve vzduchu. Informují 

nás o vznikající výbušné atmosféře. Detektor má dvoustupňovou signalizaci. I. stupeň 

signalizuje 10% LEL a II. stupeň 20% LEL. Tyto koncentrace jsou již nastaveny výrobcem. 

Po předchozí domluvě s výrobcem je také možné nastavit reakce na jiné koncentrace. V tomto 

případě nebyly hodnoty hlídaných koncentrací měněny. Po zapojení detektorů do běžné 

el. sítě dochází ke žhavení čidel (signalizace žlutou diodou). Čidla jsou připraveny k detekci 

zhruba po 20 s (signalizace zelenou diodou). Více informací uvádí publikace s návodem k 

obsluze. 

 

 



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

3/3 

 

5.2 Indikátor plynů GI – 03M 

 

Obrázek 7 Indikátor plynu 

Díky tomuto přístroji lze vyhledat a lokalizovat místa 

úniku plynu (zemního plynu, bioplynu, propan-butanu a 

dalších). Indikátor nedokáže rozlišit druh plynu. Je 

kalibrován na metan a měří v rozsahu 0 – 1 % objemu CH4. 

Více v návodu na použití. 

 

 


