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Anotace 

 

Tato diplomová práce pojednává o prostupu radonu horninami za různých 

tlakových podmínek a zejména při různých vlastnostech horniny, přičemž vlastnost 

horniny je dána především její plynopropustností. Proudění směsi radonu se vzduchem 

je namodelováno ve trojrozměrné geometrii. Na základě obdržených výsledků jsou 

potom stanoveny závislosti vlivu plynopropustnosti na množství radonu v porézním 

prostředí. Geometrie oblasti je vytvořena pomocí programu Gambit. K modelování 

proudění plynů byl použit CFD program společnosti ANSYS, Inc., Fluent. 

Celá práce je rozdělena do několika částí. První čtyři kapitoly jsou čistě 

teoretickým rozborem, ať už jde o CFD programy, zejména pak program Fluent, či o 

proudění plynů v porézním prostředí. Z hlediska této diplomové práce je však 

nejpodstatnější pátá kapitola, která pojednává právě o tvorbě modelů a jednotlivých 

výsledcích získaných simulací v programu Fluent, přičemž tato kapitola je koncipována 

jako jakýsi návod, který by měl poskytnout základní informace ohledně tvorby daného 

modelu ve výpočetním programu Fluent. 
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Anotation of thesis 

 

This dissertation deals with the penetration radon to rocks under different pressure 

conditions and especially in case of different rock properties, whereas the rock quality is 

given primarily by its gas permeability. Radon mixture flow with air is simulated in a 

three-dimensional geometry. On the basis of received results dependences of the gas 

permeability influence on the radon amount in a porous environment are then 

determined. The area geometry is made with the help of the program Gambit. To 

simulate the flow of gases CFD program Fluent of the company ANSYS, Inc. was 

used. 

The whole work is divided to several sections. First four chapters are clearly a 

theoretical analysis, be it CFD programs, especially then the program Fluent, or the 

flow of gases in a porous environment. With regard to this dissertation, however, the 

most significant is the fifth chapter which deals just with the formation of models and 

individual results of obtained simulations in the program Fluent, whereas this chapter is 

drafted as a sort of directions which should provide basic information regarding the 

creation of a given model in a computing program Fluent. 
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1. Úvod 

„Modelování je obecně definováno jako vědecká metoda zkoumání, kdy 

zkoumaný objekt je analogicky nahrazen jiným systémem tak, aby jeho zkoumání 

umožňovalo získat informace o původním objektu.“ [1] 

V mé diplomové práci se zabývám modelováním prostupu radonu horninami za 

různých talkových podmínek a při různých vlastnostech horniny, přičemž vlastnost 

horniny je dána svou plynopropustností. Ukázkový příklad je modelován pomocí CFD 

programu. Pracovní oblast je vytvořena v Gambitu a následně modelována v programu 

Fluent.  

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn, pronikající na zemský povrch 

z horninového podloží. Může způsobovat řadu onemocnění, m.j. rakovinu plic. Z tohoto 

důvodu je nutné podle platné legislativy před zahájením staveb provést měření množství 

radonu unikajícího do atmosféry. Pokud by totiž bylo množství unikajícího radonu příliš 

vysoké a na daném pozemku by vznikla stavba, tak by se mohlo stát, že by radon 

neunikal do atmosféry, ale mohl by se hromadit v obytných budovách, převážně 

v nevětraných místnostech.  

Cílem diplomové práce je tedy stanovení podmínek, při kterých je situace 

bezpečná, tzn., že radon neuniká ve velkém množství do atmosféry, a při kterých 

naopak se radon do atmosféry uvolňuje. 

Prostřednictvím určitého modelu můžeme zkoumat strukturu a vlastnosti 

originálu. Model nemusí být ve všech případech vytvořen jako věrná kopie originálu, 

ale musí se v něm každopádně odrážet a projevovat klíčové vlastnosti zkoumaného 

objektu. Každá řešená úloha je tedy zjednodušením skutečného stavu s tím, že jsou 

pomíjeny faktory, o kterých je autor modelu přesvědčen, že na fungování systému 

nemají podstatný vliv a nijak nebudou ve výsledku model ovlivňovat. 

Je naprosto nezbytné, aby model byl v průběhu dalšího zkoumání postupně 

upřesňován a korigován. 

Pokud máme k dispozici fungující model a na základě známých vlastností modelu 

a rozložení jednotlivých veličin dokážeme předpokládat, jak se budou jednotlivé 

veličiny měnit v závislosti na čase, dokážeme například stanovit okamžik, kdy se 

hodnoty tlaku mezi dvěma body k sobě přiblíží natolik, že tlakový spád nezpůsobí tak 
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zásadní proudění plynu, aby nás jeho celkové množství mohlo v daném místě ohrozit. V 

situacích, kdy potřebujeme řešit vzniklý stav a rozhodujeme se, jakým způsobem ze 

všech možných budeme postupovat, je v případě náročnějších zásahů vhodné vytvořit si 

model, na základě kterého zjistíme optimální variantu. Pokud bychom přímo reálnými 

zásahy zkoušeli, co daná situace se zkoumaným objektem udělá, může dojít k 

ekonomickým ztrátám, popř. i ztrátám na životech. Neocenitelnou výhodou tvorby 

modelu je možnost simulovat stavy, jejichž pravděpodobnost, že nastanou, je sice malá, 

ale přesto ne tak malá, abychom je mohli pro jejich případné následky zanedbat. 

Zjednodušeně řečeno, pomocí modelů můžeme zjišťovat to, co ve skutečnosti zjišťovat 

nemůžeme, resp. můžeme, ale mohlo by dojít k nenapravitelným škodám.  
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2. CFD programy 

CFD je zkratka pro Computational Fluid Dynamics, což je nástroj využívající 

počítače k simulacím chování systémů, které zahrnují proudění tekutin, sdílení tepla a 

jiné doplňující procesy. Tyto programy jsou založeny na řešení rovnic mechaniky 

tekutin ve výpočtové oblasti se specifikovanými okrajovými, resp. počátečními 

podmínkami. 

Pomocí CFD programů můžeme v podstatě řešit dynamiku proudění. S rozvojem 

výpočetní techniky, se zvyšováním výkonnosti počítačů, se dnes používají a 

zdokonalují již vyvinuté numerické metody, jejichž aplikace byla dříve pracná. 

Pomocí těchto metod se zjišťuje rozložení určité veličiny v daném prostoru. 

Vytvoří se síť, rozdělující oblast na prvky, jejichž velikost závisí na změně veličiny, na 

geometrii oblasti a na přesnosti, které chceme docílit. K navržení geometrie slouží CAD 

programy umožňující vytvoření objektů ve 2D i 3D. 

Důležité při práci s CFD programy je znalost tzv. okrajových podmínek, tzn. 

hodnot vyšetřované veličiny na hranicích oblasti. Dále se před výpočtem definují 

oblasti, které mají stejný charakter. Konkrétně v mém případě pro výpočet pohybů 

plynů se může jednat o rychlost, tlak, viskozitu média, o tření na plochách, o 

propustnost porézního materiálu apod. 

 

2.1. Technologie 

Základním požadavkem CFD programů je zpracování spojité (kontinuální) 

veličiny (kapaliny aj.) v diskrétní tvar vhodný pro počítač. 

Jednou z metod je možnost diskretizovat prostorovou oblast v malé buňky do 

formy sítě nebo mřížky a poté použít (aplikovat) vhodný algoritmus k řešení 

pohybových rovnic (Eulerovy rovnice pro nevazký tok a Navier-Stokesovy rovnice pro 

vazký (viskózní) tok). Síť může být buď nepravidelná (trojúhelníková ve 2D či 

pyramidová ve 3D), nebo pravidelná. Charakteristickým znakem uspořádání je, že 

každá buňka musí být uložena v paměti zvlášť.  
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2.2. Metodologie 

Dle [9] je metodologický postup CFD programů následující:  

• Pre-processing (přípravná fáze):  

o definice geometrie výpočtové oblasti  

o volba fyzikálního modelu  

o specifikace fyzikálních vlastností proudícího média  

o specifikace okrajových podmínek  

o tvorba výpočtové sítě  

• Processing-Solution (fáze řešení):  

o vlastní numerické řešení  

• Post-processing (analytická fáze):  

o vizualizace výpočtové oblasti a sítě  

o tvorba vektorových obrázků  

o vizualizace skalárních veličin  

o tvorba grafů  

o kvalitativní numerické výpočty  

o tvorba animací 

 

Obrázek 1 - CFD proces; zdroj [10] 
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2.3. Navier-Stokesova rovnice, rovnice kontinuity 

Tato kapitola popisuje základní rovnice, které jsou využívány v CFD programech, 

resp. v programu Fluent. 

Navier-Stokesova rovnice vyjadřuje rovnováhu sil při proudění skutečné 

tekutiny. „Při jejím odvození se postupuje stejně jako u Eulerovy rovnice 

hydrodynamiky, ale kromě sil vnějších, tlakových a setrvačných spojených s pohybem 

vlastních částic tekutiny, přistupují u skutečné tekutiny třecí síly, které jsou způsobeny 

viskozitou tekutiny.“ [30] 

V této části vycházím především z literatury [2], ale podrobné odvození Navier-

Stokesových rovnic je popsáno např. v [30].  

Dle [2] lze říci, že podle uspořádání proudění v prostoru se proudění rozděluje na 

trojrozměrné, dvourozměrné a jednorozměrné. Poloha bodu je v nejobecnějším případě 

definována souřadnicemi X = (x,y,z), vektor rychlosti je pak definován u = (u,v,w), 

resp. u = (u1,u2,u3). Označení je patrné z Obrázek 2. 

 

 
Obrázek 2 – Souřadný systém 
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Podle závislosti na čase se potom dle [2] definuje proudění ustálené (stacionární), 

které je na čase nezávislé, a proudění neustálené (nestacionární), u něhož se veličiny v 

čase mění. 

Navier-Stokesovy rovnice spolu s rovnicí kontinuity popisují oba výše uvedené 

typy proudění. V případě nestacionárního nestlačitelného izotermního proudění je 

rovnice kontinuity podle [2] definována jako:  
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Navier-Stokesova rovnice pak dle [2]: 
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kde podle Obrázek 2 jsou u, v a w složky rychlosti, p je tlak a fx,y,z označuje složky 

vnější objemové síly. 
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kde ζ je proměnná a členy na pravé straně jsou postupně konvektivní, difúzivní a 

zdrojový člen, proto se nazývá také konvekčně-difúzní rovnice. Pokud ζ představuje 

teplotu, příměs nebo jinou skalární veličinu, pak se jedná o lineární rovnici druhého 

řádu, pokud ζ představuje složku rychlosti, lze tuto rovnici považovat za nelineární 

rovnici druhého řádu. Rovnice (2.3) však sama nestačí k určení funkce ζ. Aby byla 

funkce určena, je třeba znát ještě doplňující podmínky. [2] 

Těmto doplňujícím podmínkám  vč. okrajových podmínek se blíže věnuje 

literatura [2]. 

 

2.5. Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic 

Podle [2] je cílem numerických metod pro řešení parciálních diferenciálních 

rovnic hledat diskrétní řešení definované v dostatečně malých podoblastech základní 

oblasti pomocí systému tzv. diferenčních (algebraických) rovnic, přitom diskretizační 

chyba se definuje jako rozdíl mezi řešeními diferenciálních a diferenčních rovnic. 

Základní vlastnosti numerických metod jsou: 

• míra přesnosti diskretizační chyby a residuálu 

• míra stability 

Metody řešení rovnic definujících proudění tekutin dle [2] jsou tyto: 

1. Diferenční metoda – jedná se o nejstarší metodu a její princip spočívá 

v tom, že oblast, ve které se hledá řešení, se pokryje sítí složenou 

z konečného počtu nepřekrývajících se elementů. V těchto bodech se pak 

nahradí derivace diferencemi o různých přesnostech. Diferenciální 

rovnice přejde na soustavu algebraických rovnic o neznámých, které 

určují přibližné hodnoty neznámé funkce ve všech uzlech sítě. Tato 

soustava algebraických rovnic se poté řeší numericky. 

2. Metoda konečných objemů – tato metoda spočívá ve třech základních 

bodech: 

a) dělení oblasti na diskrétní objemy užitím obecné křivočaré sítě 

b) bilancování neznámých veličin v individuálních konečných objemech 

a diskretizace 
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c) numerické řešení diskretizovaných rovnic v obecném tvaru: 

 

∑ ∑ +=−
i i

CiiPiP SASA ζζ )(                                  (2.4) 

 

kde součet se provede přes sousední buňky i=N, S, E, W, F, B (viz 

Obrázek 3). ζ  je obecná proměnná a index p je index stěny konečného 

objemu. Ai jsou koeficienty, které obsahují příspěvky od konvektivních, 

difúzivních a zdrojových členů, a SC a SP jsou složky linearizovaných 

zdrojových členů. 

Fluent definuje diskrétní konečné objemy užitím non-staggered schématu, 

kdy všechny proměnné jsou uchovány ve středech konečných objemů.  

 
Obrázek 3 - Označení konečných objemů; zdroj: [2] 

 

3. Metoda konečných prvků – jedná se o metodu, která se v současné době 

začíná čím dál tím více prosazovat. Její řešení spočívá v následujících 

bodech: 

a) Násobení diferenciální rovnice bázovými funkcemi 

b) Dělení oblasti na trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové prvky ve 

dvourozměrné oblasti (2D) a čtyřstěny resp. šestistěny ve třírozměrné 

oblasti (3D) 

c) Integrace přes konečné elementy 

d) Minimalizace reziduálů 

4. Spektrální metoda – jedná se o speciální metodu, která není často 

využívána. 
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2.6. Použití CFD programů 

Existuje celé spektrum oborů, kde se v dnešní době využívají CFD programy. 

Mezi nejznámější případy použití CFD programů patří: 

• aerodynamika (aerodynamické tunely pro letadla, auta …) 

• proudění v motorech (spalovací, proudové ...) 

• lopatkové stroje (čerpadla, turbíny, kompresory, ...) 

• sdílení tepla 

• procesní inženýrství (míchání, chemické reakce, ...) 

• namáhání větrem (budov, mostů, ...) 

• životní prostředí(šíření škodlivin, ...) 

• meteorologie 

• biomedicínské inženýrství 

• fyzika vysokých energií (proudění plazmatu) 

• hornictví (proudění plynů z dolů na povrch, rozložení tlakových poměrů, …) 
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3. Fluent 

Softwarový program Fluent je nejrozšířenějším počítačovým programem pro 

modelování proudění tekutiny, přestupu tepla, přenosu hmoty a chemických reakcí. 

Jedná se o moderní CFD program umožňující komplexní řešení nejrůznějších úloh 

nejen z oblasti proudění, přenosu tepla a spalování. Pomocí tohoto programu je možno 

řešit vnitřní i vnější obtékání, a to v laminární i turbulentní oblasti, výpočty 

vícefázového proudění, proudění s volnou hladinou i modelování chemických reakcí 

(např. hoření, promíchávání jednotlivých prvků během směšovacích reakcí apod.), dále 

pak umožňuje řešit proudění v porézním prostředí, dvoufázové proudění (chování a 

trajektorie částic, kapek a bublin obsažených v proudovém poli). Program umožňuje jak 

stacionární, tak i nestacionární analýzu 2D i 3D problémů a následnou kvalitní 

vizualizaci výsledků včetně možných animací. Fluent lze použít pro modelování 

složitých procesů v energetice, chemickém inženýrství a v technice životního prostředí. 

„Program Fluent řeší stacionární i nestacionární Navier-Stokesovy rovnice 

metodou konečných objemů. Řešení takto získaných rovnic je prováděno adaptivními 

multigridními metodami. Je možné modelovat laminární i turbulentní proudění 

nestlačitelných i stlačitelných tekutin se zahrnutím přenosu tepla a chemických reakcí.“  

[7] 

Uvádí se [7], že: 

• Pro modelování turbulence jsou k dispozici modely: mixing-length, Spalart-

Allmaras, k-e, RNG k-e (Renormalization Group), RSM (Reynolds Stress 

Model) a LES (Large Eddy Simulation).  

• Lze modelovat míšení směsí s chemickými reakcemi nebo bez chemických 

reakcí.  

• Chemické reakce a spalování mohou být řízeny pomocí PDF (Probability 

Density Function), Premixed modelu nebo uživatelsky definovanými 

rychlostmi reakcí. Pro definování vlastností chemických směsí a reakcí slouží 

program prePDF.  

• Je možné modelovat všechny druhy vícefázových proudění (pevná fáze - plyn 

atd.), proudění s volnými povrchy, pohyb disperzní fáze se zahrnutím vlivu 



Diplomová práce                                                                                                   3. Fluent 

 19

turbulence, proudění v prostředích s distribuovanými odpory (porézní 

materiály, filtry apod.).  

• Metody pro přenos tepla zahrnují vedení tepla, přirozenou i vynucenou 

konvekci a radiaci.  

• Lze provádět výpočty zavířených proudění, proudění v rotujících soustavách a 

interakce pohyblivých a nepohyblivých soustav (např. stator-rotor).  

• FLUENT obsahuje již hotové diskrétní modely pro ventilátory, čerpadla, 

radiátory a výměníky tepla, ale umožňuje definovat i uživatelské funkce a 

vytvářet vlastní fyzikální modely.  

• V neposlední řadě FLUENT umožňuje paralelní processing:  

o paralelní běh pro systémy se sdílenou i distribuovanou pamětí,  

o metody rozdělování oblastí (Domain Decomposition Methods),  

o nástroje pro rozdělení, balancing a optimalizaci,  

o použití knihoven MPI (Message Passing Interface).  

Program Fluent je vhodný i pro výpočty proudění v rotující soustavě metodou 

klouzajících sítí. Mohou to být úlohy pro míchání tekutiny v nádobě, proudění kapaliny 

v axiálním i radiálním čerpadle a další. 

Fluent umožňuje nadefinovat a vytvořit velmi jednoduchou geometrii pro 

dvourozměrné a třírozměrné úlohy. Pro tvarově složitější geometrii využívá program 

preBFC, GeoMesh a Gambit.  

Dále se ve Fluentu definují okrajové podmínky různého typu. Jsou to podmínky 

pro vstup a výstup proudu, které lze definovat pomocí tlaku nebo rychlosti, podmínky 

na stěně, podmínky symetrie, cyklické a periodické podmínky, časově závislé okrajové 

podmínky atd. Výsledky řešení jsou graficky vyobrazeny. Zadáním souřadnic je možné 

vytvořit řezné roviny v libovolném místě oblasti a lze tak snadno odečíst rozložení 

změn tlaků, viskozity, vektory rychlostí, rychlostní profily, proudové funkce a další 

zkoumané veličiny v celém řezu nebo v řešené oblasti. Více se Fluentu věnuje řada 

publikací [1], [2]. 
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3.1. Statické modely turbulence 

Zatímco pro laminární proudění tekutin existuje pouze jedna metoda, pro řešení 

turbulentního proudění existuje celá škála metod (viz Obrázek 4), přičemž ve většině 

případů záleží na volbě vhodné metody, protože ne vždy jsou všechny metody vhodné 

k aplikování na námi řešený příklad. 

 

 

Obrázek 4 - Schéma metod řešení proudění 
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3.1.1. Metoda velkých vírů – LES model 

Metoda velkých vírů je podle [4] simulační technika založená na  dekompozici 

proudového pole na struktury o velkých a malých měřítkách, kde první jsou simulovány 

přímo v trojrozměrném a časově závislém tvaru a druhé jsou modelovány odlišným 

způsobem. Tento přístup se obecně nazývá Large-Eddy Simulation (LES). 

Nejdůležitější v LES metodě je, že turbulentní struktury o velkých měřítkách, které jsou 

produkovány přímo z nestability středního proudění (smykovými či vztlakovými 

účinky), jsou simulovány přímo, neboť jsou modelovány „univerzální“ cestou. Přitom 

jsou velmi závislé na druhu problému a čase, jsou odpovědné za přenos hybnosti, hmoty 

a skalárů. Naproti tomu turbulentní struktury o malých měřítkách, které jsou vyvolané 

kaskádním přenosem energie od velkých vírů, jsou obecně izotropní a málo závisejí na 

zvláštnostech problémů. Navíc malé víry málo přispívají k přenosu tepla a hybnosti, 

proto jsou vyjádřeny parametrizačním schématem vloženým do rovnice pro velké víry. 

Výpočtové požadavky na LES jsou ale obecně mnohem vyšší, než pro statistické 

modely turbulence. Základním principem LES je dekompozice na velká a malá měřítka 

a filtrace. Rovnice popisující proudové pole newtonské tekutiny jsou rovnice kontinuity, 

rovnice Navier-Stokesovy. V LES se každá proměnná rozloží na dvě komponenty [4]: 

 

QQQ ~+=
)

                                                     (3.1) 

 

Rovnice je analogická Reynoldsově dekompozici obecné proměnné na střední a 

fluktuační komponentu, což je základem pro všechny klasické uzavírací modely 

turbulence. Avšak výraz ( Q
)

) zde označuje velkoměřítkovou komponentu, která je stále 

časově závislá dokonce i u proudů, které jsou stacionární ve své střední hodnotě, 

zatímco (Q~ ) označuje maloměřítkovou „subgridní“ komponentu. Podle obecného 

přístupu jsou velkoměřítkové komponenty výsledkem filtrační procedury použité na 

lokální a okamžité (nefiltrované) hodnoty [4]: 

 

( ) ( ) ( ) xdtxQxxGtxQ ′′′= ∫
rrrrr)

3,,,                                   (3.2) 

 

kde TpvQ i ,,= , atd. a G je normalizovaná váhová funkce neboli filtr.  
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Přesně je Q
)

definováno [4]: 
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Integrál je aplikován v principu na celou výpočtovou oblast a Q je spojitá funkce 

definovaná v každém bodě oblasti a nezávislá na výpočetní síti či diskretizačním 

schématu pro numerický výpočet.Výsledná rovnice je podobná Reynoldsově rovnici, 

kde jsou jednotlivé veličiny časově středované. U metody LES jsou středovaná 

prostorově. 

 

3.1.2. Nularovnicový model 

Tento model navrhl Prandtl a popisuje rozložení turbulentní viskozity νt. Dle [2] 

je turbulentní viskozita vyjádřena v závislosti na střední hodnotě rychlosti ve 

zjednodušené dvourozměrné podobě vztahem [2]: 

 

y

u
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ν                                                       (3.4) 

 

kde lm je směšovací délka, která se stanoví na základě empirických vztahů lm=κy, kde κ 

je von Kármánova konstanta. Tento model je vhodný pro modelování proudění ve 

smykové vrstvě. Nedostatkem na druhou stranu je, že se předpokládá lokální 

rovnováha, tzn. že produkce turbulentní kinetické energie je rovna rychlosti disipace 

turbulentní kinetické energie. Nepostihuje transport turbulence. 

 

3.1.3. Spalart Allmaras 

Spalart Allmaras je poměrně jednoduchý jednorovnicový model, který řeší 

modulovanou transportní rovnici pro kinematickou vírovou (turbulentní) viskozitu. 

Takovéto vyjádření je poměrně nový druh jednorovnicových modelů, ve kterých není 

nutno počítat délkové měřítko ve vztahu k místní tloušťce smykové vrstvy. Model 

Spalart Allmaras byl navržen pro specifické aplikace (zemská atmosféra) zahrnující 

stěnou ohraničené proudění a bylo s ním také dosaženo dobrých výsledků pro hraniční 
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vrstvy namáhané nepříznivými napěťovými gradienty. Je také vhodný pro řešení 

aplikací, ve kterých se vyskytují turbínové stroje. 

V původní formě je tento model vhodný pro nízké Reynoldsovo číslo, ale 

vyžaduje viskózně ovlivněnou oblast na hraniční vrstvě, aby byla zaručena správnost 

výpočtu. Nicméně ve Fluentu byl Spalart Allmaras model zrealizován tak, aby používal 

stěnových funkcí v případě, kdy rozlišení sítě není dostatečně jemné. Navíc v blízkosti 

stěny jsou gradienty transportované proměnné veličiny v tomto modelu mnohem menší 

než gradienty transportované proměnné veličiny v modelech k-ε a k-ω. Může být také 

méně náchylný na numerickou chybu, jestliže jsou použité nerovnoměrné sítě 

v blízkosti stěn. 

Spalart Allmaras je stále poměrně nový model, a proto nelze potvrdit jeho 

vhodnost pro všechny aplikace týkající se proudění. Například, nemůže být zaručena 

jeho správnost výsledků při výpočtu rozpadu homogenní, izotropní turbulence. Navíc 

jednorovnicové modely jsou často kritizovány za jejich neschopnost rychle se 

přizpůsobit změnám délkového měřítka, což je důležité při náhlé změně proudění ze 

stěnově ohraničeného na volné smykové proudění. 

Transportní proměnná ν~  je totožná s turbulentní kinematickou viskozitou, kromě 

případů blízko stěnových (viskózně ovlivněných) regionů. 

[5] 

Transportní rovnice [5]: 
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kde:   

Gv je produkce turbulentní viskozity 

 Yv je destrukce turbulentní viskozity 

 ν je turbulentní kinematická viskozita 

 ν~S je uživatelem definovaný zdrojový člen  
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3.1.4. k-ε model 

Nejjednodušší modely turbulence jsou dvourovnicové, ve kterých výpočet dvou 

separovaných transportních rovnic umožňuje určit na sobě nezávisle turbulentní 

rychlost a délková měřítka. Jeho poměrně vysoká přesnost pro široký rozsah 

turbulentních proudění vysvětluje jeho oblíbenost při řešení proudění v průmyslu nebo 

tepelného přestupu. Jedná se o „polo-empirický“ model a odvození rovnice modelu 

spoléhá na předpoklady o zkoumaných jevech a empirismus. 

K-ε model využívá Boussinesqovy hypotézy o vírové viskozitě a vztahuje 

turbulentní viskozitu νt ke k a Cµ podle Kolmogorova-Prandtlova vztahu νt = Cν k
1/2 l..  

Rozložení k je dáno transportní rovnicí, ale disipační člen je vyjádřen přímo v podobě ε. 

Exaktní tvar transportní rovnice pro ε je možné odvodit opět z Navier-Stokesových 

rovnic, tato rovnice obsahuje komplexní korelace, které je opět nutné modelovat. 

Podrobně je tato metoda uvedena v [4], [2]. 

Rovnice pro rychlost disipace ε [2]: 
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kde C1ε = 1.44, C2ε = 1.92,  σε = 1, jsou konstanty určené empiricky 

 

3.1.5. RNG k-ε model 

Model RNG k-ε je odvozen z klasického k-ε modelu při využití matematického 

postupu nazvaného metoda renormalizačních grup (RNG). Renomalizační procedura 

aplikovaná na turbulenci spočívá v postupné eliminaci malých vírů, přitom se 

přetransformují pohybové rovnice (Navier-Stokesovy rovnice) tak, že  se modifikuje 

turbulentní viskozita, síly a nelineární členy. Předpokládá-li se, že tyto víry souvisejí s 

disipací ε, pak turbulentní viskozita µt je závislá na měřítku turbulentních vírů a RNG 

metoda konstruuje tuto viskozitu pomocí iteračního odstraňování úzkých pásem 

vlnových čísel. Podrobněji je tato metoda popsána v [4], [2]. 
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Rovnice rychlosti disipace [4]: 
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kde αk, αε jsou inverzní Prandtlova čísla pro turbulentní energii a disipaci a jsou 

odvozena na základě RNG teorie ; 

Konstanty C1ε a C2ε v rovnici (3.7) jsou odvozeny na základě RNG teorie a mají 

hodnoty 42.11 =εC , 68.12 =εC , a konstanta 39.1=α  

 

3.2. Geometrie a generace sítě 

Numerická simulace proudění si na počátku vyžaduje popis geometrie a vytvoření 

diskrétních nepřekrývajících se elementů, tzv. konečných objemů. Původně byla metoda 

konečných objemů postavena na konečných objemech tvaru obdélníků a křivočarých 

čtyřúhelníků ve dvourozměrném případě a kvádrů nebo obecných šestistěnů v 

trojrozměrných úlohách. Síť vytvořena tímto způsobem se nazývá strukturovaná síť 

viz Obrázek 5. Zásadním pravidlem tvorby sítě je, že hranice prvků musí sousedit pouze 

s jedinou hranicí sousedního elementu, nelze tedy libovolně zhušťovat síť. Také 

výsledná výpočtová oblast je pak kvádr nebo obdélník. V současné době se začíná 

prosazovat nový přístup, kdy se buduje tzv. nestrukturovaná síť. Konečným objemem 

je ve 3D šestistěn i čtyřstěn, jehož výhody byly ověřeny v úlohách pružnosti, řešených 

metodou konečných prvků, viz [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Strukturovaná síť (vlevo 2D, vpravo 3D); zdroj [1], [10] 
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Obrázek 6 - Nestrukturovaná síť (vlevo 2D, vpravo 3D); zdroj [1], [10] 

 

V literatuře [2] se uvádí, že existují dva základní přístupy při modelování dvou a 

třírozměrné sítě. První z nich je kartézská síť a druhou je křivočará síť, přitom každá 

z nich má své výhody i nevýhody: 

• kartézská síť – tato síť je vhodná pro pravoúhlé oblasti a navíc je jednodušší, 

protože ji lze definovat přímo prostředky Fluentu. Konečný objem má tvar 

zobrazený na Obrázek 7. U oblastí, jejichž hranice netvoří pravoúhlý objekt, je 

však problémem definovat okrajové podmínky. 

• křivočará síť - má tvar konečného objemu, který je zobrazen na Obrázek 8. Je 

vhodná pro oblasti ohraničené křivkami, kružnicemi apod. Zároveň je možné 

na této geometrii přesněji definovat fyzikální okrajové podmínky. Pro 

modelování geometrie i sítě se používá speciální program Gambit, založený na 

využití entit jako jsou body, křivky, plochy a splinové entity. Následně je 

vhodné tyto sítě upravovat programem Tgrid. Pro vytvoření základní 

geometrie (případně i sítě v jednoduchých oblastech) lze využívat i jiné zdroje 

jako je CAD, ANSYS, atd. 

 

       
Obrázek 7 - kartézská síť; zdroj [2] Obrázek 8 - křivočará síť; zdroj [2]
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Jak již bylo zmíněno dříve, na začátku tvorbu modelu je nutné vypracovat 

geometrii, ve které bude daná situace modelována. Pro tyto případy existuje celá řada 

programů, ve kterých lze danou geometrii vytvořit. Nejznámější a nejrozšířenějším 

programem pro tvorbu geometrie je program Gambit.  

Gambit je prakticky CAD program a generátor sítí, sloužící k vytvoření dvou a tří 

rozměrné geometrie. Je navržen tak, aby bylo možné použít námi vytvořenou síť 

v různých CFD programech. Je určen jako univerzální preprocesor pro všechny řešiče 

Fluentu. Na začátku práce definujeme program, ve kterém budeme dále geometrii 

zpracovávat. To znamená, že se určí, zda-li budeme proudění modelovat pomocí 

Fluent4, Fluent5, Fluent6, Rampant, Nekton apod.. Pomocí základních prvků, za které 

považujeme bod, přímku, plochu a různé prostorové tvary jako je např. kvádr, válec, 

koule, jehlan apod., si vytvoříme geometrii, která je ve třech rozměrech tvořena 

„objemy“ a ve dvou rozměrech „plochami“. Pomocí nástrojů si geometrii rozdělíme na 

elementy (také nazývané buňky, objemy), jejichž tvar je dán tím, jakým CFD 

programem budeme proudění vypočítávat. 

V další fázi sdružujeme jednotlivé elementy do skupin, které mají stejné 

vlastnosti, a přiřazujeme jim charakteristický název, jako např. toto je stěna, podél, které 

budeme proudění počítat, toto je vstup, kterým vtéká tekutina do námi vytvořené 

geometrie, aj. 

Posledním krokem je export vytvořených dat do formátu požadovaného CFD 

řešičem. 

Mezi jeho výrazné rysy patří nástroje pro opravu importované geometrie, 

parametrizace modelu, snadná a rychlá automatická i parametrická generace všech typů 

sítí včetně přechodových vrstev a hybridních sítí, nástroje na vyšetřování kvality 

výpočetní sítě a snadná výměna dat s ostatními CAD, CAE systémy.  

TGrid je dalším prográmkem pro generování sítě, který umožňuje rychlou 

automatickou tvorbu hybridních sítí. To jak hybridní síť vypadá, je možné vidět na 

Obrázek 9. Hybridní sítě jsou takové sítě, které neobsahují pouze jeden typ prvku, ale 

obsahují různé typy prvků (čtyřstěny, pětistěny, šestistěny). Přechod mezi těmito sítěmi 

je konformně zajištěn vrstvou přechodových prvků (pyramidové a čtyřstěnné prvky). 

„Obrovská přednost těchto sítí spočívá ve spojení výhod obou typů prvků (šestistěnů a 

čtyřstěnů) a potlačení jejich nevýhod, tj. zajišťují dostatečné množství elementů v mezní 
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vrstvě pro přesné řešení (šestistěny nebo pětistěny) a zároveň šetří prvky a zrychlují 

tvorbu sítě pro zbývající oblast (čtyřstěny). Kromě klasického konformního napojení je 

k dispozici i možnost použití nekonformního rozhraní které posouvá možnosti výpočtu 

proudění CFD do polohy nástroje plně použitelného při virtuálním návrhu prototypů. 

Při parametrické změně rozměrů dané oblasti se přemění pouze oblast, ve které byla 

provedena změna a napojí se na zbývající část.“  [7] 

 

 
Obrázek 9 - Hybridní síť; zdroj [10] 

 

3.3. Okrajové podmínky 

Další důležitou částí tvorby modelu je správné definování tzv. okrajových 

podmínek. Okrajové podmínky určují proudové a teplotní veličiny na hranicích 

fyzikálního modelu. Protože jsou kritickou složkou numerických simulací ve Fluentu, 

klade se velký důraz na jejich správné nastavení. 

V CFD řešiči Fluent, lze definovat následující okrajové podmínky, které se týkají 

proudění: 

• Podmínky pro vstup a výstup proudu. 

• Podmínky na stěně. 

• Podmínky symetrie. 

• Cyklické podmínky. 

• Periodické podmínky. 

• Časově závislé okrajové podmínky. 
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Další okrajové podmínky se netýkají proudění jako takového, ale dalších veličin 

vyplývajících ze složitosti matematického modelu, jako je např. teplota, teplotní toky, 

radiace, hmotnostní zlomky (resp. molové zlomky) příměsí apod. 

 

3.4. Diagram algoritmu řešení Fluentem 

Integrace diferenciálních rovnic metodou konečných objemů je velmi jednoduše a 

podrobně vysvětlena v  [2]. Pro názornost uvedu diagram algoritmu řešení Fluentem, 

kde každá iterace řešených rovnic se sestává z kroků zobrazených na Obrázek 10. 

 

 

Obrázek 10 - Diagram algoritmu řešení Fluentem 

 

3.5. Interpolační schémata 

„Fluent ukládá složky rychlosti a skalární veličiny v geometrických středech 

konečných objemů definovaných sítí. Z důvodu výpočtového procesu jsou potřebné 

hodnoty těchto veličin na hranici konečných objemů. Tyto hodnoty jsou získány 

interpolací, přitom si lze vybrat:“ Viz [2] 

• Mocninová interpolace 

• Kvadratická upwind interpolace (QUICK) 

o Interpolace druhého řádu/centrální diference 
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3.6. Konvergence řešení 

Při simulaci proudění pomocí programu Fluent je velmi důležité získat 

konvergentní řešení. Mírou konvergence jsou reziduály, které jsou vyhodnocovány pro 

všechny počítané veličiny v každém kroku iterace a zobrazovány pro vybrané veličiny. 

Úloha řešená ve Fluentu konverguje, jestliže reziduály klesají. Výpočet je ukončen, 

když v určitém okamžiku dosáhnou reziduály určité přednastavené hodnoty. Většinou 

jde o hodnoty 1.10-3 a v případě entalpie 1.10-6. Reziduály se zobrazují v každém kroku 

iterace pro všechny počítané veličiny a vyjadřují součet změn veličiny v rovnici pro 

všechny buňky v oblasti. Výsledek lze upřesnit tím, že se sníží hodnota součtu všech 

normalizovaných reziduálů z 10-3 např. na 10-4. 

Pro urychlení konvergence využívá Fluent multigridní schéma. Multigrid je 

zejména vhodný tam, kde má úloha velký počet kontrolních objemů.  

Velmi dobře je konvergence popsaná v [2], kde jsou i blíže popsány metody 

řešení diskretizovaných rovnic.  
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4. Teoretický rozbor proudění plynů 

Tato kapitola se zabývá základním popisem transportních procesů v porézním 

prostředí. Této problematice se věnuje především obor nazývaný Mechanika tekutin, 

kde tekutinou rozumíme látku, jejíž soudržnost mezi sousedními částicemi je velmi 

malá. Proto jsou tekutiny pohyblivé, nemají vlastní tvar, tudíž přejímají tvar prostředí, 

v němž se nacházejí. V případě kapalin to je např. nádoba. Tekutina je teda souhrnný 

název pro kapaliny a plyny, přičemž základní rozdíl mezi kapalinou a plynem spočívá 

v tom, že kapaliny jsou na rozdíl od plynů nestlačitelné. U plynů je soudržnost mezi 

molekulami takřka nulová a nic jim proto nebrání rozšířit se v celém prostoru, který 

vyplňují. Ve srovnání s kapalinami  jsou vzdálenosti mezi molekulami plynů větší. 

 

4.1. Rozdělení proudění a základní pojmy 

Proudění je možno rozdělit podle několika hledisek:  

• Podle způsobu pohybu: Podle způsobu, jakým se částice kapaliny při 

proudění pohybují lze provést rozdělení na:  

o Potenciálové proudění (nevířivé) – při tomto pohybu se částice pohybují 

přímočaře nebo křivočaře po drahách tak, že se vůči pozorovateli 

neotáčejí kolem vlastní osy (Obrázek 11). Částice tedy vykonávají pouze 

posuvný pohyb. 

o Vířivé proudění – částice se vůči pozorovateli natáčejí kolem vlastních 

os. (Obrázek 12). Kromě posuvného pohybu se částice dále otáčejí 

kolem vlastní osy. 

 
Obrázek 11 - Potenciálové proudění  
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Obrázek 12 - Vířivé proudění 

 

• Proudění vazkých tekutin: 

o Laminární proudění – u tohoto typu proudění jsou proudnice tekutiny 

rovnoběžné, tzn. navzájem se nemísí. Laminární proudění se většinou 

vyskytuje u tekutin, které se pohybují malou rychlostí. (Obrázek 13) 

o Turbulentní proudění – je takové proudění, při kterém se proudnice 

navzájem promíchávají. (Obrázek 14) 

 

 
Obrázek 13 – Laminární proudění 

 
Obrázek 14 – Turbulentní proudění 

 

Z hlediska rozložení rychlosti dělíme proudění na rovnoměrné (popř. vyvinuté - 

při proudění potrubím) a nerovnoměrné, kdy se rychlosti proudění mění jako například 

při obtékání profilu. Mění-li se proudění s časem, nazýváme jej neustáleným 
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prouděním. Jestliže se nemění s časem (nebo se mění jen nepatrně), jde o proudění 

ustálené.  

Pro rozhodnutí, zda-li jde o proudění laminární či turbulentní, nám slouží tzv. 

Reynoldsovo číslo, které je definováno následujícím vztahem: 

 

ν

dvS ⋅
=Re                                                      (4.1) 

 

kde Sv  je střední hodnota proudění kapaliny v daném průřezu, d je průměr trubice a ν je 

kinematická viskozita. 

Pokud Re<2300, tak jde o proudění laminární, v případě, kdy Re>2300, však ještě 

nenastává turbulentní proudění, protože přesná hranice není zcela přesně definována. O 

turbulentním proudění hovoříme až v případě, když Re>4000. Oblast mezi turbulentním 

a laminárním prouděním, pro 2300<Re<4000, je označována jako přechodná oblast 

mezi laminárním a turbulentním prouděním.  

 

4.2. Porézní prostředí 

Porézní prostředí lze definovat jako strukturu, která je složena z jednotlivých zrn 

či vláken pevné látky, která tvoří základ daného porézního materiálu, a mezi nimiž je 

volný prostor, jenž je označován jako póry. Z toho tedy pramení název porézní 

prostředí. Tyto póry mohou být vyplněny buď kapalinou (nejčastěji vodou), nebo 

plynem. 

V souvislosti s porézním prostředím je nutné ještě uvést další termín, a to 

pórovitost. Pórovitost je fyzikální vlastnost daného materiálu, která vyjadřuje množství 

všech pórů v tělese. Většinou se udává v procentech a je možno ji vypočítat 

z následujícího vztahu: 

%100⋅=
C

P

V

V
p                                                   (4.2) 

 

Kde VP je objem pórů a VC je celkový objem tělesa. 
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Pórovitost z velké části ovlivňuje zejména tepelnou a akustickou vodivost 

materiálu. 

 

 
Obrázek 15 – Porézní prostředí; zdroj [11] 

Další důležitou vlastností hornin je hydraulická vodivost. Hydraulická vodivost, 

nebo-li filtrační koeficient, se značí K a její jednotkou je  [m·s-1]. Jde o konstantu 

charakterizující schopnost pórovitého prostředí propouštět vodu nebo jiné tekutiny. 

 

4.3. Proudění plynů v porézním prostředí 

4.3.1. Darcyho zákon 

„Darcyho zákon je matematický vztah, který definuje rychlost průtoku kapaliny 

nebo plynu pevným porézním tělesem. Zákon udává lineární závislost rychlosti 

proudění na rozdílu tlaků proudícího média a vzdálenosti sledovaných bodů. Používá se 

především v hydrologii nebo stavebnictví při projektování ochrany staveb proti vlhkosti 

nebo průniku nebezpečných plynů (radon).“ [12] 

 

Darcyho zákon je vyjádřen vztahem dle [13]: 

 

L
kSQ ba φφ −

⋅=                                                  (4.3) 

kde: 

Q je průtok pronikající kapaliny nebo plynu v m³/s  

k je tzv. Darcyho konstanta, někdy též označovaná jako hydraulická vodivost  

S je plocha v m², kterou proudící médium protéká  

φ a je piezometrická výška v místě vtoku média do materiálu  
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φ b je piezometrická výška v místě výtoku média z materiálu  

L je vzdálenost mezi místy a a b  

Výše zmiňovaná piezometrická výška hraje roli potenciálu. Prakticky řečeno, jde 

o výšku volné hladiny nad daným místem, tj. výška, do které by vystoupila hladina ve 

vrtu provedeném v daném místě, viz Obrázek 16. Piezometrickou výšku lze vypočítat 

ze vztahu dle [13]: 

g

p
z

⋅
+=

ρ
φ                                                        (4.4) 

kde: 

 z je svislá souřadnice 

 p je tlak 

 ρ je hustota 

 g je tíhové zrychlení 

Ze vztahu (4.4) je patrné, že v piezometrické výšce je zahrnut jak potenciál 

tíhového pole (tj. z-tová souřadnice), tak i potenciál tlaku (tj. hydrostatický tlak nad 

daným místem), [13], což je možné vidět na Obrázek 16.  

 

g

p
h

⋅
=

ρ
                                                          (4.5) 

kde: 

 h je tlaková výška, tj. tlak jako výška vodního sloupce 

Z rovnice (4.3) je patrné, že množství pronikající kapaliny je přímo úměrné 

tlakovému gradientu a nepřímo úměrné protékané vzdálenosti. Velikost konstanty k je 

třeba určit experimentálně pro každý zkoumaný materiál a protékající médium. 
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Obrázek 16 – Darcyho zákon 

 

4.3.2. Obecný popis záležitosti proudění plynů v porézním prostředí 

Úvahy týkajících se proudění plynů v porézním prostředí jsou názorně popsány v 

[14], kde autor práce uvádí, že při řešení proudění plynů můžeme vyjít z Atkinsonovy 

rovnice, která je dána vztahem: 

 

nQRp ⋅=∆                                                         (4.6) 

kde: 

 ∆p je tlakový spád 

 R je odpor prostředí 

 Q je objemové množství proudícího plynu 

 n je exponent zohledňující typ proudění, drsnost prostředí a rychlost proudění 

Je třeba si uvědomit, a jak již bylo uvedeno v souvislosti s Darcyho zákonem, tak 

i z rovnice (4.6) je patrné, že množství protékajícího plynu je závislé na gradientu tlaku 

mezi dvěma místy, nikoliv však na absolutních hodnotách tlaku. 

Aby tedy došlo k proudění plynů z podzemí na povrch, je zapotřebí rozdílu tlaků. 

Z toho jasně vyplývá, že se tlak plynů směrem od zdroje k povrchu neustále snižuje. 
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Představme si situaci, kdy horninový masiv je tvořen pouze jedním typem 

horniny, tzn. od zdroje směrem k povrchu je pouze jedna vrstva, která má v celé své 

oblasti stejný odpor R. Pak se bude tlak měnit lineárně v celé oblasti, jak je ukázáno na 

Obrázek 17. Kde pv je tlak plynu v místě zdroje (bod A) a p0 je barometrický tlak. 

 
Obrázek 17 – Změna tlaků v masivu tvořeném jednou vrstvou 

 

Pokud by však horninový masiv byl tvořen z vícero vrstev, jenž každá má jiný 

odpor, jak je uvažováno v [14], potom by situace dle autora vypadala následovně. 
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Obrázek 18 – Změna tlaků v masivu tvořeném vícero vrstvami 

V již zmíněné publikaci [14] autor dále uvádí příklady, jak by vypadala situace, 

když se barometrický tlak změní. Opět uvedu oba případy, první, když je masiv 

tvořenou pouze jednou vrstvou, viz Obrázek 19, druhý případ pak bude ilustrovat 

situaci, kdy je masiv tvořen z více vrstev, viz Obrázek 20.  

Modrou barvou je uvedena situace, kdy se barometrický tlak nemění, tzn. p0 = p1. 

Zelenou barvou je potom zobrazena situace, kdy se barometrický tlak zvětší o hodnotu 

+∆p, tlak přejde z hodnoty p0 = p1 na hodnotu tlaku p2, a tzn. že se nám rozdíl tlaků 

zmenší. Červenou barvou je pak ilustrován případ, kdy se barometrický tlak sníží o 

hodnotu -∆p, tlak tedy přejde z hodnoty p0 = p1 na hodnotu tlaku p3, což má za následek, 

že tlakový gradient se zvýší. 
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Obrázek 19 – Změna tlaků v masivu s jednou vrstvou při  změnách barometrického tlaku 

 

 
Obrázek 20 - Změna tlaků v masivu s vícero vrstvami při  změnách barometrického tlaku 
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Autor ve své práci [14] dále vytvořil přechodové charakteristiky dané soustavy při 

skokové změně barometrického tlaku. Modely byly vytvořeny v programu SIPRO, 

přičemž autor vycházel z rovnice: 

 

pbQaQaQa ∆⋅=⋅+′⋅+′′⋅ 0012                                    (4.7) 

kde: 

 a,b jsou konstanty přechodového děje 

 Q je proudící množství 

 ∆p je změna tlaku 

Po namodelování celé situace v programu SIPRO, došel autor k následujícím 

výsledkům: 

 

 
Obrázek 21 – Přechodová charakteristika proudícího množství a koncentrace daného plynu při 

zvýšení se barometrického tlaku 
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Obrázek 22 - Přechodová charakteristika proudícího množství a koncentrace daného plynu při 

poklesu barometrického tlaku 

Z výše uvedených obrázků je na první pohled patrné, že v případě zvýšení 

hodnoty barometrického tlaku, což prakticky znamená, že se tlakový gradient mezi 

zdrojem a povrchem snížil, množství vystupujícího plynu po ustálení přechodového 

děje klesá a koncentrace daného plynu, ať už v pórech, nebo při povrchu, klesne na 

nulovou hodnotu a po době označené v Obrázek 21 jako t2, což je doba, jenž je 

v automatizaci označována jako dopravní zpoždění, opět stoupá na původní hodnotu. 

Lze to vysvětlit tím, že zvýšení barometrického tlaku má za následek vtlačení vzduchu 

do půdy a chvilkové vytvoření nepropustné vrstvičky, čímž dojde k jakémusi „zředění“ 

plynu se vzduchem, který je poté s daným plynem vytlačen do atmosféry a koncentrace 

se po určité době vrací do původní hodnoty.  

Obrázek 22 pak ilustruje situaci, kdy se barometrický tlak sníží, což má za 

následek zvýšení tlakového gradientu, a tím dojde k zvýšení množství plynu 
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vystupujícího z půdy do atmosféry. Tato změna však nemá žádný vliv na koncentraci 

plynu, která zůstává po celou dobu konstantní.  

Z výše uvedeného lze tedy vyvodit závěr, že v případě, kdy by byl barometrický 

tlak roven tlaku plynu v podzemí, resp. v místě zdroje plynu, což by znamenalo, že 

∆p=0, tak by nedocházelo k proudění plynu a na povrch by tedy nevystupoval žádný 

plyn. Čím vyšší pak bude hodnota tlaku plynu v podzemí, tím bude snadněji docházet 

k proudění plynu a jeho výstupu z dolu na povrch. V opačném případě, tzn. když bude 

hodnota barometrického tlaku vyšší než hodnota tlaku plynu v podzemí, tak by 

docházelo k proudění vzduchu z atmosféry do půdy a nedocházelo by tak k úniku plynů 

do atmosféry. Laicky řečeno tak, že barometrický tlak způsobuje takovou sílu, že tlačí 

vzduch před sebou a ten díku tomuto tlakovému působení vniká do půdy a ona síla 

vytváří jakousi nepropustnou pokličku, díky čemuž nemůže nic unikat z podzemí. 

 

4.4. Transport radonu porézním prostředím 

Jak již bylo zmíněno dříve, tato diplomová práce se zabývá modelováním 

proudění radonu skrz porézní prostředí. Z toho důvodu na tomto místě ještě uvedu pár 

poznatků o transportu radonu. 

 

4.4.1. Radon 

Radon je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního 

rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším radioaktivním 

rozpadem. Radioaktivní rozpad je proces, kdy se nestabilní prvky, jak je např. radon, 

samovolně rozpadají na stabilnější prvky. Při tomto rozpadu tedy vznikají nové, 

stabilnější radioaktivní prvky a vyzařuje se radioaktivní záření. Na Obrázek 23 je 

zobrazena uran-radiová rozpadová řada. 
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Obrázek 23 – Uran-radiová rozpadová řada; zdroj [15] 

 

4.4.2. Účinky na radonu na lidský organismus 

Radon patří mezi inertní plyny a člověk s ním přichází do kontaktu dennodenně a 

prakticky kdekoliv. Samotný radon není pro člověka nebezpečný, zdraví ohrožující jsou 

až dceřiné produkty radonu. Produkty vzniklé rozpadem radonu jsou obvykle také 

radioaktivní a právě tyto produkty, ať už volné nebo vázané se ve formě prachový částic 

či aerosolů usazují v průduškách a plicních sklípcích a ozařují je tak. Podle lékařů je 

právě tento faktor jednou z hlavních příčin vzniku rakoviny plic. Více je o této 

problematice pojednáno v [16], [17]. 

Odborníci z UNSCEAR přišli s tvrzením, že celých 55%  z celkového 

průměrného ozáření lidského organismu je způsobeno právě radonem, viz Obrázek 24, 

zdroj dat [17]. 
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Obrázek 24 – Skladba průměrného ročního podílů zdrojů ozáření lidského organismu 

 

4.4.3. Migrace radonu 

„Z minerálů mateřské horniny, která obsahuje rádium 226Ra (poslední člen 

uranové rozpadové řady před radonem), se uvolňují při rozpadu (přeměně) atomy 

radonu 222Rn. Tento proces se nazývá emanace. Při emanaci radonu dochází k několika 

dějům. Nejprve emanace zahrnuje vlastní děj rozpadu rádia, následuje děj migrace 

atomu radonu po krystalové mřížce minerálu k jeho povrchu a konečně přechod atomu 

Rn do pórů a trhlin horniny. Koncentrace radonu v půdním vzduchu tedy tvoří ty atomy 

Rn, které pronikly až do pórů hornin a zemin. V této fázi dochází ke dvěma základním 

typům transportu radonu z geologického podloží:  

• Difúze: Difúze je jev, který je způsoben tepelným pohybem molekul a atomů 

plynu, který vede k přemisťování z míst s vyšší koncentrací radonu do míst 

s nižší koncentrací. Migrace radonu difúzí závisí na pórovitosti prostředí, 

uspořádání částic horniny, na nasycenosti pórů zeminy kapalinou a na teplotě. 

Z fyzikální podstaty jevu vyplývá, že vzdálenost i rychlost difúze je velmi 

malá a pohybuje se ve většině typů prostředí v cm·s-1 a celková vzdálenost, na 

kterou se radon difúzí může přemístit činí max. 10 m. 

• Konvekce: Konvekce radonu je způsobena vnějšími fyzikálními jevy, např. 

tlakovými a teplotními gradienty v geologickém prostředí, velikostí 

tektonických struktur a poruch (např. zlomy), pohybem podzemních vod apod. 

Rychlost transportu radonu konvekcí je o několik řádů vyšší než difúzí. Radon 

55%
26%

18%

1%

radon 

přirozené ozáření

lékařské zdroje

ostatní zdroje
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může v půdě či tektonicky porušené hornině migrovat až na vzdálenost 

několika desítek metrů od zdroje.“ 

[18] 

 

 
Obrázek 25 – Migrace difúzí a konvekcí; zdroj [15] 

Na Obrázek 25 jsou zobrazeny oba typy transportu radonu z geologického podloží 

a lze z něj tedy vypozorovat základní rozdíl mezi difúzí a konvekcí.  
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4.4.4. Faktory ovlivňující transport radonu 

Na transportu radonu z geologického podloží se podílí celá řada faktorů. Mezi 

nejvýznamnější z nich lze zařadit dle [15] a [18]: 

• Propustnost hornin a půd: Horniny se zvýšenou propustností (např. písky, 

štěrky) slouží jako transportní cesta pro radon, a to jak v horizontálním, tak i 

ve vertikálním směru. Naopak horniny s nízkou propustností (např. jíly) brání 

pronikání radonu z podloží a mohou vytvářet bariéry, pod nimiž se radon 

hromadí.  

• Tektonické porušení hornin různými zlomy a přesmyky: Tyto poruchy tvoří 

výbornou transportní cestu pro radon, neboť může podél poruch migrovat 

jednodušeji než kompaktní horninou. Terénními měřeními bylo prokázáno, že 

nad tektonickými poruchami ze základových půd uniká až několikanásobné 

množství radonu, než nad horninami neporušenými. Zlomy jsou navíc velmi 

často provázeny uranovou mineralizací a tím se stávají i výrazným zdrojem 

radonu.  

• Teplota atmosféry a půdy způsobuje změny objemové aktivity radonu během 

kalendářního roku. V našich zeměpisných šířkách byl pozorován pokles 

průměrných radonových hodnot v letních měsících (nízká vlhkost půdy, dobře 

odvětraný půdní profil) a jejich nárůst v zimním období. Tyto rozdíly jsou 

způsobeny promrzáním svrchních půdních profilů v zimních měsících, čímž 

dochází k uzavření pórů v půdě, tím se radon akumuluje v hlubších 

horizontech profilu a nemůže volně unikat do atmosféry.  

• Vlhkost půdy  

• Srážková činnost: Dá se obecně říci, že za vlhkého počasí je radon zadržován 

v půdě a do atmosféry jej uniká méně. 

• Tlak vzduchu 

• Rychlost větru 

• Nasycenost horninového podloží mineralizovanou podzemní vodou 

• Charakter vertikálního profilu hornin a jejich homogenita  
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5. Tvorba modelu 

Tato diplomová práce má za cíl nejen namodelování proudění radonu porézním 

prostředím za použití CFD programu, ale také vytvoření jakéhosi návodu, jak 

postupovat a pracovat v programu Fluent, což by mělo posloužit a ulehčit práci při 

tvorbě modelů případným dalším studentům, kteří by jevili o tuto problematiku zájem.  

Jak již jsem předeslal v této kapitole, pro modelování proudění využívám software 

společnosti Fluent Inc., resp.ANSYS, Inc., a to právě onen již tolikrát zmíněný Fluent. 

Pro výběr právě tohoto CFD programu jsem se rozhodl nejen pro to, že Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava vlastní licenci na využívání tohoto programu, ale 

také pro to, že se v současné době jedná o velice oblíbený a především komplexní 

program, jenž umožňuje široké spektrum využití v oblasti proudění tekutin.  

Tvorba geometrií je prováděna v programu Gambit, a to zejména z důvodu, že se 

jedná o produkt stejné firmy, Fluent Inc., jen pro upřesnění, společnost Fluent Inc. se 

stala  v květnu 2006 součástí korporace ANSYS, Inc. 

Jelikož program Fluent je velice složitý a k získání patřičných znalostí v ovládání 

softwaru a nastavování různých koeficientů, atp. je potřeba jistých zkušeností 

dosažených především dlouhodobou prací s tímto programem, tak jsem se rozhodl, že 

při tvorbě modelu pro tuto diplomovou práci si nejprve odzkouším a ověřím postup na 

elementárních modelech tak, abych mohl přejít k složitějšímu příkladu, kde by již 

verifikace nebyla tak snadná. 

Po konzultaci s vedoucím práce jsme dospěli k závěru, že by bylo vhodné do této 

práce zahrnout i tyto elementární modely tak, aby ilustrovaly jednotlivé změny 

v nastavení programu a aby také poukázaly na to, že fungují v souladu s výše uvedenou 

teorií proudění tekutin v porézním prostředí. 

 

5.1. Tvorba základních elementárních modelů 

Následující modely byly vytvořeny za účelem osvojení si práce při modelování 

proudění a také za účelem toho, abych si ověřil jak vlastně daný program funguje. Jde 

tedy pouze o modely, které nereprezentují žádnou reálnou situaci, ale jejich cílem je 

snaha o ilustraci změn ve výpočtu při různých nastaveních základních hodnot. 
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5.1.1. Model č.1. 

V programu Gambit jsem si vytvořil jednoduchou geometrii, Obrázek 26. Ve 

všech variantách výpočtu bude prozatím uvažováno s laminárním prouděním. 

 
Obrázek 26 – Síť pro model č.1. 

 

5.1.1.1. Varianta a) 

Na Obrázek 26 je znázorněna síť, která je použita pro model označen Varianta a). 

Popis problému je následující. Pro tento model je použito tlakové podmínky na vstupu 

(v  Obrázek 26 označen modrou barvou) a stejně tak i tlakové podmínky na výstupu 

(symbolizováno barvou červenou). Rozdíl tlaků mezi vstupem do oblasti a výstupem 

z ní je 500 Pa. Mezi vstupem a výstupem jsou umístěny pevné překážky, ty lze na 

Obrázek 26 vidět tmavší černou barvou. Do oblasti vstupuje jako proudící médium 

vzduch.  

Po zkonvergování úlohy bylo dosaženo následujících výsledků. Na Obrázek 27 je 

zobrazeno statické rozložení tlaků pomocí izokontur, tzn. oblasti se stejnou hodnotou 

tlaku jsou zobrazeny stejnou barvou.  Obrázek 28 poté symbolizuje vektory rychlosti 

proudícího vzduchu. Maximální hodnota rychlosti, kterou vzduch dosahuje je prakticky 

až na výstupu z oblasti. Hodnota této rychlosti je zhruba 23,7 m·s-1, viz  Obrázek 28. 
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Obrázek 27 – Rozložení statického tlaku pro model č.1. varianta a) 

 

 
Obrázek 28 – Vektory rychlosti pro model č.1. varianta a) 
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5.1.1.2. Varianta b) 

V této variantě je síť i ostatní nastavení shodné jako ve Variantě a). Jediným 

odlišným znakem této varianty od předchozí je to, že namísto vzduchu, jako proudícího 

média, je zde použito směsi methan-vzduch, která je ve Fluentu předdefinovaná. 

Fluent má ve své databázi uloženu tuto směs tím způsobem, že pracuje se 

vzduchem jako s již vytvořenou směsí, ale je zde možné volit jednotlivé procentuální 

zastoupení plynů obsažených ve vzduchu, přičemž jeden prvek, v tomto případě N2, je 

poté dopočítán do 100%. 

Jelikož se jedná o úlohy, které mají zobrazit základní principy, nikoliv realitu, je 

v těchto případech uvažováno, že na vstupu máme 65% CH4 a 35% O2. A tam, kde jsou 

tyto koncentrace v součtu menší než 100%, je oblast vyplněna právě N2, což ukazuje 

Obrázek 31.    

Výsledky po provedení výpočtu a zkonvergování úlohy jsou zobrazeny na 

následujících obrázcích. Na Obrázek 29 a Obrázek 30 lze vidět, že množství proudícího 

plynu je nejmenší vpravo u horní překážky a směrem k pravé straně roste.  

 

 

 

Obrázek 29 – Rozložení množství methanu v oblasti modelu č.1. varianty b) 



Diplomová práce                                                                                     5. Tvorba modelu 

 51

 
Obrázek 30 - Rozložení množství O2 v oblasti modelu č.1. varianty b) 

 

 
Obrázek 31 - Rozložení množství N2 v oblasti modelu č.1. varianty b) 
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Obrázek 32 – Vektory rychlosti proudící směsi v modelu č.1. varianty b) 

 

 

5.1.1.2. Varianta c) 

Ve Variantě c) je použito porézního prostředí uvnitř dané oblasti. Důvod je zcela 

jednoduchý, cílem bylo ilustrovat změny proudění v oblasti porézního média. 

Permeabilita, resp. plynopropustnost, porézního prostředí je nastavena na hodnotu 1·10-

10 m2. Ukázka, jak se definuje porézní vrstva, bude popsána detailněji v kapitole 

zabývající se tvorbou cílového modelu. 

Veškeré ostatní hodnoty zůstaly zachovány z předcházejících vrstev, a to hlavně 

z toho důvodu, aby byl viděn základní rozdíl porézního materiálu. 
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Obrázek 33 – Rozložení tlaku v modelu č.1. variantě c) 

 

 
Obrázek 34 – Vektory rychlosti proudícího média porézní vrstvou, model č.1., varianta c) 
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Rozdíly mezi Obrázek 32 a Obrázek 34 jsou na první pohled zcela patrné. Jednak 

je v porézním prostředí rychlost proudění výrazně menší, ve Variantě b) dosahuje 

rychlost hodnoty  29,5 m·s-1, zatímco ve Variantě c) je maximální hodnota rychlosti 

3,5·10-3 m·s-1. To je zcela jistě způsobeno porézním prostředím. Dále si lze všimnout, 

že v oblasti napravo od spodní překážky nevzniká vířivé proudění. I maximální 

hodnoty, jenž symbolizují červené vektory, jsou dosaženy v zcela jiných oblastech. Ve 

Variantě b) je této maximální rychlosti dosaženo až na výstupu z oblasti, zatímco ve 

variantě s porézním prostředím je nejvyšší rychlosti proudění dosaženo v oblasti 

překážek. 

 

5.1.1.4. Varianta d) 

Dále si ověřím vliv plynopropustnosti (permeability) na proudění plynu porézním 

prostředím. Veškeré nastavení je shodné s tím, které jsem použil ve Variantě c), 

změněna je pouze plynopropustnost porézní vrstvy. Současná hodnota 

plynopropustnosti je rovna 1·10-21 m2, což je nejnižší možná plynopropustnost, která lze 

ve Fluentu nastavit. Obrázek 35 ilustruje vektory rychlosti pro nastavenou 

plynopropustnost 1·10-21 m2. Jak lze z Obrázek 35 vidět, tak prakticky k žádnému 

proudění  nedochází.  Nejvyšší  rychlost  proudění proudící směsi je dle Obrázek 35 

3,51·10-14 m·s-1 a nejnižší pak 6,63·10-16 m·s-1, což jsou de facto hodnoty rovny nule. 

Vliv porézního prostředí tedy zcela jistě má vliv na proudění daného média, o čemž se 

lze přesvědčit i v následujících variantách, Varianta e) a Varianta f), kde je 

plynopropustnost porézního prostředí postupně zvyšována. 
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Obrázek 35 – Vektory rychlosti pro plynopropustnost rovnu 1·10-21 m2 

 

 

5.1.1.5. Varianta e) 

V této variantě jsem zvýšil hodnotu plynopropustnosti na 1·10-16 m2, přičemž 

všechny ostatní parametry zůstaly zachovány. Výsledkem simulace je Obrázek 36, kde 

lze spatřit již nepatrný pohyb proudícího média, hodnota maximální rychlosti dosažené 

při proudění dané směsi v této variantě vzrostla oproti Variantě d) na 3,5·10-9 m·s-1.  

Dosažený výsledek je tedy shodný s očekáváním, že při vyšší plynopropustnosti 

porézního prostředí je rychlost proudění vyšší než při nízkých hodnotách 

plynopropustnosti. 
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Obrázek 36 - Vektory rychlosti pro plynopropustnost rovnu 1·10-16 m2 

 

5.1.1.6. Varianta f) 

Ve Variantě f) je uvažována situace, kdy hodnota plynopropustnosti je opět 

zvýšena, a to na 1·10-4 m2. Na Obrázek 37 je možné vidět, že výsledek simulace se již 

pomalu blíží výsledkům obdrženým ve Variantě b), kde byla uvažována situace bez 

porézní vrstvy. Opět zde vzniká vířivé proudění v oblasti napravo od spodní překážky a 

i rychlost proudící směsi je v této variantě přibližně rovna té, kterou lze vidět na 

Obrázek 32, kde je zobrazena situace bez porézní vrstvy. Hodnota nejvyšší rychlosti ve 

Variantě b) je rovna 29,5 m·s-1, zatímco ve Variantě f) je tato rychlost rovna 26,5 m·s-1. 

Obrázek 38 je potom shodný s Obrázek 37, ale je na něm pro lepší představu 

zobrazena i výpočetní oblast. 
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Obrázek 37 - Vektory rychlosti pro plynopropustnost rovnu 1·10-4 m2 

 

 
Obrázek 38 - Vektory rychlosti pro plynopropustnost rovnu 1·10-4 m2, vč. sítě 
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5.1.1.7. Varianta g) 

Výsledek Varianty g) a později i Varianty h) mají za úkol ověřit výše uváděnou 

teorii proudění plynu v porézním prostředí při změnách tlaků. V obou variantách se 

bude vycházet z Varianty f). 

Varianta g) má hodnotu tlaku na vstupu shodnou s hodnotou tlaku na výstupu. Dle 

výše uvedené teorie by tedy nemělo docházet k žádnému proudění plynné směsi skrz 

porézní prostředí. 

 

 
Obrázek 39 - Vektory rychlosti pro shodný tlak na vstupu a na výstupu 

Jak ukazuje Obrázek 39, nedochází v tomto případě k žádnému proudění a lze 

tedy konstatovat, že výsledek je shodný s uváděnou teorií.  

 

5.1.1.8. Varianta h) 

Varianta h) zobrazuje situaci, kdy tlak na výstupu z oblasti je vyšší než tlak na 

vstupu do oblasti. Hodnota rozdílu je rovna 500 Pa. Výsledek situace je zobrazen na 

Obrázek 40. 
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Obrázek 40 - Vektory rychlosti pro stav, kdy tlak na výstupu je vyšší než na vstupu 

 

 
Obrázek 41 – Rozložení tlaku v modelu č.1. variantě h) 
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Obrázek 42 - Rozložení množství methanu v oblasti modelu č.1. varianty h) 

 

 
Obrázek 43 - Rozložení množství O2 v oblasti modelu č.1. varianty h) 
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Obrázek 42 zobrazuje rozložení množství methanu v dané oblasti a Obrázek 43 

pak rozložení O2. Lze si všimnout, že dané plyny jsou rozloženy pouze v jedné oblasti, 

a to v té, kde jsou vektory rychlosti nejmenší. Naskýtá se otázka, jak to, že prakticky 

v celé oblasti je rozložení methanu a O2 nulové, když jsou ukázány na Obrázek 40 

vektory rychlosti proudícího média. Tuto situaci lze vysvětlit tak, že methan a O2 nám 

může vstupovat pouze ze vstupu, nikoliv z výstupu, tato směs plynů totiž není rozložena 

v celé oblasti, je pouze počítáno s tím, že  zdroj těchto plynů je na vstupu do oblasti. Jak 

již však bylo uvedeno dříve, na začátku Varianty b), Fluent si automaticky dopočítá 

v jednotlivých buňkách hodnotu směsi do 100%. Jelikož nám methan ani O2 oblastí 

neproudí, jejich rozložení je akorát u vstupu do oblasti, tak jejich hodnoty 

v jednotlivých buňkách jsou nulové, a tak tím médiem, které proudí v daném prostředí, 

je potom N2, což program Fluent automaticky dopočítá. Danou situaci nám poté 

ilustruje Obrázek 44, kde je zachyceno rozložení plynu N2 v dané oblasti, lze si 

povšimnout, že v celém prostoru je prvku N2 100% a u vstupu, kde se hromadí methan i 

O2, je pak množství N2 nejmenší.  

 

 
Obrázek 44 - Rozložení množství N2 v oblasti modelu č.1. varianty h) 
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5.1.1.9. Varianta i) 

Doposud bylo jako proudící médium uvažováno vzduchu nebo směsi vzduchu 

s methanem, které mají ve Fluentu přednastaveny veškeré hodnoty. V této variantě jsem 

však již přistoupil k definování radonu. Není zde však uvažován rozpad radonu.  

Pro radon byly definovány hodnoty dle Tabulka 1, které byly čerpány z těchto 

zdrojů: [19], [31], [32], [33], [34].  

Situace je shodná s Variantou a), kde není ještě definována porézní vrstva a není 

uvažováno s žádnou plynou směsí. Situaci zobrazuje Obrázek 45. 

 

Tabulka 1 – Fyzikální vlastnosti radonu, které byly použity pro definování Rn v programu Fluent 

Density [kg·m-3] 9,73 

Cp (specific heat)  
[J·kg-1·K-1] 

94 

Thermal Conductivity 
[W·m-1·K-1] 

0,00364 

Viscosity [kg·m-1·s-1]  1,7894·10-5 

Molecular Weight 
[kg·kgmol-1] 

222 

 

 
Obrázek 45 – Vektory rychlosti proudícího radonu 
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Nejvyšší dosažená rychlost v této variantě je rovna hodnotě 8,41 m·s-1, zatímco 

při proudění vzduchu v dané oblasti a za stejných podmínek je nejvyšší dosažená 

rychlost rovna  23,7 m·s-1. Tato nižší rychlost proudění radonu je nepochybně 

způsobena tím, že radon je několikrát těžší než vzduch a má také vyšší hustotu. 

 

5.1.1.10. Varianta j) 

Tato varianta vychází z Varianty b), kde stále není definována porézní vrstva, ale 

je zde již uvažováno s plynnou směsí methan-vzduch. V této variantě jsem však namísto 

směsi methan-vzduch použil jako proudící směs radon-vzduch, kterou jsem však musel 

definovat. 

Snahou této varianty je zjistit, jestli jsou ve výsledku vidět vůbec nějaké rozdíly. 

 

 
Obrázek 46 – Vektory rychlosti pro směs radon-vzduch 

Z Obrázek 32 lze vyčíst, že maximální rychlost, kterou směs v oblasti dosahuje je 

29,5 m·s-1 a nejnižší pak 0,95 m·s-1. V případě simulace se směsí radon-vzduch je pak 

maximální hodnota rychlosti 15,4 m·s-1 a minimální 0,5 m·s-1, přičemž poměr 

zastoupení prvků zůstal stejný. Zatímco methan je lehčí než vzduch, tak radon je těžší, 
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jak již bylo uvedeno, z tohoto důvodu tedy proudí směs methan-vzduch rychleji než 

směs radon-vzduch.  

5.1.2. Model č.2. 

V programu Gambit byla vytvořena síť, která je zobrazena na Obrázek 47. Přesto, 

že vypadá obdobně jako síť na Obrázek 26, tak základní rozdíl spočívá v tom, že jsou 

zde definovány 2 tlakové vstupy (oba znázorněny modře), jedním vstupem nám do 

oblasti vstupuje methan, druhým pak O2, a pouze jeden výstup (znázorněn červeně).  

Důvodem tvorby tohoto modelu byla snaha zjistit, jak bude vypadat proudění, když 

daná směs bude vstupovat separátně. 

 
Obrázek 47 – Síť pro model č.2. 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny výsledky simulace pro tento model. 

Tlaky na obou vstupech jsou shodné a jsou vyšší o 500 Pa než tlak na výstupu z oblasti.  
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Obrázek 48 – Rozložení tlaku v modelu č.2. 

 

 
Obrázek 49 – Vektory rychlosti pro model č.2. 
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Obrázek 50 – Vektory zobrazující rozložení proudícího methanu v dané oblasti 

 

 
Obrázek 51 – Vektory zobrazující rozložení O2 v dané oblasti 
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Na Obrázek 50 a Obrázek 51 lze vidět, jak jsou rozloženy v oblasti jednotlivé 

plyny. Zajímavá je pak oblast, kde se oba plyny mísí. Je vidět, že O2 je vytěsněn na 

pravou stěnu, kde je jeho množství nejvyšší. 

 

5.1.3. Model č.3. 

V tomto modelu je simulována situace, kdy oblast, kterou proudí tekutina, je 

přeťata přesně v polovině pevnou překážkou. V oblasti je jeden vstup a jeden výstup. 

Proudícím médiem je pak směs methan-vzduch.  

Síť je zobrazena na Obrázek 52. 

 
Obrázek 52 – Síť pro model č.3. 
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Obrázek 53 – Vektory rychlosti pro model č.3. 

Obrázek 53 nám ilustruje vektory rychlosti pro oblast, která má uvnitř překážku. 

Z něho je patrné, jak proudící směs obtéká překážku a za ní pak dosahuje nejvyšší 

rychlosti. 

 

5.1.4. Shrnutí 

Cílem těchto tří modelů byla snaha o ověření si změn při nadefinování vždy 

nějakého rozdílného stavu tak, aby se později předešlo případným problémům. Dalším 

důvodem byla snaha zjistit, zda-li je mnou uváděná teorie proudění plynů skrz porézní 

médium správná, resp. zda-li Fluent pracuje v souladu s touto teorií. 

Jak lze vidět u modelu č.1. ve variantách f), g), h), tak situace proudění je 

skutečně taková, jakou uvádím v kapitole 4.3. 

Tabulka 2 pak shrnuje dosažené výsledky při modelování proudění pro model č.1. 

V tabulce jsou obsaženy nejdůležitější vlastnosti, přičemž jsem se pro tyto modely 

zaměřil především na rychlost proudění, protože, jak již bylo uvedeno dříve, hlavním 

cílem tvorby těchto modelů bylo zjistit, zda-li se proudění vůbec uskutečňuje a jestli se 
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vůbec projevují nějaké změny při definici porézního prostředí, při změnách tlaků apod. 

I přesto, že tyto modely nereprezentují reálné vlastnosti, jejich účel byl splněn. 

 

Tabulka 2 – Shrnutí dosažených výsledků pro model č.1. 

Varianta Porézní 
prostředí 

Permeabilita 
[m2] 

Rozdíl tlaků 
(pvstup - pvýstup) 

[Pa] 

Proudící 
médium 

Rychlosti [m·s-1] 

Min. Max. 

a NE  - 500 vzduch 0,8 23,7 

b NE  -500 
metan-
vzduch 

0,95 29,5 

c ANO 1·10-10 -500 
metan-
vzduch 

8,7·10-5 3,5·10-3 

d ANO 1·10-21 -500 
metan-
vzduch 

8,6·10-16 
3,5·10-

14 

e ANO 1·10-16 -500 
metan-
vzduch 

8,7·10-11 3,5·10-9 

f ANO 1·10-4 -500 
metan-
vzduch 

0,45 28,2 

g ANO 1·10-4 0 
metan-
vzduch 

0 0 

h ANO 1·10-4 +500 
metan-
vzduch 

0,4 22,7 

i NE  -500 radon 0,3 8,4 

j NE  -500 
radon-
vzduch 

0,5 15,4 

Tabulka 2 tedy poskytuje ucelený přehled o dosažených výsledcích v modelu č.1. 

Veškeré závěry byly prezentovány vždy přímo u jednotlivých variant, z tohoto důvodu 

tedy v této části nebudu komentovat výsledky. Avšak, aby nedošlo k mýlce, je důležité 

zde znovu uvést, že ve Variantě h) jsou sice definovány na vstupu plyny CH4 a O2, které 

však danou oblastí neproudí díky kladnému rozdílu tlaků, tlak na vstupu je o 500 Pa 

vyšší než tlak na výstupu. Dané rychlosti proudění jsou dosaženy zbylým prvkem 

obsaženým ve vzduchu, a to dusíkem. 
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5.2. Modelování proudění radonu porézním prostředím 

Jak již bylo uvedeno dříve, radon je plynem, který je pro člověka nebezpečný, a 

proto se jej snažíme různými prostředky lokalizovat. V oblastech se zvýšenou 

radonovou aktivitou pak pomocí izolací eliminujeme negativní vliv na člověka. O 

ochraně nových staveb izolacemi i o opatřeních proti radonu v již stojících budovách se 

blíže pojednává v publikacích: [25], [26], [27].  

Modelování proudění radonu popisované v této kapitole by tedy mělo přinést jistý 

nový pohled do radonové problematiky. 

 

5.2.1. Popis problému 

Modelovanou situaci ilustruje Obrázek 54, Obrázek 55 a Obrázek 56 . Jelikož se 

ve své diplomové práci zabývám řešením problému, kterému není věnována až taková 

pozornost, je daná situace prozatím řešena na obecném modelu, nicméně v budoucnu 

není problémem se zabývat reálnými podmínkami, které by zachytili situaci na oblasti 

Dolní Rožínka.  

 
Obrázek 54 – Geometrie řešené oblasti 
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Obrázek 55 – Detailní pohled na chodbu 

 

 
Obrázek 56 – Výpočtová oblast se sítí 
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Řešená oblast má následující rozměry, délka je rovna 150 metrům, výška i šířka 

daného modelu je pak 75 metrů. Chodba je vysoká 2,5 metrů a její šířka je rovna 5 

metrům. 

Abych mohl zachytit závislost procházejícího radonu porézním prostředím na 

plynopropustnosti tohoto materiálu, je pro tento model uvažováno pouze s homogenním 

prostředím, které bude mít vždy jinou hodnotu plynopropustnosti. Tato hodnota se bude 

měnit v rozsahu od 1,2 · 10-7 m2 až po hodnotu 1,2 · 10-15 m2. Dále budou brány 

v úvahu i měnící se hodnoty tlaků. Pro tento případ uvažuji se třemi různými tlakovými 

gradienty. Prvním tlakovým gradient je 10 Pa · m-1, druhým pak  15 Pa · m-1 a 

posledním tlakovým spádem je hodnota 20 Pa · m-1. Dále je ještě pro všechny modely 

měněna hodnota porozitosti. V tomto případě pracuji se dvěmi hodnotami porozitosti, 

první je rovna hodnotě 0,43, což přibližně odpovídá zemině, a druhá hodnota je pak 

0,04, což lze považovat za hodnotu porozity pro obecnou horninu, viz [28]. 

Do důlní chodby nám vstupuje vzduch o rychlosti 5 m·s-1, což je možné vidět na 

Obrázek 55, kde je právě tento vstup vzduchu zobrazen modrou šipkou. Na druhé straně 

je potom definován výstup z chodby. Pro obě strany chodby jsem uvažoval se shodnou 

hodnotou teploty, a to 17 °C. 

Z podlahy důlní chodby (počvy) se nám uvolňuje radon o objemovém množství 

10%. Z toho jasně vyplývá, že zbylých 90% z celkového množství proudící směsi je 

reprezentováno vzduchem. Počva, ze které vystupuje radon má nadefinovanou teplotu 

20 °C 

Na Obrázek 56 je potom červenou barvou znázorněn výstup z horninového 

masívu, což je prakticky zemský povrch.  

 

5.2.2. Zjednodušení 

Tak jak to většinou při tvorbě modelů bývá, došlo i v mém případě k zanedbání 

některých jevů, a tak došlo k jistému zjednodušení celé řešené situace. 

Při modelování dějů v horninovém prostředí by měl být uvažován půdní vzduch 

namísto čistého. Jelikož jsem však neměl přesné hodnoty složení půdního vzduchu, 

využil jsem Fluentem definovaného složení vzduchu. 

Poněvadž software Fluent nemá standardně definován radioaktivní rozpad prvků a 

k řešení tohoto problému je zapotřebí vytvořit poměrně složitou funkci, takto vytvořené 
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funkce jsou ve Fluentu označovány jako UDF, uživatelem definovaná funkce, proto 

došlo v mém případě k dalšímu zjednodušení celé situace, a to tak, že není uvažován 

radioaktivní rozpad radonu a s tím související radiace. 

Tato problematika byla konzultována s Ing. Pavlem Střasákem, Ph.D., který je 

pracovníkem společnosti TechSoft Eng., jenž je distribučním partnerem společnosti 

Fluent pro Českou republiku a zajišťují nejen prodej a distribuci, ale právě i školení a 

semináře. Na základě jeho informací a cenných rad lze konstatovat, že samotný rozpad 

radonu by bylo možné řešit jako rovnici nultého řádu s tím, že radioaktivní radon se 

mění na radioaktivní a neradioaktivní složku. Množství vznikajícího záření by se však 

muselo zadávat jako objemový zdroj intenzity radiace. To je však možné zadávat právě 

pomocí UDF, protože lze ve Fluentu standardně zadávat jako objemový zdroj teplo. 

Dalším problémem by pak bylo samotné porézní prostředí, protože ve stávající verzi 

nelze zahrnout vliv porézního média na radiaci. I tento problém by se musel řešit 

pomocí UDF. 

Radon by se měl teoreticky uvolňovat i z daného horninového masivu. Jelikož 

však nedochází k rozpadu a tím k přeměně prvku radonu na jiné prvky, radon se 

neztrácí, tak jsem se rozhodl přistoupit ke jistému kompromisu, který spočívá v tom, že 

není uvažována donace radonu z porézního prostředí a to právě z výše uvedeného 

důvodu. Uvažuji tedy, že rozpadnuté množství radonu je shodné s množstvím 

vyprodukovaným horninovým prostředím. 

Je zcela zřejmé, že horninový masív je ve skutečnosti tvořen vícero druhy hornin 

a zemin. Pro účely této diplomové práce jsem však modelovanou situaci zjednodušil 

tím, že pracuji pouze s homogenní vrstvou horninového prostředí. 

Abych mohl objektivně stanovit závislosti prostupu radonu na plynopropustnosti 

prostředí, na různých tlakových podmínkách a na měnící se porozitosti pracuji pouze 

s obecně definovanou horninou, u které postupně měním hodnotu plynopropustnosti a 

také hodnotu porozity, i přestože vím, že není možné, aby jeden typ horniny měl 

takovou širokou škálu hodnot plynopropustnosti. Pokud bych však měnil i další 

vlastnosti horniny, jako jsou teplotní vodivost, hustota či specifické teplo daného 

materiálu, tak bych potom nemohl zcela transparentně stanovit dané závislosti, neboť 

tyto hodnoty bude mít zcela jasně určitý vliv na proudění. 
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5.2.3. Tvorba geometrie a sítě 

Geometrie a síť byla tvořena v programu Gambit. Pracovní oblast je o rozměrech 

150x75x75 m. Výslednou geometrii spolu se sítí potom zachycuje Obrázek 56. Celá 

pracovní oblast je tvořena sítí se 34 541 buňkami.  

Obrázek 57 zachycuje graficko-uživatelské rozhraní programu Gambit, na kterém 

je také zobrazena i výsledná síť. Hlavní nabídka nástrojů je v pravém sloupci. Hlavní 

operační panel ilustruje Obrázek 58, který je rozdělen do tří podkategorií. Ve třetí 

podkategorii vybíráme již konkrétní úkol, který hodláme provést. Druhá podkategorie 

nám udává, co chceme vytvářet. Hlavní kategorií jsou 4 tlačítka nahoře. 

Tak například, se rozhodneme vytvářet geometrii. Klikneme na levé tlačítko 

v hlavní kategorii (druhé zleva znamená, že pro oblast chceme vytvořit síť, ve třetím 

pak přidělujeme jednotlivé typy okrajových podmínek, čtvrté tlačítko pak zobrazí 

nastavení). 

 

 
 Obrázek 57 – Graficko-uživatelské rozhraní programu Gambit 
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Obrázek 58 – Operační panel 

Po kliknutí na první tlačítko zleva se nám otevře panel Geometry, kde si můžeme 

vybrat, jaký prvek chceme vytvořit. Na výběr je bod, přímka, stěna i objem. Po kliknutí 

na objem, viz Obrázek 58, se nám objeví poslední menu, kde si můžeme vybrat, z čeho 

chceme vytvářet objem, zda-li z plochy či chceme vytvořit krychli, kvádr, kužel, kouli a 

jiné geometrické prvky přímo ze zadaných hodnot. Dále je zde možno slučovat a dělit 

více objemů, možno různě s daným objemem pohybovat na základě hodnot 

v souřadném systému. Nelze pohybovat s danou oblastí pouze přetažením myši, ale 

v programu Gambit se musí zadávat vždy určitá hodnota, o kterou chceme danou oblast 

posunout v souřadném systému. 

Po vytvoření dané sítě a přidělení okrajových podmínek musíme exportovat síť. 

To se provede v roletovém menu: File → Export → Mesh. Tím se nám vytvoří soubor 

s koncovkou msh, který je vhodný pro použití v programu Fluent. 

 

5.2.4. Varianty výpočtu modelu 

V této části jsou v Tabulka 3 shrnuty všechny varianty daného modelu, které jsem 

ve své práci využíval tak, abych mohl stanovit závislosti prostupu radonu na 

geologických vlastnostech daného horninového masivu. 

Z Tabulka 3 je patrné, že bylo využito tří základních rozdílů tlaků mezi povrchem 

a vstupem do oblasti, a to 1 500 Pa, 1 125 Pa a 750 Pa. Hodnota plynopropustnosti se 

mění v rozsahu od 1,2·10-7 až po hodnotu 1,2·10-15. Dále je zde uvažováno i s dvěmi 

různými porozitami. 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                     5. Tvorba modelu 

 76

Tabulka 3 – Nastavení základních hodnot v daných variantách počítaného modelu 

Varianta Rozdíl tlaků  
(pvstup - pvýstup) [Pa] 

Permeabilita [m2] Porozita 

1 1 500 1,2·10-15 0,43 

2 1 500 1,2·10-14 0,43 

3 1 500 1,2·10-13 0,43 

4 1 500 1,2·10-12 0,43 

5 1 500 1,2·10-11 0,43 

6 1 500 1,2·10-10 0,43 

7 1 500 1,2·10-9 0,43 

8 1 500 1,2·10-8 0,43 

9 1 500 1,2·10-7 0,43 

10 1 125 1,2·10-15 0,43 

11 1 125 1,2·10-14 0,43 

12 1 125 1,2·10-13 0,43 

13 1 125 1,2·10-12 0,43 

14 1 125 1,2·10-11 0,43 

15 1 125 1,2·10-10 0,43 

16 1 125 1,2·10-9 0,43 

17 1 125 1,2·10-8 0,43 

18 1 125 1,2·10-7 0,43 

19 750 1,2·10-15 0,43 

20 750 1,2·10-14 0,43 

21 750 1,2·10-13 0,43 

22 750 1,2·10-12 0,43 

23 750 1,2·10-11 0,43 

24 750 1,2·10-10 0,43 

25 750 1,2·10-9 0,43 

26 750 1,2·10-8 0,43 

27 750 1,2·10-7 0,43 

28 1 500 1,2·10-15 0,04 

29 1 500 1,2·10-14 0,04 
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30 1 500 1,2·10-13 0,04 

31 1 500 1,2·10-12 0,04 

32 1 500 1,2·10-11 0,04 

33 1 500 1,2·10-10 0,04 

34 1 500 1,2·10-9 0,04 

35 1 500 1,2·10-8 0,04 

36 1 500 1,2·10-7 0,04 

37 1 125 1,2·10-15 0,04 

38 1 125 1,2·10-14 0,04 

39 1 125 1,2·10-13 0,04 

40 1 125 1,2·10-12 0,04 

41 1 125 1,2·10-11 0,04 

42 1 125 1,2·10-10 0,04 

43 1 125 1,2·10-9 0,04 

44 1 125 1,2·10-8 0,04 

45 1 125 1,2·10-7 0,04 

46 750 1,2·10-15 0,04 

47 750 1,2·10-14 0,04 

48 750 1,2·10-13 0,04 

49 750 1,2·10-12 0,04 

50 750 1,2·10-11 0,04 

51 750 1,2·10-10 0,04 

52 750 1,2·10-9 0,04 

53 750 1,2·10-8 0,04 

54 750 1,2·10-7 0,04 

   

5.2.5. Průběh práce v programu Fluent 

Po vygenerování sítě v programu Gambit si nyní tuto síť uloženou ve formátu msh 

načtu do programu Fluent. To se provede pomocí roletového menu: File → Read → 

Case.   
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Obrázek 59 – Uživatelské rozhraní programu Fluent 

Po načtení souboru je nutné provést kontrolu sítě, to se provede Grid → Check. 

Pokud se v konzolovém okně neobjeví žádné varovné hlášky, je to dobrou zprávou a je 

možno dále pokračovat v práci. Nejdůležitější je, aby hodnota minimálního objemu 

nebyla záporná, to by znamenalo, že je síť špatně vytvořena síť, zřejmě půjde o to, že 

překrývají některé buňky. V tomto případě, je nutné zkusit přetvořit síť v programu 

Gambit. 

Nyní bych se již chtěl věnovat ukázce postupu práce na konkrétním modelu, jehož 

síť je zobrazena na Obrázek 56. 

Jelikož v mém případě modeluji proudění směsi radonu se vzduchem, je potřeba 

aktivovat tyto procesy. To se provede Define → Models → Species → Transport & 

Reaction, tím se nám otevře okno Species Model, kde zatrhneme Species Transport a 

klikneme na OK. 
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Obrázek 60 – Panel Species Model 

Tento krok jsem učinil jako první, ještě před specifikováním samotného radonu, 

neboť v případě, kdy používáme Species Transport & Reactions, je potřeba specifikovat 

nové vlastnosti materiálů, což se ostatně objeví i v informativním okně po stisknutí 

tlačítka OK. 

Nyní je tedy možné přejít k definování radonu. Otevřeme si Materials Panel, viz  

Obrázek 61, k tomuto oknu se dostaneme cestou  Define →Materials. 

V okně Materials zvolíme pod Material Type fluid. Jako vybraný prvek se objeví 

vzduch (air). V kolonce Name zadáme jméno nového prvku, který chceme definovat, 

v našem případě jde o radon, takže přepíšeme již definovaný air. Dále můžeme zapsat 

značku nově definovaného prvku. 
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Obrázek 61 – Materials Panel 

 

Tabulka 4 – Fyzikální vlastnosti radonu 

Density [kg·m-3] 9,73 

Cp (specific heat)  
[J·kg-1·K-1] 

94 

Thermal Conductivity 
[W·m-1·K-1] 

0,00364 

Viscosity [kg·m-1·s-1]  1,7894·10-5 

Molecular Weight 
[kg·kgmol-1] 

222 

Podle Tabulka 4 potom přepíšeme hodnoty vzduchu, a tak definujeme nový 

prvek. Hodnoty, jenž jsou uváděny v Tabulka 4 byly čerpány z následujících zdrojů: 

[19], [31], [32], [33], [34]. Lze si povšimnout, že hodnota Viscosity pro radon je shodná 

s téže hodnotou pro vzduch. To je z toho důvodu, protože radon je součástí půdního 

vzduchu, a tak se uvádí viskozita pro vzduch, což jsem si ověřil i u doc. Ing. Martina 

Jiránka, CSc. z fakulty stavební, katedry konstrukcí pozemních staveb na ČVUT 

v Praze. 

Když jsou hodnoty zadány do příslušných kolonek, klikneme na tlačítko 

Change/Create. Poté se nám objeví okno, viz Obrázek 62, zda-li chceme přepsat 

definovaný plyn, vzduch. Klikneme na NE, neboť pokud bychom dali ano, tak by se 

nám vzduch nenávratně přepsal, tak nám zůstane jak vzduch tak i nově definovaný 

prvek, radon. 
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Obrázek 62 – Tázací okno 

Když už jsme v Materials Panel, tak si nadefinujeme ještě materiál, který bude 

tvořit porézní prostředí, já jej obecně nazval zemina. 

Pod Materiál Type zvolíme solid, tzn., že budeme nyní definovat materiál pevné 

fáze. Předdefinován je tam hliník (aluminium). Stejným postupem, jako v případě 

definování radonu, budeme postupovat i v situaci, kdy definujeme zeminu. Hodnoty 

jsou uvedeny v Tabulka 5. 

 

Tabulka 5 – Fyzikální vlastnosti zeminy 

Density [kg·m-3] 1 400 

Cp (specific heat)  
[J·kg-1·K-1] 

0,2 

Thermal Conductivity 
[W·m-1·K-1] 

0,7 

 

Jelikož už máme definován radon, tak se nyní můžeme vrátit do Species Model, 

viz Obrázek 60, kde budeme specifikovat konkrétní proudící směs.  

Na pravé straně je kolonka Mixture Material, kde se lze nastavit dané plyny. 

Klikneme na tlačítko View a otevře se nám nové okno, viz Obrázek 63. 
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Obrázek 63 – Definování směsi plynů 

Nyní klikneme na tlačítko Edit. Otevře se další okno, které je na Obrázek 64. 

 

 
Obrázek 64 – Okno pro výběr plynů 

Na levé straně jsou dostupné materiály a na pravé pak námi konkrétně vybrané 

plyny, kterých se proudění týká. Pořadí prvků na pravé straně je důležité, protože 

poslední prvek je Fluentem brán jako nosný plyn, tj. plyn, který se nikde nezadává a je 

Fluentem automaticky dopočítáván, o tom jsem se již zmiňoval v souvislosti s tvorbou 

elementárních modelů, konkrétně šlo o Variantu h). 

Jak lze vidět na Obrázek 64 vybral jsem si dva plyny, a to konkrétně radon a 

vzduch (air). Pokud bych měl přesné hodnoty vzduchu, který tvoří proudění v důlním 
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díle, tak bych zde mohl namísto vzduchu definovat dané prvky, kterými by byl vzduch 

tvořen, např. dusík, kyslík, oxid uhličitý aj. a jejich množství potom specifikovat při 

definování okrajových podmínek. 

Po výběru plynů klikneme na OK.  

Obdobným způsobem bychom mohli definovat směs i v Materials Panel, kde je 

potom možné i přejmenovat danou směs na např. radon-vzduch. Vybrali bychom pod 

záložkou Materiál Type, mixture,  a potom bychom postupovali stejným způsobem 

definovaným výše. 

V dalším kroku specifikuji druh proudění. Define → Models → Viscous. Otevře 

se okno, které je na Obrázek 65. 

 

 
Obrázek 65 – Panel Viscous Model 

Jak ilustruje Obrázek 65, tak jsem vybral pro turbulentní proudění, a to přesně 

model k-epsilon. Jak lze vidět dále je na výběr z tří typů k-epsilon modelu. Já jsem 
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vybral Realizable k-epsilon model. Při zkouškách proudění mi při zvolení typu 

Standard i RNG nechtěl výsledek konvergovat a právě při volbě Realizable k-epsilon 

model dospěly residuály vždy ke konvergenci. 

Realizable k-epsilon model je poměrně nedávný model a od standardního k-

epsilon se liší ve dvou důležitých aspektech: 

• Realizable k-epsilon model obsahuje nové formulace pro turbulentní viskozitu 

• Nové rovnice transportu pro rozptyl, ε, byly odvozeny z exaktních rovnic pro 

transport střední kvadratické vířivé fluktuace. 

Termín Realizable znamená, že model uspokojuje jistá matematická omezení 

v Reynolds stress modelu, a má tak fyzikálnější vlastnosti turbulentního proudění. 

Dále přichází na řadu asi jeden z nejdůležitějších úkolů, u kterého je potřeba mít 

veškeré dostupné informace ohledně daného modelu, protože právě správné definování 

okrajových podmínek je podstatným krokem tvorby celého modelu. K tomuto oknu, 

Obrázek 66, se dostaneme Define → Boundary Conditions.  

 

 
Obrázek 66 – Panel Boundray Conditions 
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V levém sloupci lze vidět veškeré okrajové podmínky, které máme dostupné pro 

daný model, jsou to ty, které jsme si nastavili v programu Gambit. Pochopitelně i zde 

lze měnit jednotlivé typy, které jsou zobrazovány v pravém sloupci, ale již zde není 

možné vytvářet úplně nové okrajové podmínky. 

Jakmile vybereme příslušnou okrajovou podmínku, resp. zónu, tak klikneme na 

tlačítko Set. Poté se otevře okno příslušné typu dané okrajové podmínky, viz Obrázek 

67. 

 

 
Obrázek 67 – Panel Pressure Inlet 

Obrázek 67 ilustruje panel pro typ okrajové podmínky Pressure Inlet, kterou jsem 

použil ve své práci pro zónu, kterou jsem nazval podlaha. Jedná se o tlakový vstup a 

jako hodnotu tlaku, který působí na danou oblast, jsem zadal 1 125 Pa. V tomto 

ukázkovém příkladě ilustruji průběh při tvorbě modelu Varianty 13. Tato hodnota tlaku 

je potom přičtena k hodnotě operačního tlaku, který bude definován později. 

V položce Turbulence se potom definují jednotlivé parametry, které působí při 

vstupu. Já jsem použil přednastavených hodnot, které jsou pro většinu případu 

dostačující, protože pro definování takových podmínek, které by reprezentovaly přesné 

reálné hodnoty turbulence, je nutné mít adekvátní znalosti z oblasti mechaniky tekutin 

či spíše v našem případě hydrodynamiky, 

V záložce Thermal, se potom definují teplotní vlastnosti. 

V záložce Species, jsou definovány ty prvky, které jsme si zvolili při definování 

v panelu Species Model, a které vstupují do oblasti z dané zóny. V mém případě se mi 

z plochy uvolňuje plyn radon, viz Obrázek 68. 
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Obrázek 68 – Pressure Inlet, záložka Species 

V tomto případě jsem zadával hodnotu 0,1, což znamená, že 10 % radonu se nám 

do daného prostoru uvolňuje právě z této zóny. Pokud bychom modelovali proudění 

pouze s jednou tekutinou (např. voda či vzduch) tento problém odpadá a zde nemusíme 

nic definovat. 

Dále budeme nastavovat podmínky na vstupu do důlní chodby. V programu 

Gambit jsem zvolil, že půjde o podmínku Velocity Inlet, to je rychlostní vstup. Tato 

podmínka se používá v případech, kdy je známá rychlost na vstupu. 

Panel si otevřeme obdobným způsobem jako v případě zóny s označení podlaha. 

Pro tento případ jsem si zvolil případné označení chodba_vstup. Pojmenování dané 

zóny je jen na nás, ale vždy by mělo odrážet nějakou vlastnost dané oblasti tak, 

abychom se v jednotlivých zónách mohli jednoduše orientovat. 

Jak ilustruje Obrázek 69, tak jsem na vstupu do důlní chodby zadával hodnotu 

rychlosti 5 m·s-1. V tomto případě není nutné zadávat Species, protože vzduch je brán 

jako nosné médium, takže jeho hodnotu ani nelze zadávat. Tato možnost, zadávat 

objemové procento pro vzduch, není ani nabídnuta, jak bylo vidět na Obrázek 68. 

Z toho vyplývá, že když máme zadanou hodnotu radonu 10 %, která se dostává do 

oblasti z podlahy chodby, tak směs vzduchu s radonem bude tvořena oněmi 10 % 

radonu a 90% vzduchu. 
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Obrázek 69 – Panel Velocity Inlet 

Výstup z chodby je definován jako tlakový výstup.  

Dále je potřeba ještě nadefinovat okrajovou podmínku pro výstup z celé oblasti, 

jde prakticky o povrch horninového masívu. V tomto případě nebudeme nic měnit a 

necháme vše nastaveno tak, jak to je původně, viz Obrázek 70, změníme akorát teplotu 

povrchu na hodnotu 10 °C. 

 

 
Obrázek 70 – Panel Pressure Outlet 

Následně si nastavíme parametry pro horninový masiv. K tomu se také dostaneme 

přes panel Boundary Conditions. Jelikož jde o porézní materiál, tak aktivuji možnost 
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Porous Zone. Dále vím, že v porézním materiálu bude proudící médium proudit 

laminárně, proto aktivuji Laminar Zone, viz Obrázek 71.  

 

 
Obrázek 71 – Definování porézního materiálu 

Pod položkou Relative Velocity Resistence Formulation nastavujeme hodnotu 

plynopropustnosti porézního prostředí. Jak si lze všimnout, tak jednotky jsou invariantní 

k mnou uváděným, proto je nutné každou hodnotu plynopropustnosti umocnit na mínus 

prvou. Z tohoto důvodu je na Obrázek 71 uváděna hodnota 8,33 · 10+11 [m-2].  

Poté se posuneme v této záložce naspod, kde se bude definovat hodnota porozity a 

materiál, ze kterého je daný porézní materiál tvořen, viz Obrázek 72. 

Z hlediska definice okrajových podmínek by to mělo být v tomto případě vše. 

Nyní ještě provedeme definici Operačních podmínek. 

K panelu Operating Conditions se dostaneme cestou, Define → Operating 

Conditions. Hodnota pro operační tlak je automaticky nastavena, já akorát zapnu vliv 

gravitace. Hodnota gravitace působí ve směru osy y a použijeme záporného znaménka, 

protože osa y rosta ve směru od důlní chodby k povrchu, zatímco účinky gravitace 

působí v opačném směru, viz Obrázek 73. 
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Obrázek 72 – Porézní materiál, definice porozity 

 

 
Obrázek 73 – Panel Operating Conditions 

Dalším krokem je kontrola nastavení v panelu Solver, Define → Models → 

Solver. V tomto panelu ponecháme vše přednastavené, akorát v kolonce Porous 

Formulation aktivujeme možnost Physical Velocity, což by mělo mít za následek 

reálnější vlastnosti proudění v porézním prostředí. 
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Následně si snížím hodnoty některých Under-Relaxation Factors. Je to z toho 

důvodu, že právě někdy nechce řešení konvergovat a snížením některých hodnot lze 

snáze dospět ke konvergenci. To bylo i v mém případě, kdy při předdefinovaných 

hodnotách Under-Relaxation Factors nechtěl model konvergovat, proto jsem několikrát 

snižoval hodnoty těchto parametrů až do doby, kdy model dospěl ke konvergenci. 

Okno Solution Control spustíme Solve → Controls → Solution. Hodnoty těchto 

Under-Relaxation Factor jsou uvedeny na Obrázek 74 a Obrázek 75. 

 

 
Obrázek 74 – Solution Controls 

 

 
Obrázek 75 – Solution Controls 

 

Po provedení tohoto úkonu je vhodné provést uložení souboru, File → Write → 

Case.  
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Dále inicializujeme řešení. Solve → Initialize → Initialization. Pod nabídkou 

Compute from vybereme all zones, viz Obrázek 76, popř. můžeme vybrat i specifickou 

zónu, od níž chceme, aby výpočet začal právě od této zóny. 

 

 
Obrázek 76 – Solution Initialization 

Jakmile zvolíme danou zónu, tak klikneme na Init a poté na Close. 

Nyní už jen spustíme provádění výpočtu, Solve → Iterate. Objeví se okno, 

Obrázek 77, do kterého vložíme daný počet iterací a klikneme na Iterate. Pokud během 

zadaného počtu iterací nedospěje model ke konvergenci, tak se není čeho bát, může 

přidat další iterace a řešení bude ve výpočtu dále pokračovat. Pokud řešení dosáhlo 

konvergence, tak se v konzolovém okně vypíše hláška, že řešení zkonvergovalo. 

V tomto případě řešení konverguje okolo 350 iterací. 

 

 
Obrázek 77 – Okno spuštění výpočtu 
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5.2.6. Grafické vyhodnocení výsledků 

V této části jsou zobrazeny grafické výsledky, které byly získány po 

zkonvergování daného modelu. Na tomto místě jsou uváděny pouze výsledky získané 

simulací pro Variantu č.13. Výsledky ostatních modelů jsou potom zobrazeny v Příloze 

č.1.  

 

 
Obrázek 78 – Rozložení statického tlaku v oblasti 

Jak je vidět na Obrázek 78, kde je zobrazeno rozložení statického tlaku v oblasti, 

tak při statickém tlaku jsou zobrazeny hodnoty tlaků v rozmezí od 1 125 Pa, který je 

definován na podlaze, až po hodnotu 0 Pa, který je na povrchu (výstupu z oblasti). 

Následně pak na Obrázek 79 je rozložení absolutního tlaku, kde onen statický tlak 

definovaný v jednotlivých oblastech je připočten k hodnotě operačního tlaku.  
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Obrázek 79 – Rozložení absolutního tlaku v oblasti 

 

 
Obrázek 80 – Rozložení teploty v oblasti modelu 
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Obrázek 80 ilustruje rozložení teploty v dané oblasti. Na něm jde vidět, že se 

teplota v dané oblasti po simulaci proudění změnila. Původně byla na výstupu z oblasti 

definována teplota 10 °C, což je 283 K, a jak lze vidět, tak po provedení výpočtu je 

rozložení teploty zcela jiné. V oblasti chodby je pořád stejná hodnota, zatímco v oblasti 

u povrchu se teplota zvýšila o nějakých 13 °C na 296 K. Tento fakt je zcela jistě 

způsoben proudící směsí radonu se vzduchem a také vlastnostmi horninového prostředí. 

 

 
Obrázek 81 – Zobrazení vektorů rychlosti 

Důvod toho, že kolem oblasti chodby jsou vektory hustší je převážně ten, že jsem 

kolem chodby definoval podstatně jemnější síť než-li v oblasti okolo povrchu. Na tomto 

Obrázek 81 však můžeme vidět, jakým směrem proudí směs vzduchu s radonem a jaké 

jsou dosažené hodnoty rychlosti v dané oblasti, ty dosahují rozmezí od 7,15 m·s-1 

v oblasti chodby, kde není proudění ničím zpomalováváno, až po  4,16 · 10-2 m·s-1. 
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Obrázek 82 – Vektory rychlosti v oblasti chodby 

 

 
Obrázek 83 – Zobrazení množství proudícího radonu pomocí vektorů rychlostí 
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Obrázek 84 – Zobrazení množství proudícího vzduchu pomocí vektorů rychlostí 

Na Obrázek 83 a Obrázek 84 je zobrazeno mísení vzduchu s radonem zachycené 

pomocí vektorů rychlosti. V oblasti vstupu do chodby je možno vidět, že množství 

radonu je téměř nulové, zatímco množství vzduchu je 100 %. Je to způsobeno tím, že 

vzduch, který vstupuje do chodby pod rychlostí 5 m·s-1 je natolik silný a má tak 

dostatečnou rychlost, že je schopný odfouknout radon, který se uvolňuje z kraje počvy 

dále do chodby. Dále v oblasti chodby jde vidět, že již obsah radonu a vzduchu 

odpovídá zadaným hodnotám, tj. 10 % radonu a 90 % vzduchu. 
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Obrázek 85 – Rozložení množství radonu v oblasti 

 

 
Obrázek 86 – Rozložení množství vzduchu v oblasti 
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Obrázek 87 – Izokontury molární frakce radonu v oblasti 

 

 
Obrázek 88 - Izokontury molární frakce vzduchu v oblasti 
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Obrázek 89 - Izokontury molární koncentrace radonu v oblasti 

 

 
Obrázek 90 - Izokontury molární koncentrace vzduchu v oblasti 
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V případě, kdy budeme zkoumat rozložení radonu v dané oblasti, tak nás bude 

zajímat hlavně Obrázek 85, kde je zachyceno rozložení radonu horninovém prostředí a 

na povrchu. Právě tento Obrázek 85 budeme potom srovnávat s ostatními obrázky téhož 

typy, které jsou zobrazeny v Příloze č.1. Na nich lze potom vidět, jak se mění rozložení 

radonu v prostředí s rostoucí plynopropustností horninového masívu. 

 

5.2.7. Shrnutí 

V kapitole 5.2.6. jsem shrnul dosažené výsledky pro proudění radonu porézním 

prostředím pouze pro Variantu č.13. Nicméně, počet variant, které jsem pro účely této 

diplomové práce vytvořil, je daleko vyšší. Grafické výsledky ostatních variant jsou 

uváděny v Příloze č.1. V Příloze č.2. jsou potom v přehledných tabulkách zobrazeny 

numerické hodnoty, které byly vypočteny pro různé modely programem Fluent. Právě 

z těchto tabulek jsou tvořeny následující závislosti. 

Při pohledu na jednotlivé obrázky, jenž zobrazují rozložení radonu v oblasti, lze 

spatřit jasně viditelný fakt, že s rostoucí plynopropustností roste i množství radonu 

v hornině. To je potom dokázáno i jednotlivými grafy. 

V následujících grafech odpovídá hodnotám na ose x hodnota plynopropustnosti, 

která je uvedena v Tabulka 6. 

 

Tabulka 6 – Přiřazení čísel jednotlivým hodnotám plynopropustností 

Označení v grafu 
Plynopropustnost 

[m2] 

1 1,2·10-15 

2 1,2·10-14 

3 1,2·10-13 

4 1,2·10-12 

5 1,2·10-11 

6 1,2·10-10 

7 1,2·10-9 

8 1,2·10-8 

9 1,2·10-7 

 



 

Diplomová práce                                                                                                                                                                                 5. Tvorba modelu 

 101

 

 
Graf 1 – Závislost objemu radonu v hornině na plynopropustnosti prostředí při porozitě ε=0,43 
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Graf 2 - Závislost objemu radonu v hornině na plynopropustnosti prostředí při porozitě ε=0,04 
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Graf 3 - Závislost objemu radonu v chodbě na plynopropustnosti prostředí při porozitě ε=0,43 
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Graf 4 - Závislost objemu radonu vchodbě na plynopropustnosti prostředí při porozitě ε=0,04 
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Graf 5 -Obsahu radonu na povrchu oblasti v závislosti na plynopropustnosti prostředí při porozitě ε=0,43 
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Graf 6 - Obsahu radonu na povrchu oblasti v závislosti na plynopropustnosti prostředí při porozitě ε=0,04 
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Graf 7 - Závislost objemu radonu v hornině na plynopropustnosti prostředí při rozdílu tlaků mezi vtsupem a výstupem 1 500 Pa 
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Graf 8 - Závislost objemu radonu v hornině na plynopropustnosti prostředí při rozdílu tlaků mezi vtsupem a výstupem 1125 Pa 
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Graf 9 - Závislost objemu radonu v hornině na plynopropustnosti prostředí při rozdílu tlaků mezi vtsupem a výstupem 750 Pa 
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Graf 10 - Obsah radonu na povrchu oblasti v závislosti na plynopropustnosti prostředí při rozdílu tlaků mezi vtsupem a výstupem 1 500 Pa 
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Graf 11 – Obsah radonu na povrchu oblasti v závislosti na plynopropustnosti prostředí při rozdílu tlaků mezi vtsupem a výstupem 1 125 Pa 
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Graf 12 – Obsah radonu na povrchu oblasti v závislosti na plynopropustnosti prostředí při rozdílu tlaků mezi vtsupem a výstupem 750 Pa 
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V Graf 1 a v Graf 2 lze vidět, jak s rostoucí plynopropustností roste i objem 

radonu v hornině. Problém však nastal u křivky, která reprezentuje rozdíl tlaků mezi 

vstupem a výstupem 1 500 Pa. Lze tam spatřit výkyvy a to vždy při hodnotě 

plynopropustnosti 1,2·10-12 m2. 

Problém je především v tom, že k zpracování daných závislostí posloužil vždy 

pouze jeden model. Pokud bych měl zcela objektivně stanovit křivky závislosti objemu 

radonu v hornině (či kdekoliv jinde) na plynopropustnosti, tak bych musel pro každou 

hodnotu vytvořit při stejných podmínkách alespoň 10 modelů v různě hustých sítích a 

třeba provést i výpočty s více iteracemi, a to i po zkonvergování úlohy, a pak stanovit 

průměrné hodnoty a na základě těchto hodnot potom sestavit grafy. K tvorbě tolika 

modelů by byla potřeba daleko více času, kterého se mi bohužel nedostávalo. 

Zcela jasný důkaz o tom, že při vytvoření hustší sítě pro ten samý model jsou 

výsledky rozdílné dává Graf 13, Graf 14 a Graf 15. 

Varianta s označením 13A a 17A má shodné vlastnosti jako varianta 13 a 17, ale 

síť je hustší. Síť pro varianty obsahuje 34 541 buněk, zatímco pro varianty 13A a  17A 

je síť tvořena 246 081 buňkami. 

Naskýtá se otázka. Proč jsem tedy nepoužil pro všechny modely síť tvořenou více 

buňkami? Odpověď je jednoduchá. Důvodem, proč jsem tak neučinil byl především 

nedostatek času. Jemnější síť sice má určitě přesnější výsledek, ale na druhou stranu 

výpočet trvá daleko větší dobu. Konkrétně v mém případě trval výpočet na síti, jenž 

měla oněch 34 541 buněk zhruba v průměru 30 minut. Zatímco při simulaci s hustší sítí 

byla doba do zkonvergování úlohy asi 4x až 5x vyšší než v prvém případě.  

Pokud bych tedy tvořil pouze 10 variant, dalo by se tedy uvažovat o hustší sítí. 

Jenže v mém případě jsem vytvářel přes 50 variant a tam by se to skutečně nedalo 

stihnout. 
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Graf 13 – Srovnání objemu radonu v hornině při modelování situace na dvou rozdílných sítích 

 

 
Graf 14 – Srovnání objemu radonu v chodbě při modelování situace na dvou rozdílných sítích 
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Graf 15 – Srovnání obsahu radonu na povrchu při modelování situace na dvou rozdílných sítích 
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Dalším dílčím bodem práce, který jsem si stanovil, bylo zjištění vlivu porozity na 

procházející množství. Z grafů 7-12 lze vidět, že v mém případě to prakticky žádný vliv 

nemělo. Ve variantách, kde je porozita rovna hodnotě 0,04, je možné zjistit, že mnohdy 

je objem prostupujícího radonu vyšší než s porozitostí 0,43. Je teď tedy otázkou, co je 

příčinou? Jsou příčinou výše uváděné faktory či je to vlivem něčeho jiného? Čistě 

teoreticky by totiž při nižší porozitě měl procházet porézním materiálem menší objem 

daného plynu. Osobně si myslím, že na tomto problému hraje roli řada faktorů, 

především pak ony výše zmíněné. 

Nicméně si myslím, že i přes tyto menší anomálie je na grafech zcela jasně patrné, 

že s měnící se plynopropustností porézního materiálu se mění i množství radonu v něm. 
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci aplikuji CFD program Fluent na případ proudění plynů 

porézním prostředím, převážně se zabývám prostupem radonu. Během své práce jsem 

se přesvědčil o tom, že použití Fluentu na tuto problematiku je značně ojedinělé. O 

problematice zabývající se migrací radonu za využití programu Fluent jsem narazil 

pouze jedinkrát, [29]. Dále v oblasti hornictví se podobné problematice věnuje i práce 

[14], která je ovšem zaměřena na prostup metanu. CFD programy jsou hojně používány 

spíše v jiných oblastech než-li v hornictví, a to především ve strojnictví.  

Během zpracovávání své diplomové práce jsem musel postupně přehodnotit 

původní plány, poněvadž jsem zjistil, že řešení daného problému je podstatně složitější 

než jsem si z počátku myslel. Velký problém byl v tom, že Fluent sám o sobě neřeší 

radioaktivní rozpad. 

Jelikož jde v našich podmínkách a jisté novum, je v této práci použita řada 

zjednodušení, a proto je možno v této práci dále pokračovat a dovést tento problém 

postupně k dokonalosti, který by reprezentoval skutečně reálné vlastnosti lokality Dolní 

Rožínka. 

Ve své práci jsem chtěl vyzkoušet i časově závislé řešení, bohužel se mi tento 

problém nepovedl dovést ke zdárnému konci a to ve finále především v důsledku 

nedostatku času. Proto si myslím, že by bylo vhodné, kdyby byl tento dílčí úkol  později 

řešen. 

Dále by nebylo od věci aplikovat tuto problematiku i na jiné druhy geometrií, 

např. na ty,  které jsou uvedeny v Příloze č.3. Právě tyto sítě jsem chtěl dále ještě použít 

pro prostup radonu, bohužel mi však úlohy na těchto sítích nechtěly konvergovat. Dále 

by mohly být vytvořeny úplně nové sítě s různými nehomogenitami, trhlinami či 

puklinami, které by nasávaly vzduch z atmosféry, apod. 

Jako další návrh postupu v této práci bych viděl právě ono zahrnutí radioaktivního 

rozpadu a záření do těchto modelů tak, aby výsledek odpovídal reálným parametrům. 

Toto je však už složitější úkol a je příhodné, aby daný řešitel disponoval znalostí 

programování v jazyku C, neboť právě ta je potřebná k vytvoření UDF. 



Diplomová práce                                                                                                    6. Závěr 

 118

Hlavní nevýhodou při řešení této diplomové práce byl  ten nedostatek, že nebylo 

možné porovnávat výsledky modelování alespoň částečně s reálnou situací. Tento fakt 

byl způsoben tím, že jsem neměl k dispozici žádné výsledky měření v reálných 

podmínkách, které by byly aplikovatelné na můj model. To je však způsobené i řadou 

zjednodušení, které jsem musel podniknout. 

Díky této práci jsem získal nové znalosti a poznatky z oblasti proudění tekutin, ale 

tím nejcennějším na celé práci je, že jsem se seznámil a získal základní uživatelské 

dovednosti CFD programu Fluent, o kterém jsem z počátku prakticky nevěděl vůbec 

nic.
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Conclusion 

In my dissertation I have applied the CFD program Fluent in case of the flow of 

gases through a porous environment primarily I have dealt with the penetration of 

radon. In the course of my work I became convinced that the application of Fluent in 

this issue is considerably unique. I have encountered the issue dealing with the 

migration of radon using the program Fluent only once, [29]. Further in the area of 

mining also the work [14] which is, however, focused on methane penetration deals 

with a similar issue. CFD programs are plentifully used rather in different areas than the 

mining, and that is primarily in mechanical engineering. 

In the course of processing my dissertation I gradually had to revaluate the 

original plans, because I found out that the solution of a given problem is significantly 

more complicated than I thought in the beginning. The big problem was in that Fluent 

itself does not solve radioactive decay. 

Since in our conditions it is a certain novelty, many simplifications are used in 

this work and therefore this work may be continued and gradually this problem may be 

brought to perfection which would present actually real properties of the locality of 

Dolní Rožínka.  

In my work I also wished to try also a time-dependent solution, unfortunately I 

was not able to bring this problem to a successful end and that is in the final primarily 

due to the press of time. Therefore I think that it was suitable if this partial task was 

solved later. 

Further it would not be off the point to apply this issue also to other types of 

geometry, for instance, to whose which are mentioned in Annex No. 3. Just these 

networks I have wanted to use further for radon penetration, unfortunately the tasks on 

these networks did not want to converge. Further wholly new networks with different 

non-homogeneities, cracks or clefts could have been used which would draw in air from 

atmosphere, etc. 

I would see this inclusion of radioactive decay and radiation to these models as a 

further progress in this work, so that the result corresponded to real parameters. This is, 

however, a more complicated task and it is suitable that a given solver disposed of the 
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knowledge of programming in C language, because just this is necessary for the 

creation of UDF. 

 

The main disadvantage during the solution of this dissertation was the 

insufficiency that it was not possible to compare the results of simulation at least 

partially with a real situation. This fact was caused by the fact that I had no results of 

measurements in real conditions available which would be applicable in my model. It is, 

however, caused by the number of simplifications, which I had to undertake.   

 

Thanks to this work I obtained new experience and knowledge in the area of the 

flow of fluids but the most valuable on the whole work is the fact that I familiarised 

myself and obtained new user skills of the CFD program Fluent, about which I knew 

practically nothing from the beginning. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Označení, u něhož není uveden rozměr, reprezentuje obecnou proměnnou. 

 

Ai  koeficienty, viz str. 12  

a,b  konstanty přechodového děje, viz str. 37 

C1ε  empirická konstanta       [1] 

C2ε  empirická konstanta       [1] 

Cµ  konstanta        [1] 

Cν   empirická konstanta       [1] 

d průměr trubice  

g  tíhové zrychlení       [m·s-2] 

Gv produkce turbulentní viskozity 

h  tlaková výška        [m] 

k  turbulentní kinetická energie       [m2s2] 

k  Darcyho konstanta, někdy též označovaná jako hydraulická vodivost, viz str. 31  

L  vzdálenost mezi místy a a b,  viz str. 31    [m] 

n  exponent zohledňující typ proudění, drsnost prostředí a rychlost proudění 

p  tlak         [Pa] 

∆p  tlakový spád, viz str. 33      [Pa] 

Q  průtok pronikající kapaliny nebo plynu, viz str. 31     [m3s-1] 

Q  obecná komponenta 

Q̂  velkoměřítková komponenta 

Q~  maloměřítková komponenta 

R reziduál 

R  odpor prostředí, viz str. 33      [kg·m-7] 

Re Reynoldsovo číslo 

S  modul tenzoru střední rychlosti deformace    [s-1]   

S  plocha, kterou proudící médium protéká     [m2] 

SC  složka linearizovaných zdrojových členů 

SP  složka linearizovaných zdrojových členů 

ν~S  uživatelem definovaný zdrojový člen  

t čas         [s] 
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VP  objem pórů         [m3] 

VC  celkový objem tělesa       [m3] 

y kolmá vzdálenost od stěny      [m]  

Yv destrukce turbulentní viskozity 

z svislá souřadnice       [m] 

Sv   střední hodnota proudění kapaliny v daném průřezu  [m·s-1] 

lm směšovací délka       [m] 

αε  inverzní turbulentní Prandtlovo číslo     [m2s-1] 

αk  inverzní turbulentní Prandtlovo číslo     [m2s-1] 

ε rychlost disipace       [m2s-3] 

κ von Kármánova konstanta      [1] 

ρ hustota         [kg·m-3] 

φ a  piezometrická výška v místě vtoku média do materiálu   [m] 

φ b  piezometrická výška v místě výtoku média z materiálu   [m] 

µt turbulentní kinematická viskozita     [m2·s-1] 

σε  empirická konstanta       [1] 

νt turbulentní viskozita       [Pa·s] 

ν turbulentní kinematická viskozita     [m2·s-1] 

ζ  obecná proměnná 
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Příloha č.1. – Grafické výsledky simulace dalších variant 

výpočtu daného modelu 

Tato příloha obsahuje grafické výsledky rozložení radonu a vzduchu v oblasti, 

které jsem získal při simulaci proudění radonu porézním prostředím v programu Fluent. 

Teoreticky bych zde mohl uvést veškeré obrázky, které jsou zobrazeny v kapitole 

5.2.5., jenže to by vydalo minimálně na 100 stránek, a tak zde uvedu pouze ty 

nejdůležitější z hlediska této diplomové práce, a to jsou právě ty, které ilustrují 

rozložení množství radonu a vzduchu v daném porézním prostředí. 

 Čísla jednotlivých variant modelu odpovídají označení v Tabulka 3. 
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Varianta 1 
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Varianta 4 

 

 

Varianta 5 

 

 

Varianta 6 
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Varianta 7 

 

 

 

Varianta 8 

 

 

 

Varianta 9 
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Varianta 10 

 

 

 

Varianta 11 

 

 

 

Varianta 12 
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Varianta 13 

 

 

 

Varianta 14 

 

 

 

Varianta 15 
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Varianta 16 

 

 

 

Varianta 17 

 

 

 

Varianta 18 
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Varianta 19 

 

 

 

 

Varianta 20 

 

 

 

Varianta 21 
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Varianta 22 

 

 

 

Varianta 23 

 

 

 

Varianta 24 
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Varianta 25 
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Varianta 28 

 

 

 

Varianta 29 
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Varianta 31 
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Varianta 34 
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Varianta 37 
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Varianta 40 
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Varianta 43 
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Varianta 46 
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Varianta 49 
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Varianta 52 

 

 

 

Varianta 53 

 

 

 

Varianta 54 
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Příloha č.2. – Numerické výsledky všech variant výpočtu  

daného modelu 

V této příloze shrnuji v tabulkách∗ numerické hodnoty dosažených výsledků při 

modelování proudění radonu v porézním prostředím. 

Jednotlivé varianty modelu odpovídají označení v Tabulka 3.   

 

Vysvětlení pojmů uváděných v tabulkách 

Analýza výsledků pomocí možnosti Surface Integrals umožňuje získat na 

základě zvoleného typu průměrování, vyšetřované plochy a vyšetřované fyzikální 

veličiny zprůměrovaná data na zvolené ploše. Kromě průměrování dané fyzikální 

veličiny je dále možné získat celkovou sumu či integrační hodnotu. 

V případě Surface Integrals bylo možné získat hodnoty i pro oblast nazvanou 

Hornina a Chodba, což jsou prakticky objemy. V tomto případě však nejde o objemy 

jako takové, ale jde o objem kontrolní oblasti a v možnostech výběru dané oblasti je to 

v tomto případě pojmenováno jako default interior a default interior 1, nikoliv však jako 

Hornina a Chodba jako v případě Volume Integrals. Přesně řečeno jde o plošky 

jednotlivých kontrolních objemů a právě i přes tyto plošky lze provádět různé 

průměrování. V tabulkách je to uváděno pro lepší přehlednost v případě Surface 

Integrals jako typ, kterému ten daný kontrolní objem patří. 

Po výběru fyzikální veličiny a daného objemu (fluid) v případě Volume 

Integrals nám možnost sum provede prostou sumaci dané fyzikální veličiny přes 

veškeré kontrolní objemy. 

 

Standard deviation je směrodatná odchylka. 

 

Mass Flow Rate je hmotnostní průtok dané směsi. 

Volume Flow Rate je objemový průtok dané směsi, popř. objemová rychlost. 

Flow Rate je průtok či průtoková rychlost konkrétní fyzikální veličiny, popř. konkrétní 

látky obsažené ve směsi. 

 

                                                   
∗ V tabulkách jsou uváděny absolutní hodnoty u všech prezentovaných výsledků 
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"Mass Fraction of ..." znamená hmotnostní zlomek dané látky ve směsi, např. x kg 

dané látky na 1 kg směsi. 

"Mole Fraction of ..." je molární zlomek dané látky ve směsi. Udává nám číslo 

v molech dané látky na jeden mol směsi. 

"Molar Concentration of ... " je molární koncentrace dané látky ve směsi. Jde v postatě 

o moly na jednotku objemu. 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

1 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 59,6    

Hornina 9·10-6    

Povrch (výstup) 1·10-5    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 42,7    

Hornina 6,6·10-6    

Povrch (výstup) 1·10-5    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8,4 1,2 0,05 

Hornina  1·10-6 1,5·10-7 6,6·10-9 

Povrch (výstup)  1·10-6 1,7·10-7 7,2·10-9 

Podlaha  4,1 0,6 0,03 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,48 2,6 0,12 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 039,4 147,5 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,001 0,0002 1·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138 19,7 0,82 

Hornina  78 209,25 11 101,7 456 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  182 26 1,08 

Hornina  101 217,6 14 367,85 590 

Sum 
Chodba  455,45 65 2,7 

Hornina  2 795,9 397,4 16,4 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

2 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 59,85    

Hornina 9,3·10-5    

Povrch (výstup) 0,0001    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 4,3    

Hornina 6,6·10-5    

Povrch (výstup) 0,0001    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  1,05·10-5 1,5·10-6 6,6·10-8 

Hornina  8,47 1,21 0,05 

Povrch (výstup)  1,24·10-5 1,76·10-6 7,2·10-8 

Podlaha  4,1 0,62 0,026 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,46 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 038,46 147,33 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,001 0,0002 1·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138,1 19,7 0,82 

Hornina  78 162 11 094,4 456 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  182 26 1,08 

Hornina  101 189,4 14 363 590 

Sum 
Chodba  455,5 65 2,7 

Hornina  2 795 397,3 16,4 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

3 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 60    

Hornina 0,0009    

Povrch (výstup) 0,001    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 43    

Hornina 0,0007    

Povrch (výstup) 0,001    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8,47 1,22 0,05 

Hornina  0,0001 1,49·10-5 6,47·10-7 

Povrch (výstup)  0,0001 1,8·10-5 7,3·10-7 

Podlaha  4,35 0,65 0,027 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,62 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 047,5 148,7 6,1 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,002 0,0003 1,3·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  128 18,2 0,76 

Hornina  78 777,4 10 853,8 445,2 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  168,2 23,9 0,1 

Hornina  98 833 14 020,7 575,1 

Sum 
Chodba  455,5 65 2,7 

Hornina  2 810 299,7 16,5 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

4 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 298    

Hornina 0,009    

Povrch (výstup) 0,013    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 230,8    

Hornina 0,006    

Povrch (výstup) 0,01    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  20,9 2,93 0,12 

Hornina  0,0008 0,0001 4,8·10-6 

Povrch (výstup)  0,001 0,0001 7,1·10-6 

Podlaha  4,35 0,65 0,027 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,27 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 027,6 145,7 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,008 0,001 5·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  125 18,2 0,76 

Hornina  76 515,1 10 853,8 445,2 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  168,2 23,9 0,1 

Hornina  98 833 14 020,7 575,1 

Sum 
Chodba  423,8 60,2 2,5 

Hornina  2 679,5 380,3 15,7 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

5 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 59,5    

Hornina 0,094    

Povrch (výstup) 0,13    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 42,7    

Hornina 0,07    

Povrch (výstup) 0,1    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8,4 1,2 0,05 

Hornina  0,009 0,001 5,65·10-5 

Povrch (výstup)  0,013 0,002 7,7·10-5 

Podlaha  4,2 0,64 0,026 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,2 2,74 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 080,4 153,9 6,37 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,008 0,001 4,9·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138,2 19,72 0,82 

Hornina  80 923,9 11 532,6 477,82 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  182 26 1,08 

Hornina  106 075,2 15 117,75 626,4 

Sum 
Chodba  455,7 65 2,7 

Hornina  2 841,2 405 16,8 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

6 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 232    

Hornina 0,94    

Povrch (výstup) 1,36    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 177,4    

Hornina 0,72    

Povrch (výstup) 1,035    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  19,2 2,7 0,11 

Hornina  0,08 0,01 0,0005 

Povrch (výstup)  0,13 0,02 0,00075 

Podlaha  4,25 0,63 0,026 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,7 2,66 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 053,85 149,9 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 7,5·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  134,1 19,1 0,79 

Hornina  79 052,4 11 250,77 468,2 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  176,4 25,1 1,045 

Hornina  103 948,8 14 795,1 615,74 

Sum 
Chodba  443 63 2,62 

Hornina  2 772 394,6 16,42 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

7 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 207,34    

Hornina 9,4    

Povrch (výstup) 13,6    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 158    

Hornina 7,2    

Povrch (výstup) 10,35    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  18 2,54 0,1 

Hornina  0,8 0,12 0,0048 

Povrch (výstup)  1,27 0,18 0,0075 

Podlaha  5,47 0,82 0,034 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,7 2,66 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 052 149,65 462 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,001 0,002 0,0001 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  134,16 19,1 0,8 

Hornina  78 886 11 229,4 467,3 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  176,53 25,15 1,05 

Hornina  103 742,3 14 768,8 614,6 

Sum 
Chodba  443 63,1 2,63 

Hornina  2 761,7 393,2 16,36 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

8 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 103    

Hornina 94    

Povrch (výstup) 136    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 77,13    

Hornina 72    

Povrch (výstup) 103,5    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  10,5 1,49 0,062 

Hornina  8,2 1,18 0,049 

Povrch (výstup)  12,96 1,85 0,077 

Podlaha  5,47 0,82 0,034 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19 2,71 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 071,14 152,6 6,35 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 8·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  136,9 19,5 0,81 

Hornina  80 256,5 11 443,45 476,1 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,45 25,75 1,07 

Hornina  105 694,85 15 071,5 627,04 

Sum 
Chodba  452,5 64,6 2,7 

Hornina  2 804,34 400 16,64 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

9 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 12,54    

Hornina 937    

Povrch (výstup) 1 361,35    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 12,08    

Hornina 713,95    

Povrch (výstup) 1 033,48    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  1,5 0,23 0,009 

Hornina  87,7 12,5 0,52 

Povrch (výstup)  133,3 19 0,8 

Podlaha  136,85 19,5 0,81 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,58 2,79 0,12 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 101,6 1557,15 6,53 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,006 0,0009 3,93·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  141 20,14 0,84 

Hornina  82 570,5 11 751,3 490,23 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  186 26,56 1,1 

Hornina  108 830 15 532,4 646,14 

Sum 
Chodba  465,63 66,5 2,77 

Hornina  2 896,4 413,35 17,2 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

10 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 191,7    

Hornina 7·10-6    

Povrch (výstup) 1·10-5    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 147,35    

Hornina 5·10-6    

Povrch (výstup) 8·10-6    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  14,7 2 0,08 

Hornina  7·10-7 1·10-7 4,5·10-9 

Povrch (výstup)  ,9·10-7 1·10-7 5·10-9 

Podlaha  3,6 0,5 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,3 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 030 146 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,002 0,0003 1·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,75 19 0,8 

Hornina  77 291,6 10 960,9 450 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  176 25,1 1,04 

Hornina  99 925,8 14 170,9 581,9 

Sum 
Chodba  442 63 2,6 

Hornina  2 748,4 390,2 16,1 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

11 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 206,72    

Hornina 7·10-5    

Povrch (výstup) 0,0001    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 159    

Hornina 5·10-5    

Povrch (výstup) 7,8·10-5    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  16 2,2 -0,09 

Hornina  6,9·10-6 1·10-6 4,3·10-8 

Povrch (výstup)  9,3·10-6 1,3·10-6 5,4·10-8 

Podlaha  3,63 0,53 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,4 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 035,87 146,9 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,002 0,0003 1,35·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,14 18,97 0,79 

Hornina  77 693,16 11 022,96 453,5 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,2 24,97 1,04 

Hornina  100 671,2 14 283,2 587,6 

Sum 
Chodba  440,34 62,75 2,61 

Hornina  2 755,19 391,3 16,16 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

12 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 207    

Hornina 0,0007    

Povrch (výstup) 0,001    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 159    

Hornina 0,0005    

Povrch (výstup) 0,008    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  16 2,25 0,09 

Hornina  6,8·10-5 9,8·10-6 4,3·10-7 

Povrch (výstup)  9,3·10-5 1,3·10-5 5,4·10-7 

Podlaha  3,6 0,53 0,022 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,5 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 040,96 147,72 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,003 0,0004 1,6·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,1 18,97 0,79 

Hornina  78 022,4 11 074,2 455,66 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,2 24,97 1,04 

Hornina  101 157,5 14 358,1 590,8 

Sum 
Chodba  440,3 62,7 2,6 

Hornina  2 762,5 392,5 16,2 



Diplomová práce                                                                                                                                                                                          Příloha č.2.         

 164

 

Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

13 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 221,7    

Hornina 0,007    

Povrch (výstup) 0,01    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 170,34    

Hornina 0,005    

Povrch (výstup) 0,008    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  17,32 2,43 0,1 

Hornina  0,00065 9,41·10-5 4·10-6 

Povrch (výstup)  0,0009 0,0001 5,5 

Podlaha  3,63 0,53 0,002 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,6 2,64 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 045,8 148,5 6,1 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,006 0,0009 3,65·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  132,7 18,9 0,79 

Hornina  78 244,45 11 114 458,3 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  174,6 24,87 1,03 

Hornina  101 750,4 14 453,4 596 

Sum 
Chodba  438,84 62,51 2,6 

Hornina  2 759,34 392,27 16,23 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

14 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 198    

Hornina 0,07    

Povrch (výstup) 0,1    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 152,2    

Hornina 0,05    

Povrch (výstup) 0,08    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  15,3 2,15 0,09 

Hornina  0,006 0,0009 4·10-5 

Povrch (výstup)  0,009 0,001 5,6·10-5 

Podlaha  3,67 0,54 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,7 2,66 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 050,8 149,4 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,001 7·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,63 19,05 0,8 

Hornina  78 701,5 11 199 463,24 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,9 25 1,04 

Hornina  102 839,5 14 635,15 605,4 

Sum 
Chodba  441,9 63 2,62 

Hornina  2 762,7 393,4 16,3 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

15 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 194,3    

Hornina 0,7    

Povrch (výstup) 1    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 149,3    

Hornina 0,54    

Povrch (výstup) 0,78    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  15 2,1 0,088 

Hornina  0,06 0,0086 0,00035 

Povrch (výstup)  0,09 0,01 0,00056 

Podlaha  3,8 0,55 0,023 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,62 2,65 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 047,3 149 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,015 0,002 9·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,5 19,02 0,8 

Hornina  78 574,3 11 187,6 465,6 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,73 25,05 1,04 

Hornina  103 377,2 14 720,3 612,7 

Sum 
Chodba  441,6 62,94 2,62 

Hornina  2 752 392,02 16,3 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

16 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 182,75    

Hornina 7    

Povrch (výstup) 10,2    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 140,57    

Hornina 5,42    

Povrch (výstup) 7,77    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  13,85 1,94 0,08 

Hornina  0,6 0,08 0,004 

Povrch (výstup)  0,95 0,14 0,006 

Podlaha  4,6 0,68 0,03 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,76 2,67 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 055,45 150,3 6,25 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,015 0,002 9,5·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,63 19,05 0,8 

Hornina  78 701,5 11 199 463,24 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,9 25 1,04 

Hornina  102 839,5 14 635,15 605,4 

Sum 
Chodba  443,9 63,3 2,63 

Hornina  2 767,9 394,5 16,4 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

17 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 182,6    

Hornina 70,5    

Povrch (výstup) 101,84    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 141,12    

Hornina 54,14    

Povrch (výstup) 77,62    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  12,8 1,8 0,075 

Hornina  5,94 0,85 0,035 

Povrch (výstup)  9,5 1,35 0,056 

Podlaha  13,13 1,88 0,078 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,64 2,65 0,01 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 048,46 149,24 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,017 0,003 0,0001 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,3 19 0,79 

Hornina  78 619 11 201,4 466 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,5 25,02 1,04 

Hornina  103 470 14 743,35 613,45 

Sum 
Chodba  441,05 62,88 2,62 

Hornina  2 750,13 391,96 16,3 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

18 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 16,74    

Hornina 703,97    

Povrch (výstup) 1 020,64    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 15,6    

Hornina 537,5    

Povrch (výstup) 775,4    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  1,75 0,26 0,01 

Hornina  64 9,2 0,38 

Povrch (výstup)  99 14,13 0,59 

Podlaha  101,9 14,54 0,6 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,42 2,77 0,12 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 092,4 155,75 6,48 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,008 0,002 5,3·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  139,55 19,92 0,83 

Hornina  81 932,85 11 689,54 486,3 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  184 26,3 1,09 

Hornina  107 959 15 403,32 640,8 

Sum 
Chodba  460,65 65,77 2,74 

Hornina  2 869 409,35 17,03 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

19 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 34,7    

Hornina 4,6·10-5    

Povrch (výstup) 6,7·10-6    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 23,9    

Hornina 3,3·10-6    

Povrch (výstup) 5,2·10-6    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  6,1 0,9 0,03 

Hornina  5·10-7 7,4·10-8 3·10-9 

Povrch (výstup)  6·10-7 9·10-8 3·10-9 

Podlaha  2,6 0,4 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,5 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 043,9 148,2 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,001 0,0002 8,6·10-6 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,5 19,6 0,82 

Hornina  78 507 11 147,6 457,7 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,2 25,85 1,08 

Hornina  101 611,5 14 428,5 592,4 

Sum 
Chodba  453,1 64,6 2,7 

Hornina  2 800,5 398,2 16,4 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

20 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 34,6    

Hornina 4,66·10-5    

Povrch (výstup) 6,7·10-6    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 23,85    

Hornina 3,33·10-5    

Povrch (výstup) 5,2·10-5    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  6,12 0,87 0,037 

Hornina  5·10-6 7,4·10-7 3,2·10-8 

Povrch (výstup)  6,2·10-6 8,9·10-7 3,6·10-8 

Podlaha  136,85 19,5 0,81 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,57 2,64 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 044,5 148,27 6,07 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,001 0,0002 8,7·10-6 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,5 19,62 0,82 

Hornina  78 547,8 11 153,952 458 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,18 25,86 1,07 

Hornina  101 669,4 14 437,4 592,8 

Sum 
Chodba  453,1 64,66 2,7 

Hornina  2 801,45 398,3 16,43 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

21 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 33,2    

Hornina 0,0005    

Povrch (výstup) 0,0007    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 22,76    

Hornina 0,00034    

Povrch (výstup) 0,0005    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  6 0,85 0,036 

Hornina  5·10-5 7,3·10-6 3,2·10-7 

Povrch (výstup)  6,3·10-5 8,9·10-6 3,65·10-7 

Podlaha  2,6 0,4 0,017 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,67 2,65 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 050,27 149,15 6,11 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,00216 0,002 9,8·10-6 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,5 19,62 0,816 

Hornina  78 929,9 11 213,1 460,41 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,2 25,86 1,076 

Hornina  102 211,2 14 520,7 596,11 

Sum 
Chodba  453,15 64,7 2,7 

Hornina  2 810,6 399,7 16,5 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

22 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 33,26    

Hornina 0,005    

Povrch (výstup) 0,007    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 22,81    

Hornina 0,003    

Povrch (výstup) 0,005    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  6 0,86 0,04 

Hornina  0,0005 6,9·10-5 3·10-6 

Povrch (výstup)  0,0006 9·10-5 3,8·10-6 

Podlaha  2,6 0,4 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19 2,7 0,12 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 068,2 151,95 6,23 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,003 0,0005 2·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,5 19,62 0,8 

Hornina  80 100 11 396,2 468 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,2 25,86 1,08 

Hornina  103 908,4 14 809,6 607,2 

Sum 
Chodba  453,15 64,67 2,7 

Hornina  2 835,75 403,76 16,66 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

23 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 33,23    

Hornina 0,047    

Povrch (výstup) 0,067    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 22,8    

Hornina 0,03    

Povrch (výstup) 0,052    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  6 0,86 0,036 

Hornina  0,005 0,0007 3·10-5 

Povrch (výstup)  0,006 0,0009 3,8·10-5 

Podlaha  2,7 0,4 0,017 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,12 2,72 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 075,76 153,17 6,3 

Standard deviation Povrch (výstup)  4,5·10-5 0,001 4,5·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,5 19,62 0,82 

Hornina  80 583,6 11 478,9 472,83 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,2 25,86 1,08 

Hornina  104 968,4 14 953,2 616 

Sum 
Chodba  454,5 64,9 2,7 

Hornina  2 828,3 403,3 16,8 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

24 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 24,3    

Hornina 0,47    

Povrch (výstup) 0,68    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 15,6    

Hornina 0,36    

Povrch (výstup) 0,51    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  5,63 0,8 0,03 

Hornina  0,045 0,006 0,0003 

Povrch (výstup)  0,065 0,009 0,0004 

Podlaha  2,6 0,4 0,017 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,2 2,74 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 080,8 154 6,4 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,001 6·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138,15 19,7 0,82 

Hornina  80 998,8 11 548,9 480,5 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  182 26 1,08 

Hornina  106 676,2 15 210,9 632,9 

Sum 
Chodba  455,35 65 2,7 

Hornina  2 836,12 404,5 16,83 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

25 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 33,1    

Hornina 4,7    

Povrch (výstup) 6,8    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 22,3    

Hornina 3,6    

Povrch (výstup) 5,2    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  6,5 0,93 0,04 

Hornina  0,44 0,06 0,003 

Povrch (výstup)  0,65 0,09 0,004 

Podlaha  3,2 0,5 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,18 2,73 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 078,6 153,7 6,4 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,0016 7·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,9 19,7 0,82 

Hornina  80 857,6 11 529,3 479,7 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,75 25,9 1,08 

Hornina  106 493,2 15 185,4 631,8 

Sum 
Chodba  454,5 64,9 2,7 

Hornina  2 828,3 403,3 16,8 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

26 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 102,1    

Hornina 47,3    

Povrch (výstup) 68    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 76,5    

Hornina 36,1    

Povrch (výstup) 51,8    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  10,3 1,46 0,06 

Hornina  4,3 0,62 0,026 

Povrch (výstup)  6,5 0,93 0,04 

Podlaha  8,5 1,2 0,052 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,14 2,73 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 076,4 153,35 6,4 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 7·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,2 19,6 0,81 

Hornina  80 754,6 11 512,5 479 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,77 25,8 1,07 

Hornina  106 336,77 15 160,5 630,76 

Sum 
Chodba  452,6 64,6 2,7 

Hornina  2 826,9 403 16,8 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

27 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 2,75    

Hornina 471,4    

Povrch (výstup) 680,6    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 4,5    

Hornina 360    

Povrch (výstup) 517,2    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  2,2 0,33 0,01 

Hornina  43 6,2 0,26 

Povrch (výstup)  65,8 9,4 0,4 

Podlaha  67,75 9,7 0,4 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,35 2,75 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 088,2 155,1 6,45 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,009 0,001 6·10-6 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138,7 19,8 0,82 

Hornina  81 668,4 11 650 484,7 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  182,84 26,1 1,08 

Hornina  107 596,6 15 349,4 638,6 

Sum 
Chodba  457,3 65,3 2,7 

Hornina  2 858,75 407,8 17 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

28 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 60,5    

Hornina 9·10-6    

Povrch (výstup) 1·10-5    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 43,4    

Hornina 7·10-6    

Povrch (výstup) 1·10-5    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8,5 1,2 0,05 

Hornina  1·10-6 1,5·10-7 6,5·10-9 

Povrch (výstup)  1·10-6 2·10-7 7·10-9 

Podlaha  4,1 0,63 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,52 2,63 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 042 147,9 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,002 0,0003 1·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138,1 19,7 0,82 

Hornina  78 404,3 11 131,9 457,4 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  182 26 1,08 

Hornina  101 548,8 14 418 592,5 

Sum 
Chodba  455,5 65 2,7 

Hornina  2 801,2 398,3 16,4 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

29 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 62,6    

Hornina 9·10-5    

Povrch (výstup) 0,0001    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 45    

Hornina 7·10-5    

Povrch (výstup) 0,0001    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8,7 1,25 0,05 

Hornina  1·10-5 1,47·10-6 6,4·10-8 

Povrch (výstup)  1·10-5 2·10-6 7·10-8 

Podlaha  4,1 0,63 0,03 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,68 2,7 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 050,6 149,2 6,1 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,002 0,0003 1·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138 19,7 0,82 

Hornina  78 986,8 11 222,2 461 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,9 26 1,08 

Hornina  102 326,7 14 538,4 597,1 

Sum 
Chodba  455,2 65 2,7 

Hornina  2 814,9 400,4 16,5 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

30 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 62,6    

Hornina 0,0009    

Povrch (výstup) 0,001    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 45    

Hornina 0,0007    

Povrch (výstup) 0,001    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8,7 1,25 0,05 

Hornina  1·10-6 1,4·10-5 6·10-7 

Povrch (výstup)  0,0001 2·10-5 7,5·10-7 

Podlaha  4,2 0,63 0,03 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19 2,7 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 068,9 152 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,005 0,0007 2,9·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138 19,7 0,82 

Hornina  80 280 11 425,6 469,3 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,9 26 1,08 

Hornina  104 192,4 14 829,2 609,1 

Sum 
Chodba  455,3 65 2,7 

Hornina  2 841,6 404,7 16,7 



Diplomová práce                                                                                                                                                                                          Příloha č.2.         

 182

 

Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

31 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 230,8    

Hornina 0,009    

Povrch (výstup) 0,013    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 178,4    

Hornina 0,007    

Povrch (výstup) 0,01    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  16,4 2,3 0,095 

Hornina  0,0009 0,0001 5,4·10-6 

Povrch (výstup)  0,001 0,0002 7·10-6 

Podlaha  4,2 0,63 0,026 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,57 2,64 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 044,5 148,5 6,1 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,013 0,002 8·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,2 19 0,8 

Hornina  78 244 11 132,8 457,2 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,3 25 1,04 

Hornina  101 493,4 14 442,4 593,1 

Sum 
Chodba  440,5 62,8 2,6 

Hornina  18,57 2,64 0,1 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

32 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 215,5    

Hornina 0,09    

Povrch (výstup) 0,14    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 166,7    

Hornina 0,07    

Povrch (výstup) 0,1    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  14,9 2,1 0,087 

Hornina  0,008 0,001 5·10-5 

Povrch (výstup)  0,01 0,002 7·10-5 

Podlaha  4,25 0,63 0,026 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,58 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 045,3 148,7 6,14 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,016 0,002 1·10-6 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,4 19 0,8 

Hornina  78 371,1 11 160,3 461,5 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,5 25 1,04 

Hornina  102 457,6 14 591,9 603,4 

Sum 
Chodba  441 63 2,6 

Hornina  2 741,2 390,5 16,2 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

33 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 238,9    

Hornina 0,9    

Povrch (výstup) 1,35    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 183    

Hornina 0,72    

Povrch (výstup) 1    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  19,4 2,7 0,11 

Hornina  0,08 0,01 0,0005 

Povrch (výstup)  0,13 0,02 0,0007 

Podlaha  4,3 0,63 0,03 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,66 2,65 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 049,55 149,2 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,013 0,002 8·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,5 19 0,8 

Hornina  78 743 11 204,9 466,3 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,6 25 1,04 

Hornina  103 519,6 14 731,7 613 

Sum 
Chodba  441 62,8 2,6 

Hornina  2 760,4 392,9 16,35 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

34 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 164    

Hornina 9,4    

Povrch (výstup) 13,6    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 125,2    

Hornina 7,2    

Povrch (výstup) 10,35    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  13,5 1,9 0,08 

Hornina  0,84 0,12 0,005 

Povrch (výstup)  1,3 0,18 0,008 

Podlaha  5,1 0,76 0,005 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19 2,7 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 065,5 151,7 6,3 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,013 0,002 8·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  135,9 19,4 0,8 

Hornina  79 912,8 11 386,4 473,8 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  178,9 25,5 1,06 

Hornina  105 181,6 14 988 623,65 

Sum 
Chodba  448,75 64 2,66 

Hornina  2 797,5 389,6 16,6 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

35 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 110    

Hornina 93,86    

Povrch (výstup) 135,7    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 84,8    

Hornina 71,9    

Povrch (výstup) 103,26    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  10 1,4 0,06 

Hornina  8,2 1,2 0,05 

Povrch (výstup)  13 1,84 0,08 

Podlaha  17,4 2,5 0,1 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19 2,7 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 071,2 152,6 6,35 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,013 0,002 8·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137 19,5 0,81 

Hornina  80 249,1 11 441,7 476 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,5 25,76 1,07 

Hornina  105 679,9 15 068,5 627 

Sum 
Chodba  452,7 64,6 2,7 

Hornina  2 804 399,9 16,63 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

36 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 1 022,4    

Hornina 789,4    

Povrch (výstup) 1 138,9    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 779    

Hornina 601,7    

Povrch (výstup) 865    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  96,7 13,8 0,57 

Hornina  73,5 10,5 0,44 

Povrch (výstup)  111 15,8 0,66 

Podlaha  115,3 16,4 0,68 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,49 2,78 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 096,3 156,36 6,5 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,007 0,001 5·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  140,3 20 0,83 

Hornina  82 136 11 719,7 487,55 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  185 26,4 1,1 

Hornina  108 236 15 444,4 642,5 

Sum 
Chodba  462,9 66 2,75 

Hornina  2 876,8 410,5 17,1 



Diplomová práce                                                                                                                                                                                          Příloha č.2.         

 188

 

Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

37 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 195,5    

Hornina 7·10-6    

Povrch (výstup) 1·10-5    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 150,3    

Hornina 5·10-6    

Povrch (výstup) 8·10-6    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  15 2,1 0,09 

Hornina  7·10-7 1·10-7 4·10-9 

Povrch (výstup)  9·10-7 1·10-7 5·10-9 

Podlaha  3,6 0,53 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,42 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 036,24 147 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,002 0,0003 1·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,7 19 0,8 

Hornina  77 742,1 11 030,5 453,4 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  176 25 1,04 

Hornina  100 658,5 14 282,1 587 

Sum 
Chodba  442,2 63 2,6 

Hornina  2 759,85 392 16,2 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

38 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 193,2    

Hornina 7·10-5    

Povrch (výstup) 0,0001    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 148,5    

Hornina 5·10-5    

Povrch (výstup) 8·10-5    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  14,85 2,08 0,09 

Hornina  7·10-6 1·10-6 4,4·10-8 

Povrch (výstup)  9·10-6 1·10-6 5,4·10-8 

Podlaha  3,6 0,53 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,51 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 041,5 147,8 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,003 0,0004 2·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,8 19 0,8 

Hornina  78 082 11 083,4 455,4 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  176,1 25,1 1,04 

Hornina  101 105,35 14 351,6 589,7 

Sum 
Chodba  442,4 63 2,6 

Hornina  2 768 393,3 16,2 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

39 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 200,65    

Hornina 0,0007    

Povrch (výstup) 0,001    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 154,24    

Hornina 0,0005    

Povrch (výstup) 0,0008    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  15,5 2,2 0,09 

Hornina  7·10-5 1·10-5 4·10-7 

Povrch (výstup)  9·10-5 1·10-5 5·10-7 

Podlaha  3,6 0,53 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,57 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 044,59 148,3 6,1 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,006 0,0009 4·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,4 19 0,8 

Hornina  78 317,2 11 125,3 457,2 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,6 25,03 1,04 

Hornina  101 493,1 14 418,2 592,5 

Sum 
Chodba  441,2 62,9 2,6 

Hornina  1 767,6 393,5 16,25 



Diplomová práce                                                                                                                                                                                          Příloha č.2.         

 191

 

Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

40 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 193,9    

Hornina 0,007    

Povrch (výstup) 0,01    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 149    

Hornina 0,005    

Povrch (výstup) 0,008    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  15 2,1 0,09 

Hornina  0,0006 9·10-5 4·10-6 

Povrch (výstup)  0,0009 0,0001 5·10-6 

Podlaha  3,7 0,54 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,52 2,63 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 041,7 148,1 6,06 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 7·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,4 19 0,8 

Hornina  78 186,5 11 120 456 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,5 25 1 

Hornina  101 246,3 14 401 590,6 

Sum 
Chodba  441,2 62,9 2,61 

Hornina  2 750,3 391,5 16,1 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

41 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 199,3    

Hornina 0,07    

Povrch (výstup) 0,1    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 153,2    

Hornina 0,05    

Povrch (výstup) 0,08    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  15,36 2,15 0,09 

Hornina  0,006 0,0009 4·10-5 

Povrch (výstup)  0,009 0,001 6·10-5 

Podlaha  3,7 0,54 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,66 2,65 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 049,86 149,4 6,15 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,015 0,002 9·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,5 19 0,8 

Hornina  78 688 11 206,1 462,1 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  175,7 25 1,04 

Hornina  102 590,1 14 611,4 602,5 

Sum 
Chodba  441,45 62,9 2,6 

Hornina  2 753,65 392,3 16,23 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

42 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 790,8    

Hornina 0,7    

Povrch (výstup) 1,02    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 146,7    

Hornina 0,54    

Povrch (výstup) 0,78    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  14,6 2,05 0,085 

Hornina  0,06 0,009 0,0004 

Povrch (výstup)  0,09 0,014 0,0006 

Podlaha  3,8 0,55 0,023 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,66 2,66 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 049,35 149,36 6,21 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,015 0,002 9·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,6 19 0,8 

Hornina  78 720 11 212 466,6 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  176 25 1,04 

Hornina  103 590,6 14 755,8 614,09 

Sum 
Chodba  442 63 2,62 

Hornina  2 755 392 16,3 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

43 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 185,9    

Hornina 7,05    

Povrch (výstup) 10,2    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 143,35    

Hornina 5,4    

Povrch (výstup) 7,77    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  13,5 1,9 0,08 

Hornina  0,6 0,085 0,004 

Povrch (výstup)  0,95 0,14 0,006 

Podlaha  4,6 0,68 0,03 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,65 2,65 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 049 149,3 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,016 0,002 1·10-4 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  133,5 19 0,8 

Hornina  78 682,9 11 208,8 466,4 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  176 25 1,04 

Hornina  103 547,8 14 752 613,9 

Sum 
Chodba  441,7 63 2,62 

Hornina  2 752,7 392,3 16,32 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

44 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 60    

Hornina 70,5    

Povrch (výstup) 101,8    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 46,8    

Hornina 54    

Povrch (výstup) 77,5    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  5,1 0,75 0,03 

Hornina  6,2 0,9 0,04 

Povrch (výstup)  10 1,4 0,06 

Podlaha  13 1,9 0,08 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19 2,7 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 068,77 152,3 6,3 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,013 0,002 8·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137 19,5 0,8 

Hornina  80 137,4 11 424,1 475,3 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,4 25,7 1,07 

Hornina  105 521,25 15 043,7 625,9 

Sum 
Chodba  452,4 64,5 2,7 

Hornina  2 800,8 399,4 16,6 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

45 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 820    

Hornina 613,2    

Povrch (výstup) 886,4    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 652,6    

Hornina 468    

Povrch (výstup) 673,4    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  76,3 10,9 0,45 

Hornina  56,3 8 0,33 

Povrch (výstup)  86 12,3 0,51 

Podlaha  89,4 12,8 0,53 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,42 2,77 0,12 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 092,3 155,77 6,5 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,008 0,0012 5·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  139,9 20 0,83 

Hornina  81 833,1 11 675,2 485,7 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  184,5 26,3 1,1 

Hornina  107 826,6 15 384,3 640 

Sum 
Chodba  461,82 66 2,74 

Hornina  2 863,2 408,5 17 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

46 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 54,6    

Hornina 5·10-6    

Povrch (výstup) 7·10-6    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 39    

Hornina 3·10-6    

Povrch (výstup) 5·10-6    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8 1,15 0,05 

Hornina  5·10-7 7·10-8 3·10-9 

Povrch (výstup)  6·10-7 9·10-8 4·10-9 

Podlaha  2,6 0,4 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,4 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 034,9 146,8 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,001 0,0002 7·10-6 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  136,9 19,5 0,81 

Hornina  77 940 11 060 452,8 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,3 25,7 1 

Hornina  100 516,7 14 263,9 584 

Sum 
Chodba  451 64,3 2,7 

Hornina  2 783,1 395,5 16,3 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

47 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 54,6    

Hornina 5·10-5    

Povrch (výstup) 7·10-5    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 39    

Hornina 3·10-5    

Povrch (výstup) 5·10-5    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8 1,15 0,05 

Hornina  5·10-6 7·10-7 3·10-8 

Povrch (výstup)  6·10-6 9·10-7 4·10-8 

Podlaha  2,6 0,4 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,53 2,6 0,1 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 042,7 148 6 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,001 0,0002 8·10-6 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  136,9 19,5 0,81 

Hornina  78 426 11 135,2 455,9 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,3 25,7 1,07 

Hornina  101 199,2 14 368,8 588,2 

Sum 
Chodba  451 64,3 2,7 

Hornina  2 794 397,1 16,3 



Diplomová práce                                                                                                                                                                                          Příloha č.2.         

 199

 

Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

48 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 54,74    

Hornina 0,0005    

Povrch (výstup) 0,0007    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 39,15    

Hornina 0,0003    

Povrch (výstup) 0,0005    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8 1,15 0,05 

Hornina  5·10-5 7·10-6 3·10-7 

Povrch (výstup)  6·10-5 9·10-6 4·10-7 

Podlaha  2,7 0,4 0,017 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19 2,7 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 067,43 151,8 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  2·10-5 0,0005 2·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  136,9 19,5 0,8 

Hornina  79 823,2 11 353,7 464,8 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,3 25,7 1 

Hornina  103 184,5 14 676,8 600,8 

Sum 
Chodba  451 64,3 2,7 

Hornina  2 821,2 401,5 16,5 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

49 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 54,4    

Hornina 0,005    

Povrch (výstup) 0,007    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 38,9    

Hornina 0,003    

Povrch (výstup) 0,005    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8,02 1,15 0,05 

Hornina  0,0005 7·10-5 3·10-6 

Povrch (výstup)  0,0006 9·10-5 4·10-6 

Podlaha  2,7 0,4 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  18,98 2,7 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 067,8 152 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,008 0,001 5·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  136,9 19,5 0,81 

Hornina  80 061,4 11 399 466,7 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,3 25,7 1,07 

Hornina  103 608,25 14 752,4 604 

Sum 
Chodba  451 64,3 2,7 

Hornina  2 816,75 401,3 16,5 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

50 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 54,4    

Hornina 0,05    

Povrch (výstup) 0,07    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 39    

Hornina 0,03    

Povrch (výstup) 0,05    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8 1,15 0,05 

Hornina  0,004 0,0006 3·10-5 

Povrch (výstup)  0,006 0,0009 4·10-5 

Podlaha  2,73 0,41 0,017 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19 2,7 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 070,8 152,5 6,2 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 7·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  136,9 19,5 0,81 

Hornina  80 277,1 11 439,4 469 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  180,3 25,7 1 

Hornina  104 126,4 14 838,9 608,4 

Sum 
Chodba  451 64,3 2,7 

Hornina  2 810,5 400,6 16,5 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

51 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 41,8    

Hornina 0,47    

Povrch (výstup) 0,68    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 28,95    

Hornina 0,36    

Povrch (výstup) 0,51    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  7,3 1,05 0,04 

Hornina  0,04 0,006 0,0003 

Povrch (výstup)  0,65 0,009 0,0004 

Podlaha  2,6 0,4 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,1 2,72 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 074,7 153 6,4 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 6·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,5 19,62 0,82 

Hornina  80 568,2 11 482,4 477,3 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,2 25,85 1,08 

Hornina  105 961,8 15 102,3 627,8 

Sum 
Chodba  453,2 64,7 2,7 

Hornina  2 822 402,3 16,7 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

52 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 32,9    

Hornina 4,7    

Povrch (výstup) 6,8    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 22,2    

Hornina 3,6    

Povrch (výstup) 5,2    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  6,5 0,93 0,04 

Hornina  0,44 0,06 0,003 

Povrch (výstup)  0,65 0,09 0,004 

Podlaha  3,2 0,5 0,02 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,1 2,72 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 075,6 153,25 6,4 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 7·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,6 19,6 0,82 

Hornina  80 645 11 496,9 478,4 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,3 25,9 1,08 

Hornina  106 201 15 141 630 

Sum 
Chodba  453,5 64,7 2,7 

Hornina  2 820,8 402,2 16,7 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

53 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 80,8    

Hornina 47,2    

Povrch (výstup) 68    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 64,1    

Hornina 36    

Povrch (výstup) 51,7    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  4,6 0,65 0,03 

Hornina  4,4 0,6 0,03 

Povrch (výstup)  6,5 0,9 0,04 

Podlaha  9 1,3 0,05 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,2 2,7 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 082 154,2 6,42 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 7·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138,3 19,74 0,82 

Hornina  81 090,6 11 565,4 481,2 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  182,3 26 1,08 

Hornina  106 820 15 235,8 633,9 

Sum 
Chodba  455,8 65 2,7 

Hornina  2 835,3 404,4 16,8 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

54 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 629,9    

Hornina 426,9    

Povrch (výstup) 615,9    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 481,1    

Hornina 326,1    

Povrch (výstup) 468,1    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  58,2 8,3 0,35 

Hornina  38,6 5,5 0,23 

Povrch (výstup)  59,4 8,5 0,35 

Podlaha  61,6 8,8 0,37 

Sum of facet values Povrch (výstup)  19,3 2,75 0,11 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 085 154,7 6,4 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,01 0,002 6·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138,9 19,83 0,82 

Hornina  81 358,9 11 605 482,8 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  183,1 26,15 1,09 

Hornina  107 181,9 15 289,15 636 

Sum 
Chodba  458,6 65,5 2,7 

Hornina  2 844,2 405,7 16,9 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

13A 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 40,62    

Hornina 0,015    

Povrch (výstup) 0,01    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 27,46    

Hornina 0,01    

Povrch (výstup) 0,008    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  8,48 1,23 0,05 

Hornina  0,001 0,0002 7,6·10-6 

Povrch (výstup)  0,00098 0,0001 5,71·10-6 

Podlaha  4,3 0,63 0,026 

Sum of facet values Povrch (výstup)  43,6 6,22 0,25 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 092 155,6 6,36 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,0026 0,0004 1,64·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  137,706 19,64 0,82 

Hornina  81 158,38 11 561,25 472,35 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  181,35 25,86 1,08 

Hornina  104 861 14 938 610,31 

Sum 
Chodba  5 581,6 787 32,74 

Hornina  17 275 2 459,7 101,49 
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Varianta Typ integrace Druh výpočtu Počítaná oblast Celkové Mass fraction of Rn Molar fraction of Rn 
Molar Concentration of Rn 

[kmol·m3] 

17A 

SURFACE 
(PLOŠNÁ) 

 

Mass Flow Rate 
[kg·s-1] 

Chodba 10,92    

Hornina 147,67    

Povrch (výstup) 102,73    

Volume Flow Rate 
[m3·s-1] 

Chodba 5    

Hornina 113,4    

Povrch (výstup) 78,24    

Flow Rate  
[kg·s-1] 

Chodba  5,4 0,79 0,03 

Hornina  12,44 1,78 0,074 

Povrch (výstup)  9,666 1,37 0,057 

Podlaha  13,8 1,98 0,08 

Sum of facet values Povrch (výstup)  42,36 6,034 0,25 

Integral [m2] Povrch (výstup)  1 058,96 150,84 6,27 

Standard deviation Povrch (výstup)  0,016 0,0024 9,84·10-5 

VOLUME 
(OBJEMOVÁ) 

Volume Integral 
[m3] 

Chodba  138,5 19,76 0,82 

Hornina  79 399,5 11 320 471 

Mass Integral  
[kg·m-3] [m3] 

Chodba  182,5 26,03 1,08 

Hornina  104 558 14 908,7 620,25 

Sum 
Chodba  5 551 792 33 

Hornina  16 602 2 368 98,5 
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Příloha č.3. – Ukázka dalších použitelných  geometrií 

V této příloze jsou uvedeny další geometrie, na kterých jsem se pokoušel 

namodelovat proudění radonu. Problémem však bylo, že mi výsledky na těchto 

geometriích nechtěly zkonvergovat, přičemž se mi daný problém nepovedlo odstranit 

ani do doby odevzdání této diplomové práce.  

 

Model 1 

V tomto modelu jsou tři různé vrstvy, přičemž každá je tvořena jinou horninou, a 

tak má jinou plynopropustnost apod. Dále je zde možné vzájemně kombinovat 

uspořádání těchto hornin. 

 

 

Model 2 

Zde jsou do horninového masivu vklíněny na okrajích dvě vrstvy. 
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Model 3 

Tento model má jinou plynopropustnou vrstvu vloženou na šířku. 

 

 

 

Model 4 

V tomto modelu je vrstva položena u povrchu podélně s důlní chodbou. 

 

 

 


