
      

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

Katedra bezpečnostního managementu 

 

 

 

 

 

Modelování úniku kapalného zemního plynu 

ze satelitní stanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Miroslav Kříţ 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce: 28. listopadu 2008 

Termín odevzdání bakalářské práce: 30. dubna 2009 



      

 

Zadání bakalářské práce 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţné prohlášení: 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci na téma „Modelování 

úniku kapalného zemního plynu ze satelitní stanice “ vypracoval samostatně pod odborným 

vedením svého vedoucího bakalářské práce. Uvedl jsem všechny literární prameny 

a publikace, ze kterých jsem čerpal. 

 

V Ostravě dne 30. dubna 2009 

Miroslav Kříţ 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 „Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce panu 

doc. Dr. Ing. Aleši Bernatíkovi a panu Ing. Petru Zárubovi z firmy Chart FEROX a.s. za jejich 

zájem, připomínky a čas, který věnovali mně a mé bakalářské práci.“ 



      

 

ANOTACE 

Kříţ, Miroslav. Modelování úniku kapalného plynu ze satelitní stanice. Ostrava: Vysoká škola 
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bezpečnostního managementu, 2009. 42 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Dr. Ing. Aleš 

Bernatík. 

 

Bakalářská práce se zabývá modelováním úniku kapalného zemního plynu ze satelitní 

stanice LNG, které jsou vyráběny v podniku Chart FEROX a.s. Děčín. Jejím cílem je pomocí 

vybraných modelovacích programů určit nebezpečné zóny okolo instalovaného zařízení, 

ve kterém hrozí reálné riziko výbuchu unikající látky.  

Teoretická část popisuje vlastnosti a vyuţití zemního plynu v kapalném a plynném 

stavu, zařízení na skladování zemního plynu v kapalném stavu a modelační programy, které 

byly pouţity pro stanovení nebezpečných zón. 
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ANNOTATION 

Kříţ, Miroslav. The Modelling of Liquefield Natural Gas Release from a Satellite Strationllite 

Station. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. 

Institute of Safety Management, 2009. 42 pages. Leadership of baccalaureate work 

doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík. 

 

The baccaulaureate work is engaged in a simulation of the release liquefied natural gas 

from the satellite station LNG, which are produced by the company Chart FEROX Inc. from 

Děčín. It is aimed at pointing out the dangerous zones around installated fixtures and fittings, 

where is a real blast menace of the leaking substance. 

The theoretic part describes the characteristics and use of natural gas in the liquefied 

and gas form, the storage fixtures of natural gas and the simulation programmes, which have 

been used to determination of dangerous zones. 
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1 ÚVOD 

Téma této bakalářské práce je věnováno úniku kapalného zemního plynu ze satelitní 

stanice. Cílem práce je stanovit nebezpečné zóny kolem různých zdrojů úniku zemního plynu 

ze zařízení na jeho skladování v kapalném stavu a odpařování do potrubí. Tyto zóny jsou 

závislé jak na vlastnostech unikající látky, tak na zařízení, ve kterém jsou skladovány. Velký 

vliv na šíření mraku s nebezpečnou látkou má počasí, proto budou výsledky vyhodnoceny 

ve dvou variantách. Pro nejčastější podmínky v roce a inverzní situaci, která představuje ty 

nejnepříznivější podmínky pro rozptyl.  

Modelace budou provedeny pomocí modelovacích softwarů, amerického programu 

ALOHA, českého programu TerEx a holandského SAVE II. Ty mají určit vzdálenost 

od místa úniku, ve které bude hrozit reálné riziko výbuchu. To znamená, ţe koncentrace 

unikající látky bude vyšší neţ dolní mez výbušnosti. Vzhledem k instalovaným detektorům 

na zařízení budou v programu ALOHA určeny nebezpečné zóny pro 20% a 40% dolní meze 

výbušnosti. 

Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou Chart FEROX a.s. Děčín, která poskytla 

potřebné podklady a technickou dokumentaci k zařízení na skladováni zkapalněného zemního 

plynu. 
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2 ZEMNÍ PLYN 

Pro velký počet spotřebitelů se stal zemní plyn nepostradatelným zdrojem energie. 

V dnešní době je převáţně vyuţíván k vytápění, vaření, přípravě teplé vody a některým 

technologickým procesům. Nově se stále více rozvíjí jeho vyuţívání v kombinaci s výrobou 

elektřiny a k pohonu vozidel. 

 

Těţba plynu 

Zemní plyn karbonský vznikal v průběhu dlouhodobé přeměny prvohorních rostlin 

na černé uhlí a vyskytuje se v loţiscích černého uhlí. Při těţbě uhlí se uvolňuje a je 

z bezpečnostních důvodů odsáván jako tzv. degazační plyn (odpad z důlní činnosti). Těţí se 

však i přímo vrty z uhelných slojí. Ve vybraných lokalitách je moţné karbonský plyn těţit 

dlouhodobě. 

Vytěţený zemní plyn je nutno před jeho dálkovou dopravou upravit na takovou 

kvalitu, aby ho bylo moţné bez dalších úprav komerčně vyuţívat. Technologie čištění je 

závislá na sloţení plynu. Zemní plyn se často těţí z loţisek společně s ropou, takţe obsahuje 

vysoké podíly vyšších uhlovodíků. 

Zemní plyn je těţen jak z loţisek na pevnině, tak i loţisek nacházejících se 

pod mořským dnem. Od šedesátých let minulého století míří do České republiky plyn z Ruska 

od roku 1997 také z Norska. Zde se na rozdíl od Ruska, kde se plyn získává z loţisek 

na pevnině, těţí z podmořských loţisek (např. norský Troll A dodávající plyn také do České 

republiky). Z plošiny je plyn dopravován podmořským plynovodem na pobřeţí, kde je 

upravován na komerční kvalitu. [8] 

 

Úprava plynu 

Pouze ve výjimečných případech dosahuje vytěţený zemní plyn takové kvality, aby jej 

bylo moţné vyuţít bez dalších úprav a distribuovat ke komerčnímu vyuţití. Většinou 

obsahuje mnoţství látek, které by mohly negativně působit na distribuční systémy. A to nejen 

látky korozivní (zejména vodu, sirné látky, oxid uhličitý), ale také prach způsobující poruchy 

kompresorových a regulačních stanic. Zbavuje se sloţek, které nejsou plynnými uhlovodíky 

(propan, butan a etan, v některých druzích zemního plynu se v něm ponechává). Čištění se 
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provádí ve specializovaných objektech a vedlejší sloţky se zuţitkovávají jako vedlejší 

produkty. [8] 

 

Transport plynu 

Dálková přeprava je díky vzdálenostem mezi místy těţby a místy spotřeby finančně 

nejnáročnějším článkem zemního plynu. Ten je moţné k zákazníkovi přepravovat dvěma 

základními způsoby, potrubím nebo ve zkapalněném stavu pomocí tankerů, popřípadě pomocí 

automobilových cisteren. 

V současné době je Evropa protkána hustou sítí mezinárodních plynovodů, jejichţ 

délka neustále roste. U nejnovějších plynovodů dosahují provozní tlaky aţ 100 bar (10 MPa) 

a průměry plynovodních potrubí často přesahují jeden metr. Pro zajímavost, na území České 

republiky je provozováno téměř 400 km plynovodů o průměru 1,4 m. Dálkové plynovody 

jsou vedeny nejen po souši, ale také po mořském dně, kde jsou volně poloţeny. Takto je plyn 

dodáván na evropský kontinent například z oblasti Severního moře a Afriky. [9] 

 

 

Obrázek 1: Přeprava zemního plynu potrubním systémem, silničními cisternami, 

 tankery ve stlačené formě (CNG), tankery ve zkapalněné formě (LNG) [9] 
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Přepravy tankery je uţíváno pro přepravu zemního plynu přes moře na větší 

vzdálenosti. Zemní plyn se v plynné formě dopraví do zkapalňovací stanice, kde se 

zkapalněný přečerpá do tankeru. Zkapalněním zmenší zemní plyn svůj objem přibliţně 

600 krát, v tu dobu se jeho teplota pohybuje okolo -162°C při atmosférickém tlaku. V cílovém 

terminálu se přečerpá do zásobníků, ze kterých se postupně odpařuje a dodává 

do plynovodních systémů nebo se uchovává v zásobnících. Zkapalněný zemní plyn 

(Liquefield Natural Gas), dále jen LNG, je do Evropy dodáván hlavně z Afriky, zejména 

Alţírska a Nigérie. Mezi významné vývozce patří také Austrálie, Indonésie, Libye, Oman 

i Katar, kteří se zaměřují spíše na mimoevropský trh. [4] 

Závislost přepravních nákladů

Dopravní vzdálenost

C
en

a

LNG-tanker

Plynovod

 

Obrázek 2: Porovnání závislosti přepravních nákladů 

 

Na obrázku 2 je uvedeno porovnání závislosti přepravních nákladů na vzdálenosti 

pro potrubní přepravu a LNG. Jednotky u os nejsou uváděny záměrně, protoţe zejména 

u plynovodů jsou náklady závislé na obtíţnosti výstavby. Zcela obecně je však moţné 

konstatovat, ţe dopravní vzdálenost, kdy se začíná vyplácet vyuţití LNG, se pohybuje zhruba 

okolo 3 500 km. Tato směrná hodnota však můţe výrazně klesnout, pokud by alternativou byl 

podmořský plynovod budovaný za obtíţných podmínek. [4] 
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Výhody zemního plynu 

Zemní plyn je nejčistší a nejbezpečnější mezi primárními palivy. Ve své ryzí podobě je 

to hořlavá látka bez barvy, tvaru a zápachu. Při jeho spalování se na rozdíl od jiných fosilních 

paliv uvolňuje do vzduchu mnohem méně škodlivin. Je to vysoce výhřevný přírodní plyn 

sloţený z plynných uhlovodíků a nehořlavých sloţek (zejména dusíku a oxidu uhličitého). 

[8,9] 

Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní plyn neobsahuje 

jedovaté sloţky a je přibliţně dvakrát lehčí neţ vzduch. Dá se říct, ţe je zemní plyn 

ekologickým palivem. Produkované spaliny neobsahují prakticky ţádné tuhé látky (popílek), 

ani oxidy síry, také obsah ostatních škodlivých látek (např. CO, NOx) je výrazně niţší neţ 

u ostatních paliv. [8,9] 

Energie v zemním plynu je velmi snadno a efektivně regulovatelná, tím i plně 

vyuţitelná. Má velký potenciál pro vyuţití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké 

oktanové číslo (130), jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými 

ani budoucími emisními limity. Zemní plyn můţe být uţíván jako motorové palivo 

v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových. Pro vyuţívání 

zemního plynu ve vozidlech je zapotřebí speciální zásobník plynu a vstřikovací systém.  

Zemní plyn lze vyuţívat jednak ve formě stlačeného plynu (Compressed Natural Gas), 

dále jen CNG, při tlaku 200 bar, tak ve zkapalněné formě, LNG, při teplotě -162°C. CNG je 

v současnosti v dopravě preferovanější variantou. Technologie zemního plynu je plně 

vyvinutá a v dlouholeté praxi vyzkoušená. [11] 

V současné době jezdí ve světě na zemní plyn více neţ 3 miliony vozidel. Kromě 

moţnosti přestavovat existující benzínová vozidla stále více automobilek nabízí přímo vozidla 

s pohonem na zemní plyn. Jízda na stlačený zemní plyn je oproti jízdě na benzin za poloviční 

cenu. Od 1. ledna 2007 je v České republice sazba spotřební daně na stlačený zemní plyn, 

pouţívaný pro pohon motorů, nulová. [11] 

 

Zkapalnění 

Zkapalnění zemního plynu je energeticky nejnáročnější fází řetězce LNG. Podle 

pouţitých technologií se při něm spotřebuje 10 - 15% zkapalňovaného plynu (nebo ekvivalent 
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jiné energie). Ve světě nyní existuje několik zkapalňovacích terminálů LNG a výstavba 

dalších se připravuje. 

Mezi nimi je i největší terminál na světě Bontang v Indonésii, jehoţ kapacita se jiţ 

blíţí 30 mil. tun LNG ročně (tj. cca 40 mld. N.m
3
/rok). [14] 

 

Vyuţití LNG 

Stejně jako zemní plyn, má i LNG široký okruh vyuţití: výroby tepla, příprava teplé 

uţitkové vody, technologické účely, plynová klimatizace, výroba elektřiny, automobilová 

doprava atd. 

Kromě výše uvedených oblastí existují ještě další, kde nachází LNG své uplatnění. To 

je případ firmy Thyssengas, která vyuţívá mobilní jednotku LNG (schéma na obrázku 3) pro 

zásobování zákazníků, jejichţ přívodní plynovody jsou dočasně mimo provoz. 

Tanker je vybaven malou odpařovací jednotkou, která k ohřevu vyuţívá pouze 

atmosférickou teplotu. Kromě toho je moţné doplnit ho samostatnou odpařovací jednotkou 

s nuceným ohřevem. Maximální výkon tak můţe dosáhnout aţ 3 000 N.m
3
/hod., coţ 

postačuje k zásobování oblasti aţ se třemi tisíci domácností. [4] 

 

 

Obrázek 3: Mobilní jednotka LNG [4] 
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3 BUDOUCNOST LNG 

Praha - Zkapalněný zemní plyn (LNG) je nejlepší cestou, jak získat další dodávky 

plynu do Evropy, prohlásil 14. ledna 2009 zvláštní vyslanec pro energetickou bezpečnost 

Václav Bartuška. Podle organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by měl 

LNG v roce 2015 pokrývat téměř čtvrtinu poptávky po plynu v členských zemích. Ruský 

plyn, jehoţ dodávky nyní kvůli sporu s Ukrajinou dále do Evropy netečou, kryje v současnosti 

zhruba pětinu evropské spotřeby. 

"Samozřejmě jde o nákladné řešení, ale Británie, Francie i další země západní Evropy 

tyto peníze vynaloţily a nyní dováţejí plyn doslova z celého světa, od Kataru po Trinidad, 

(...) půjde o draţší plyn, neţ je ten ruský, ale i drahý plyn je lepší neţ ţádný," uvedl Bartuška 

v reakci na současný ukrajinsko-ruský spor o dodávky plynu. 

Podle Oldřicha Petrţilky z České plynárenské unie je ale LNG díky cenovému vývoji 

ropy a sniţování investičních nákladů zkapalňovacích technologií dokonce plně cenově 

konkurenceschopný. Česko by měly zajímat hlavně projekty na severozápadě Německa, 

v Polsku, Itálii a Chorvatsku. Ve státech EU bylo vybudováno nebo je připravováno více neţ 

20 projektů na terminály LNG. Například na projektu chorvatského terminálu spolupracuje 

i česká strana. Předpokládaná kapacita má činit asi deset milionů kubíků za rok. [13] 
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4 NEBEZPEČNOST LNG 

Všichni pracovníci, co přijdou do styku s LNG, by měli být seznámeni s jeho 

fyzikálními i chemickými vlastnostmi. Nesmíme zapomenout, ţe tyto vlastnosti 

se v kapalném a plynném stavu diametrálně liší. Potenciální nebezpečí při manipulaci s LNG 

pramení především ze tří důleţitých vlastností: 

1. Extrémně chladná kapalina 

Při atmosférickém tlaku se vaří při teplotě okolo -162°C (záleţí na konkrétním 

sloţení LNG). Při této teplotě mají kondenzující páry větší hustotu, neţ je hustota 

okolního vzduchu.[12] 

2. Převod kapaliny na plyn 

Malé mnoţství kapaliny se převádí do velkého objemu plynu, objem se zvýší 

přibliţně 600 krát, při vyšším objemu metanu v LNG se toto číslo úměrně zvyšuje. 

Pro zajímavost, čistý metan má ve formě plynu 630 krát vyšší objem neţ ve formě 

kapaliny. [12] 

3. Hořlavost zemního plynu 

Zemní plyn je za normálních podmínek extrémně hořlavý při objemu  

5 - 15% plynu ve směsi se vzduchem. [12] 

4.1 Vlastnosti LNG 

LNG je směs sloţená z metanu a malého mnoţství etanu, propanu, dusíku a sloţek 

běţně obsaţených v zemním plynu, je zbaven nečistot, jako je síra a její sloučeniny, rtuť, 

voda, aromatické uhlovodíky a oxid uhličitý. Hustota LNG závisí na sloţení a obvykle se 

pohybuje v rozmezí od 430 do 470 kg.m
-3

. Teplota varu je také závislá na sloţení, pohybuje 

se v rozmezí od -166°C aţ do -157°C při atmosférickém tlaku a teplota tuhnutí se pohybuje 

kolem -183°C. Měrná hmotnost (při bodu varu) je 415 kg.m
-3

. [4, 12, 15] 

4.2 Odpařování zkapalněného zemního plynu 

Fyzikální vlastnosti odpařujícího plynu 

LNG je skladován v nádrţi jako vroucí kapalina. Jakýkoliv tepelný příkon 

do akumulační nádrţe způsobí, ţe se kapalina bude odpařovat jako zemní plyn. Tento plyn je 

označován jako odpařující plyn (boil-off gas). Sloţení odpařujícího se plynu bude závislé 
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na sloţení kapaliny. Můţe obsahovat 20% dusíku, 80% metanu a stopy etanu. Obsah dusíku 

v odpařovaném plynu můţe být 20 krát vyšší neţ ve zkapalněném zemním plynu (zapříčiněno 

různými teplotami vypařování). Při teplotě pod -113°C se vypařuje v podobě čistého metanu 

a při teplotě -85°C s 20% obsahem dusíku. Za těchto podmínek a při těchto teplotách jsou 

těţší neţ okolní vzduch. V běţných podmínkách je hustota těchto výparů 0,6 krát lehčí neţ 

vzduch. [12] 

 

Únik LNG 

Kdyţ se LNG při náhodném úniku ze zásobníku rozlije na zem, začne se z počátku 

intenzivně vypařovat. Intenzita pomalu slábne, aţ se dostane na konstantní hodnotu, která je 

závislá na teplotě okolního terénu a vzduchu. Rychlost vypařování můţe být významně 

sníţena pouţitím tepelně izolovaných povrchů, ty se pouţívají na místech s největší 

pravděpodobností úniku. [12] 

 

Šíření a rozptyl mraku plynu 

Plyn vzniklý vypařováním má téměř stejnou teplotu jako LNG a jeho hustota je vyšší 

neţ okolního vzduchu. Takový plyn bude nejprve proudit ve vrstvě nad zemí, do té doby, neţ 

se ohřeje pohlcováním tepla z okolního vzduchu. To způsobí, ţe se směs plynů odpoutá 

od země a začne unikat volně vzhůru do atmosféry. 

Mraky par (Fog clouds), vyskytující se v okolí zařízení na skladování LNG, jsou 

tvořeny kondenzací vody v ovzduší, to je normální stav např. při činnosti odpařovačů 

(vaporisers). Díky těmto párám je moţné identifikovat únik LNG a do malé míry určit 

vizuálně jeho šíření, bez uţití speciálních detektorů. 

V případě netěsnosti nebo prasknutí zásobníku, popřípadě potrubí, bude LNG 

vystřikováno proudem do ovzduší, rozpínat se a vytvářet páry, zpočátku ve formě aerosolu.  

[12] 

 

Zápalnost  

Mrak zemního plynu se můţe vznítit, je-li jeho koncentrace ve vzduchu 5 aţ 15% 

objemu. [12, 15] 
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4.3 Ostatní fyzikální jevy 

Prudký fázový přechod (Rapid Phase Transition), dále jen RPT 

Fyzikální pojem označující skokovou změnu makroskopických vlastností, 

termodynamického systému (fáze) při změně teploty. Kdyţ přijdou dvě kapaliny o dvou 

různých teplotách do styku, můţe dojít za určitých okolností k explozi. Tato situace můţe 

nastat, kdyţ přijdou do styku LNG a voda. Přestoţe ţádné spalování nenastává, má tento 

fenomén všechny charakteristické rysy exploze. [12] 

 

Výbuch expandujících par vroucí kapaliny (Boiling Liquid Expanding Vapour 

Explosiv), dále jen BLEVE 

Jev, který vzniká při náhlém prasknutí nádoby, v důsledku přetlakování nádoby tímto 

způsobem: V nádobě, která je naplněná zčásti hořlavou kapalinou s parním prostorem (např. 

zkapalněný plyn pod tlakem s teplotou této kapaliny vyšší neţ její normální, atmosférický bod 

varu), následkem působení tepla (poţáru nebo plamene) dochází jednak k odpařování 

kapaliny, zahřívání par a nárůstu jejich tlaku, a také ke změně pevnosti materiálu této nádoby. 

Odtlakování pojistným ventilem nestačí. V určitém okamţiku dojde k tlakovému prasknutí 

a mţikovému odpařování kapaliny, coţ vytvoří tlakovou vlnu a moţné škody letícími 

fragmenty. Dále nastane bezprostřední vznícení expandující směsi hořlaviny se vzduchem, 

coţ vede k intenzivnímu spalování, které vytvoří ohňovou kouli (Fireball). Tento případ je 

však vysoce nepravděpodobný. Vakuově izolované zásobníky pro dopravu a skladování LNG 

jsou vybaveny pojistnými ventily, které jsou dimenzovány i pro případ poţáru. [12] 

4.4 Zdraví a bezpečnost 

Následující doporučení jsou uvedeny proto, aby zvýšily bezpečnost při manipulaci 

se zařízením na skladování zkapalněného zemního plynu. Nejedná se o národní normy 

ani jiná směrodatná opatření. [12] 

 

Expozice za studena 

LNG je velmi chladná kapalina, proto můţe způsobit váţná poranění především 

na místech, nechráněných proti nízkým teplotám. Řadí se mezi kryogenní kapaliny. Při těchto 

teplotách můţe mrazící kapalina nebo vypařující se plyn způsobit kryogenní popáleniny, 

https://web.vubp-praha.cz/wiki/index.php/Fireball
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podobné omrzlinám. Proto bychom se měli vyvarovat jejich přímému kontaktu pomocí 

odpovídající ochrany: ochranné brýle, obličejové ochranné štíty, dlouhé rukávy, kalhoty 

s dlouhými nohavicemi a rukavice z neabsorpčních látek. Kryogenní kapaliny mají nízkou 

viskozitu, to znamená, ţe proniknou porézními materiály oblečení rychleji neţ třeba voda. 

Dlouhodobější vdechování výparů nebo studeného plynu můţe vést k poškození plic. Díky 

nízkým teplotám, které způsobují tepelnou degradaci materiálů, křehnutí uhlíkaté oceli 

a pryţe, ztrácí pevnost a jsou náchylné na popraskání. 

První pomoc: Jestliţe dojde k polití kapalinou nebo zasaţení jejími výpary, musíme 

postiţená místa neprodleně polít studenou vodou (teplota cca 40°C). Začnou-li na poraněném 

místě vznikat puchýřky nebo je-li zasaţena hlubší tkáň, je zapotřebí co nejrychleji vyhledat 

odbornou pomoc lékaře. [12] 

 

Expozice na plyn 

Tato kapitola popisuje chování lidského organismu, který přijde do styku s unikajícím 

zemním plynem, ať uţ z provozních důvodů nebo vlivem havárie. Návod k pouţití osobních 

ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) a způsoby rychlého ošetření. 

1. Toxicita a vůně 

LNG ani zemní plyn nejsou toxické. Jsou bez barvy, chuti a zápachu, tudíţ 

lidskými smysly nezjistitelné. [12] 

2. Dušení z nedostatku kyslíku 

Zemní plyn je dusivý. Bez dostatečného větrání, bude vytěsňovat ze vzduchu 

kyslík, tím pádem ho bude ve vzduchu nedostačující mnoţství pro ţivot. 

Standardní obsah kyslíku ve vzduchu je 21%, sníţení tohoto obsahu, ať uţ 

spalováním nebo vytěsnění inertním plynem, způsobí potencionální nebezpečí 

a obsluha zařízení by měla vykonat vhodná opatření. Například zajistit dostatečné 

odvětrávání nebo pouţít dýchací přístroj s kyslíkovou lahví. [12] 

Atmosféra s obsahem kyslíku cca 15%: osoby v této oblasti jsou duševně 

nezpůsobilé, nedokáţou objektivně posoudit situaci, nastupují příznaky jako je 

únava, ospalost, malátnost, ztráta koordinace. Chyby v úsudku a zmatenost mohou 

navozovat stav euforie. 
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Atmosféra s obsahem kyslíku 8 – 10%: jestliţe osoba není o hrozícím nebezpečí 

varována a nachází se na místě ohroţení bez dohledu jiné osoby, nastává rychlý 

pocit únavy, malátnost, po určité době můţe upadnout do bezvědomí. 

Atmosféra s obsahem kyslíku 6 – 8%: bezvědomí nastává do několika minut, 

jestliţe se postiţená osoba okamţitě přenese do míst s běţným obsahem kyslíku, je 

moţné provést oţivení. 

Atmosféra s obsahem kyslíku nižším než 6%: nastává okamţité bezvědomí, 

zástava dýchání, srdce můţe tlouct ještě několik minut, poté nastává smrt. [12] 

 

Sníţený obsah kyslíku je moţné zjistit vyuţitím přenosných měřících přístrojů, k tomu 

určených. Částečnou orientaci nám poskytne mlha tvořící se kolem zařízení, indikuje únik 

LNG. [12] 
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5 POPIS HODNOCENÝCH ZÁSOBNÍKŮ 

Modelování úniku zkapalněného zemního plynu bude prováděno na zásobnících 

vyráběných v podniku Chart FEROX a.s. Tento podnik, zaměřený na poskytování zařízení 

pro skladování a přepravu zkapalněných technických plynů, se nachází v České republice, 

na území města Děčín. Jeho výrobky (související s LNG) jsou určeny převáţně pro zahraniční 

spotřebitele, zásobníky pro zkapalněný zemní plyn se vyváţejí hlavně do Norska a Polska. 

[12] 

 

Veškeré části zařízení a jejich instalace musí být prováděny podle současných platných 

norem: [12] 

 PED (Směrnice 97/23/ES – tlaková zařízení) 

 EN 13 645 Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn, návrh na pevnině, 

zařízení s kapacitou v rozmezí 5 aţ 200 t 

 EN 13 480 Kovová průmyslová potrubí 

 EN 50 081-2, EN 50 082-2 Elektronická kompatibilita 

 

Obrázek 4: Ukázka zařízení na uskladnění LNG [12] 
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5.1 Popis zařízení 

Tato kapitola popisuje chod a funkci zařízení, od dodávání plynu do zásobníku, přes 

charakteristiky skladování, aţ po odpařování do potrubní sítě a zvýraznění vůně pomocí 

odorizeru.  

 

Dodávky 

Doplňování zásobníků se provádí z tankovacích lodí nebo ze silničních cisteren 

pomocí flexibilních hadic z austenitické oceli. Zásobování se provádí periodicky v závislosti 

na spotřebě zemního plynu. Objem zaplnění by neměl přesáhnout 90% čistého objemu 

nádrţe. [12] 

 

Skladování 

LNG je obvykle skladován jako vroucí kapalina v horizontálně nebo vertikálně 

poloţených, vakuově izolovaných nádobách o objemu 20 aţ 700 m
3
 při tlacích 8 – 12 bar 

a při minimální teplotě aţ -165°C. Na jednom místě instalace se můţe nacházet i více těchto 

zásobníků. Zásobníky jsou tvořeny dvojitým pláštěm. Vnitřní nádoba je vyrobena 

z nerezavějící austenitické oceli a vnější z uhlíkové oceli. Prostor mezi těmito plášti je 

vyplněn expandovaným perlitem a vakuově utěsněn, čímţ je po odsátí vzduchu zajištěna 

kvalitní izolace. Nádrţe bývají opatřeny bílým, korozi odolným nátěrem. [12] 

 

Provoz 

 Zařízení je schopné pracovat bezobsluţně, je dálkově sledováno z centra firmy, 

schéma na obrázku 5. [10] 
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Obrázek 5: Zjednodušený princip procesu [10] 

 

Odpařování 

LNG je čerpán z nádrţe většinou do vzduchových odpařovačů tvořených trubkami 

z hliníkových slitin s vysokými podélnými ţebry, kde se zahřívá teplem z okolního vzduchu 

a přeměňuje na plyn. Teplota na výstupu je asi o 10 – 15°C niţší neţ okolní teplota. Při nízké 

okolní teplotě se dohřívá elektrickými přihřívači na cca 5°C. Kromě vzduchových odpařovačů 

se někdy pouţívá i ohřev teplou vodou nebo párou, který je však energeticky náročnější. 

Na odpařovači vzniká z atmosférické vlhkosti námraza, tím se sniţuje jeho účinnost 

a je zapotřebí určité doby pro jeho odmraţení. Díky tomu se k zajištění nepřetrţitého provozu 

instalují minimálně dvě sady vzduchových odpařovačů, které se střídavě přepínají. Při 

teplotách nad 0°C se provádí odmraţení samovolně, v dlouhodobě chladném počasí nebo 

v případech, kdy poţadovaná teplota na výstupu nedosahuje potřebné minimální teploty, se 

pouţívají přídavné horkovzdušné elektrické generátory, obrázek 6. [12] 
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Obrázek 6: Vzduchový odpařovač vlevo, uprostřed a vpravo různé typy elektrických přihřívačů [12] 

 

Odorizace 

Jelikoţ je zemní plyn bez barvy a zápachu, přidává se do něj kvůli bezpečnosti látka, 

např. tetrahydrothiofen (THT), zvýrazňující jeho vůni, která má charakteristický zápach. Je 

skladována v barelech a pomocí injektorů vstřikována do potrubního systému, v mnoţství 

40 mg.m
-3

. [12] 

 

Tlak plynu 

 Kapalina je ze zásobníku vytlačována stálým přetlakem nad hladinou, který 

automaticky udrţuje tlakovací okruh s pomocným odpařovačem (Pressure build-up vaporizer) 

na obrázku 5. Část odebrané kapaliny se odpaří a vrátí nad hladinu pro udrţení konstantního 

tlaku při odběru kapaliny. Tlak odcházejícího plynu ze satelitní stanice je řízen pomocí 

regulátorů tlaku, které udrţují stanovený tlak v potrubním rozvodu. Bezpečný provoz v celém 

sytému zajišťují pojistné ventily. [12] 
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Pohony ventilů 

Satelitní stanice nemusí být vybavena kompresorem vzduchu pro pneumatické pohony 

dálkově ovládaných ventilů. Lze k tomu vyuţívat přímo odpařený plyn, pokud má dostatečný 

tlak cca 5 - 8 bar. Tím vznikají sice další občasné drobné úniky plynu při pohybu ventilů, 

ale takto vznikající nebezpečné prostory nezasahují mimo zóny z hlavních zdrojů. [12] 

 

Bezpečnostní opatření 

Tato zařízení musí být umístěna tak, aby se minimalizovalo riziko pro zaměstnance, 

místní obyvatele a poškození majetku. Pozornost je nutné věnovat především umístění všech 

potenciálně nebezpečných procesů v okolí instalace zařízení, coţ by mohlo narušit jeho 

integritu. Před uvedením do provozu a prvním zaplněním zásobníku je nutné jej naplnit 

a pročistit dusíkem. [12] 

 V níţe uvedených případech musí být zajištěno nouzové vypnutí (Emergency 

Shutdown): 

 detekce plamene; 

 detekce hořlavých plynů na 40% LEL (dolním mez výbušnosti) mimo zařízení 

nebo 20% LEL uvnitř kontejneru s elektrickými rozvaděči a řídicím systémem 

(Local Equipment Room), dále jen LER; 

 nízké teploty povrchu, způsobené únikem chladného LNG; 

 kouře v LER; 

 nízké nebo vysoké teploty plynu na výstupu; 

 vypnutí pomocí manuálního vypínače; 

 výpadku proudu; 

 ztráty tlaku potřebného k pneumatickému pohonu ventilů. [12] 

 

Za těchto podmínek se spustí zvuková signalizace a všechny pneumaticky ovládané 

armatury budou uzavřeny do bezpečné pozice. Pro zajištění bezpečnosti jsou do potrubního 

systému zabudovány ventily, ohřívač, regulátory tlaku, průtokoměry, odorizer, detektory 

plynu, detektory plamene a teplotní čidla. [12] 
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5.2 Velikosti zásobníků 

Vertikální kryogenické skladovací nádrţe na zkapalněný zemní plyn (VT LNG Series) 

jsou určeny pro dlouhodobé skladování zkapalněného zemního plynu. Jsou k dispozici 

v kapacitách od 3 000 do 60 000 litrů s maximálním přípustným tlakem 19 a 12,6 bar. 

V tabulce 1 je uveden přehled vybraných modelů, které se standardně vyrábějí. Na zakázku je 

moţno vyrobit zásobníky o libovolném objemu. Přehled uvedených rozměrů vychází 

z obrázku 7. [12] 

 

Tabulka 1: Technická specifikace zásobníků 

  VT 

LNG 

3 5 6 … 41 50 60 

Hrubý objem litrů 3400 4700 6100 … 41100 50300 59500 

Čistá kapacita (90% zaplnění) litrů 3060 4230 5490 … 36990 45270 53550 

Hmotnost LNG kg 1440 1990 2590 … 17390 21280 25170 

Odpařený LNG za den % / den 0,39 0,29 0,28 … 0,13 0,12 0,11 

Zásobník, prázdný, 19 bar kg 3400 4000 4700 … 19200 22500 25700 

12,6 barů kg N/A N/A N/A … 17600 20600 23400 

Průměr (D) mm 1800 1800 1800 … 3000 3000 3000 

Celková šířka (A) mm 2050 2050 2050 … 3000 3000 3000 

Celková hloubka (B) mm 2100 2100 2100 … 3040 3040 3040 

Výška (H) mm 3940 4960 5770 … 10150 11980 13810 

 

 

Obrázek 7: Popis rozměrů zásobníku [12] 
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6 POPIS POUŢITÝCH MODELOVACÍCH PROGRAMŮ 

Pro detailní modelování úniků nebezpečných látek a následků poţárů, výbuchů nebo 

šíření toxických mraků lze vyuţít celé řady softwarů. Mezi nejznámější programy patří 

ALOHA, RMP Comp, SAFETI, SAVE II, PHAST, EFFECTS, DAMAGE, CHARM, atd., 

v České republice byly připraveny programy ROZEX a TerEx. Některé programy jsou volně 

dostupné na internetu (např. ALOHA, RMP Comp), další jsou komerčními produkty 

významných společností zabývajících se analýzou rizik (např. holandská společnost TNO – 

EFFECTS, DAMAGE nebo norská společnost DNV – PHAST, SAFETI). Pro účely této 

bakalářské práce byly pouţity programy ALOHA, TerEx a SAVE II, které jsou v dalším textu 

podrobněji popsány. Díky nim je moţné s relativní přesností určit nebezpečné zóny úniku 

LNG. 

6.1 ALOHA 

Program ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je rozptylový model 

určený pro operační systém Windows vyvinutý americkou organizací pro ochranu přírody 

(US EPA). Program pouţívá sérii rovnic Gaussova rozdělení k vyhodnocení pohybu 

znečišťujících látek uvolněných do ovzduší pro látky, které jsou stejně těţké nebo lehčí neţ 

vzduch. Pro látky, které jsou těţší neţ vzduch, se pouţívá jiný model. Program pracuje 

s následujícími vstupními informacemi, vţdy zadávanými ve stejném pořadí: [1] 

 Data o poloze stanoviště (název místa, stát, typ zástavby); 

 Informace o uniklé látce (program obsahuje velké mnoţství chemických látek, 

včetně všech potřebných fyzikálních a chemických vlastností); 

 Informace o stavu atmosféry (třída stability teplotního zvrstvení ovzduší podle 

Pasquillovy stupnice, síla a směr větru, teplota a vlhkost vzduchu, pokrytí 

oblohy oblačností atd.); 

 Informace o zdroji úniku – moţno zadat 4 druhy zdrojů a jejich parametry 

(přímý zdroj, louţe, zásobník, potrubí). [1] 

 

Program ALOHA umoţňuje vypsat výsledky v textové i grafické podobě. Zobrazí 

stopu oblaku látky o zadané koncentraci, dávku a vydatnost zdroje. Omezení programu 

ALOHA jsou: 
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 program pracuje s nízkými rychlostmi větru, 

 stabilními atmosférickými podmínkami, 

 malým rozlišením členitosti terénu, 

 nezahrnuje změny směru větru, efekty poţáru a chemických reakcí, rozptyl 

pevných částí a roztoků, 

 únik látek je stanoven na dobu jedné hodiny a rozptyl látek je omezen 

vzdáleností 10 km 

 neuvaţuje s postupným ohříváním studeného plynu, který je za nízké teploty 

u zdroje těţší neţ vzduch a postupným ohřevem od okolí se stává lehčím neţ 

vzduch 

 

Obrázek 8: Ukázka z programu ALOHA 

 

Poslední verze ALOHA 5.4.1 (z února 2007) má doplněnou moţnost modelování 

poţáru a výbuchu. Uţivatelé tak mohou hodnotit kromě toxického ohroţení také nebezpečí 
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spojené s poţáry typu Jet Fire, poţáry kaluţe, výbuch mraku par (Vapor Cloud Explosions), 

dále jen VCE, výbuch expandujících par vroucí kapaliny (BLEVE) a poţáry typu Flash Fire. 

[1] 

 

Program ALOHA je volně dostupný na Internetových stránkách organizace US EPA 

(http://www.epa.gov/OEM/content/cameo/aloha.htm). 

6.2 SAVE II 

Díky Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, který pro účely této bakalářské práce 

poskytl licenci k programu SAVE II, verze 2.25 pro operační systém Windows, mohly být 

výsledky programu ALOHA porovnány a doplněny o výsledky ze SAVE II. K tomuto 

programu nebyla poskytnuta databáze chemických látek, tudíţ musely být všechny informace 

charakterizující chemické a fyzikální vlastnosti metanu, zadány manuálně.  

 

 

Obrázek 9: Ukázka z programu SAVE II 
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 V programu SAVE II je moţné vytvořit databáze chemických látek, meteorologických 

podmínek, rozmístění obyvatelstva a scénářů havárií. Tyto databáze lze jednotlivě uloţit, coţ 

usnadní práci s pozdějším upravováním vkládaných dat a porovnávání výsledků. Tento 

program dokáţe modelovat vypařování, úniky, rozptyl, radiaci a explozi. Propojením těchto 

dat a výše zmiňovaných databází (chemické látky, meteorologické podmínky atd.) dokáţe 

stanovit výpočet rizika. Program SAVE II není schopný vyhodnotit data v grafické podobě, 

pouze jako tabulku hodnot. Na rozdíl od programu ALOHA (koncentrace v ppm) vyhodnotí 

koncentraci v jednotkách kg.m
-3

. 

6.3 TerEx 

TerEx je modelovací nástroj vyvíjený společností T-Soft. Tento nástroj je primárně 

určen pro modelování havarijních úniků nebezpečných látek a je určen především pro pouţití 

policií (modelování výbuchů nástraţných systémů), hasičů (pro určování ohroţovaných zón), 

ale také pro účely havarijního plánování pro modelování následků úniků nebezpečných látek. 

[15] 

Podporované modely: 

 ATP-45 ROTA – NBC události ROTA/CHEM dle ATP-45 

 BLEVE – ohroţení nádrţe plošným poţárem 

 DIOXIN – jednorázový únik – tabelární model 

 EXPLOSIVE – nástraţný výbušný systém 

 JET FIRE – déletrvající masivní únik kapaliny se zahořením 

 PLUME – déletrvající únik plynu do oblaku 

 PLUME – déletrvající únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku 

 PLUME – pomalý odpar kapaliny z louţe 

 POISON – otravná látka – tabelární model 

 POOL FIRE – hoření louţe kapaliny nebo vroucí kapaliny 

 PUFF – jednorázový únik plynu do oblaku 

 PUFF – jednorázový únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku 

 ROPA – zplodiny hoření ropy 
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 ROPA HEIGHT-FIRE – hoření ropy ve výšce 20 m nad terénem 

 SPREAD – šíření prachových částic 

 

Obrázek 10: Ukázka z programu TerEx 

 

Pro účely modelování poţadovaných scénářů je vhodné vyuţít modely typu PLUME 

pro případ déletrvajícího úniku látky do prostředí nebo PUFF pro modelování jednorázového 

úniku látky.  
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Pro situace, kdy hustota odpařeného plynu je vysoká (situace kdy má teplotu blízkou 

LNG a je tedy vysoce podchlazený), je nutné pouţít model pro šíření látek těţších 

neţ vzduch. V takovém případě je v TerEx jako vstupní látka pouţit metan v kapalném stádiu, 

který se prudce ohřívá, neboť podchlazené páry se budou svým chováním blíţit spíše kapalině 

neţ plynu lehčímu neţ vzduch. 

Při modelování jsou zohledňovány povětrnostní podmínky, jako je rychlost a směr 

větru, denní doba, roční období, pokrytí oblohy mraky. Na rozdíl od jiných modelovacích 

nástrojů neumoţňuje přímé zadání teploty prostředí, do kterého se látka šíří. Tato teplota je 

odvozena ze zvoleného ročního období a zvolené denní doby (den/noc). [15] 

 

VŠB-TU Ostrava má licencovánu verzi 3.0.8, která byla vyuţita pro modelování 

havarijních scénářů. 
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7 STANOVENÍ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Tato kapitola bude řešit teoretické východisko zadaného úkolu. Jsou zde formulovány 

specifikace zadání a zhodnoceny výsledky modelování úniku LNG ze zařízení. Porovnání 

těchto výsledků v různých modelovacích programech. 

7.1 Teoretická východiska 

O nebezpečí pouţívání LNG byla publikována řada studií a polních experimentů. 

Z dostupných údajů vyplývají následující skutečnosti. Hlavním nebezpečím při úniku LNG 

do volného prostoru nad terénem je poţár typu Flash Fire, nad vodní hladinou potom 

fyzikální výbuch. Výbuch mraku par (VCE) můţe nastat jen ve výjimečných případech 

v uzavřených prostorách (tzv. přeplněné zóně). Rovněţ výbuch typu BLEVE je málo 

pravděpodobný v izolovaných LNG zařízeních, i kdyţ nastal ve výjimečném případě havárie 

autocisterny ve Španělsku v roce 2002, která měla polyuretanovou izolaci krytou hliníkovým 

plechem. LNG se však většinou dopravuje po silnicích a skladuje v satelitních stanicích 

v bezpečnějších vakuově izolovaných zásobnících s vnějším ocelovým pláštěm. [7,12] 

 

V případě poškození tlakových nádob nebo potrubí je nutné počítat s dvoufázovým 

únikem LNG a na počátku rozptylu bude velká část LNG v mraku par ve formě aerosolu. 

Vzhledem k nízké teplotě par LNG se bude rozptylující mrak chovat jako těţký plyn (jeho 

hustota je významně vyšší neţ 1,1 kg.m
-3

, hustota vzduchu) a bude viditelný jako bílá mlha 

(při větší vlhkosti vzduchu neţ 55 % bude mrak par v rozmezí dolní meze výbušnosti (LEL) 

a horní meze výbušnosti (UEL) viditelný, při niţších vlhkostech vzduchu mohou být hořlavé 

koncentrace neviditelné. [12] 

 

Pro všechny 4 specifikované zdroje úniků byly stanoveny příslušné scénáře moţného 

úniku LNG za následujících podmínek:  

 Z meteorologických podmínek byly vybrány dvě základní situace: 

třída stability D, rychlost větru 5 m.s
-1

, teplota ovzduší 15°C, vlhkost 80%, tato 

třída představuje nejčastější podmínky v roce; třída stability F, rychlost větru 

1,7 m.s
-1

, teplota ovzduší 0°C, vlhkost 100%, tato třída představuje inverzní 
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situaci, a tím nejhorší podmínky pro rozptyl, výška hladiny inverze byla 

stanovena na 200 m. 

 Byly modelovány zóny koncentrace pro 100% dolní meze výbušnosti (LEL) 

s nebezpečím typu poţáru Flesh Fire a vzhledem k instalovaným detektorům 

byly v programu ALOHA určeny nebezpečné zóny pro 20% a 40 % LEL. 

 Jelikoţ přesné sloţení LNG není známo a můţe se od jednotlivých dodavatelů 

lišit, aproximují se pro modelování důleţité vlastnosti LNG vlastnostmi jeho 

hlavní sloţky, tedy metanu. 

 

7.2 Specifikace zadání 

Moţné zdroje úniku zemního plynu u zařízení na jeho skladování v kapalném stavu 

a odpařování do potrubí: 

1. Netěsnost přírub a šroubení u DN40 

2. Netěsnost přírub a šroubení u DN100 

3. Utrţení hadice DN65 

4. Únik pojistným ventilem na plnícím potrubí  

(dvoufázový únik, kapalina/plyn) 

Bliţší informace, jako otvírací přetlak, teplota na výstupu při barometrickém tlaku, 

doba úniku, mnoţství plynu a výška nad zemí nebyly specifikovány. Údaje byly odhadnuty 

dle technické dokumentace zařízení. 

 

7.3 Výsledky a postup modelování 

Vybrané programy ALOHA, SAVE II a TerEx podávají výsledky v textové podobě, 

program ALOHA a TerEx navíc v grafické podobě. Výsledek v textové podobě z programu 

SAVE II budou převeden pro zajímavost do grafické podoby pomocí programu Microsoft 

Excel. Příklady grafických výstupů jsou uvedeny na následujících obrázcích 11, 12 a 13. 
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Obrázek 11: Příklad grafického výstupu programu ALOHA 
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Obrázek 12: Příklad grafického výstup dat ze SAVE II pomocí Microsoft Excel 
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Obrázek 13: Příklad grafického výstupu programu TerEx 

 

Výsledky v grafické podobě modelovacích programů je potřeba brát orientačně 

pro nastavené obecné podmínky modelu. Tyto podmínky, zejména převládající směr větru, 

se budou na místě nasazení technologie lišit. Z tohoto důvodu je lepší zóny ohroţení chápat 

spíše jako soustředné kruţnice ohroţení podobně jako na obrázku 14. 
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Obrázek 14: Zobrazení zón ohroţení 

 

SAVE II a TerEx vypočítávají koncentrace v kg.m
-3

. Aby bylo moţné provést 

porovnání s výsledky programu ALOHA, je nutné provést převod na koncentraci v ppm: 

 100% LEL - 2,984E-02 kg.m
-3

 (1 ppm = 6,6707E-07 kg.m
-3

). 

Koncentrace 20% a 40% LEL budou určeny pro zajímavost pouze v programu ALOHA, 

v ostatních programech by se musely pracně dopočítávat. 
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V tabulce 2 jsou shrnuty údaje o počasí, které se manuálně zadávají do jednotlivých 

programů. Na první pohled je patrné, ţe nejpodrobnější zadání údajů vyţaduje program 

ALOHA, zatímco SAVE II počítá pouze s údaji třídy stability a síly větru. Program TerEx si 

automaticky, podle síly větru a době vzniku havárie, vygeneroval typ atmosférické stálosti  

C-izotermie (jev, kdy se v určité vrstvě atmosféry teplota s přibývající výškou nemění) 

 a B-konvekce (přenos látky prouděním). 

 

Tabulka 2: Přehled meteorologických podmínek pro modelování 

Vstupní údaje o počasí 

modelovací program ALOHA TerEx SAVE II 

třída stability D F - - D F 

síla větru [m.s
-1

] 5 1,7 5 1,7 5 1,7 

teplota vzduchu [°C] 15 0 - - - - 

relativní vlhkost vzduchu [%] 80 100 - - - - 

inverze [m] - 200 - - - - 

oblačnost [%] 50 50 50 50 - - 

doba vzniku havárie - - den 

léto 

den 

zima 

- - 

typ atmosférické stálosti - - C 

izotermie 

B 

konvekce 

- - 

typ povrchu ve směru šíření rovina rovina rovina rovina rovina rovina 

Pozn.: pomlčka znamená, ţe program poţadovaná data nevyţaduje zadat 
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Tabulka 3 shrnuje vstupní a výstupní údaje programu ALOHA, uţivatelsky byly 

zadány údaje: poloha a velikost nádrţe, teplota a mnoţství látky v nádrţi atd. Důleţitý faktor 

ovlivňující únik LNG z nádrţe, krátkého potrubí nebo ventilu, je velikost zdroje úniku. 

Scénáře 1 a 2 simulují netěsnost přírub. LNG vytéká po celém obvodu trubky škvírou 

0,11 cm, coţ je nejmenší rozměr, který lze zadat. Ve scénáři 3 simulujeme únik celým 

průměrem hadice (trubky), například při utrhnutí nebo mechanickém poškození. Scénář 4 

popisuje únik pojistným ventilem o průměru 6 cm, který je vyústěn do odfukového komínku 

ve výšce 5 m, jedná se o nestandardní dvoufázový únik. ALOHA sama dopočítala dobu 

úniku, průměrnou maximální rychlost úniku látky a celkové mnoţství uniklé látky. 

Tabulka 3: Přehled vstupních parametrů pro modelování v programu ALOHA 

 

parametry: 

scénáře 

ALOHA 

1 2 3 4 

zdroj válcová 

nádrţ 

válcová 

nádrţ 

válcová 

nádrţ 

válcová 

nádrţ 

poloha nádrţe vertikální vertikální vertikální vertikální 

průměr vnitřního pláště nádrţe [m] 3 3 3 3 

délka nádrţe [m] 5,81 5,81 5,81 5,81 

objem nádrţe [m3] 41,1 41,1 41,1 41,1 

skupenství látky v nádrţi kapalina kapalina kapalina kapalina 

teplota látky uvnitř nádrţe [°C] -139 -139 -139 -139 

mnoţství látky v nádrţi [kg] 8 930 8 930 8 930 8 930 

tlak uvnitř nádrţe [atm.] - - - - 

naplnění nádrţe [%] 50% 50% 50% 50% 

zdroj netěsnosti (úniku) netěsnost 

přírub a 

šroubení 

DN40 

netěsnost 

přírub a 

šroubení 

DN100 

přetrţení 

hadice 

DN65 

pojistný 

ventil 

velikost zdroje úniku [cm] 0,11 x 12 0,11 x 31,2 průměr 

6,5 

průměr 6 

vzdálenost otvoru ode dna nádrţe 

[m] 

0 0 0 5,0 

doba úniku 1 hodina 1 hodina 10 minut 15 minut 

průměrná max. rychlost úniku látky 35,3 

kg/min 

91,2 

kg/min 

878 

 kg/min 

731 

 kg/min 

celkové mnoţství uniklé látky [kg] 2 091 5 279 8 101 6 157 

typ unikající látky dvoufázový 

únik 

dvoufázový 

únik 

dvoufázový 

únik 

dvoufázový 

únik 
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Program TerEx byl, co se týče uţivatelského zadávání dat, velmi strohý, kromě údajů 

týkajících se počasí (tabulka 2), bylo zadáno jen pár upřesňujících údajů, tabulka 4. TerEx 

neumí zadávat otvor úniku jako prasklinu, proto byla velikost praskliny přepočítána na plochu 

a z té určen průměr, jako by se jednalo o kruhový otvor. Přetlak v havarovaném zařízení byl 

ve scénářích 1, 2 a 3 nastaven na 1 200 kPa, coţ odpovídá horní hranici tlaku při skladování 

LNG. Ve scénáři 4 byl nastaven na 1 700 kPa, coţ je tlak potřebný pro aktivaci pojistného 

ventilu. 

Tabulka 4: Přehled vstupních parametrů pro modelování v programu TerEx 

 

parametry: 

scénáře 

TerEx 

1 2 3 4 

teplota kapaliny v zařízení [°C] -139 -139 -139 -139 

přetlak v havarovaném zařízení [kPa] 1 200 1 200 1 200 1 700 

průměr únikového otvoru [m] 0,013 0,021 0,065 0,06 

výška hladiny kapaliny v zařízení 5,5 5,5 5,5 5,5 

 

Program SAVE II má oproti ostatním modelačním programům nevýhodu, neobsahuje 

databázi látek, tím pádem nezná jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Všechny údaje musely 

být sháněny z bezpečnostního listu metanu, jiných zdrojů a převedeny na příslušné jednotky. 

K modelování byl pouţit rozptyl dlouhodobě unikajícího, explozivního, zkapalněného plynu 

(Dispersion; Expl. Continuous Release; Boiling liquid). SAVE II nebere v potaz velikost 

zásobníku, mnoţství uskladněné látky, místo úniku ani tlak uvnitř zásobníku. Jedinými 

zadanými parametry, mimo fyzikálních a chemických vlastností, jsou rychlost větru, třída 

stability (tabulka 2) a údaje v tabulce 5. Jelikoţ nebyla rychlost unikající látky zadána, byly 

pouţity vypočtené hodnoty programu ALOHA. Ta však určí pouze průměrnou rychlost, proto 

byla v SAVE II určena rychlost také jako konstantní. Výsledky programu SAVE II berme 

spíše jako doplnění programu ALOHA. 
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Tabulka 5: Přehled vstupních parametrů pro modelování v programu SAVE II 

 

parametry: 

scénáře 

SAVE II 

1 2 3 4 

drsnost povrchu [m] 0 0 0 0 

velikost rozlité louţe [m
2
] 0 0 0 0 

rychlost úniku [kg.s
-1

] 0,58 1,510 14,50 12,183 

rychlost rozptylu [kg.s
-1

] 0,59 1,530 14,70 12,184 

 

Tabula 6 zobrazuje souhrnné výsledky pro čtyři základní scénáře vycházející ze zadání 

(viz kapitola 7.2). Kaţdý z těchto scénářů byl namodelován variantně pro různé situace počasí 

odpovídající Pasquilovým třídám D a F pomocí modelovacích programů ALOHA, TerEx 

a SAVE II. 

Tabulka 6: Souhrn výsledků modelování nebezpečných prostor LNG 

 

 

scénář 

 

Situace 

(třída 

stability) 

Hodnocený parametr (zóna ohroţení) [m] 

ALOHA TerEx SAVE II 

(100% LEL) 

44000 ppm 

(40% LEL) 

17600 ppm 

(20% LEL) 

8800 ppm 

(100% LEL) 

2,984E-02 

kg.m-3 

(100% LEL) 

2,984E-02 

kg.m-3 

 

1 

D 18 30 45 14 8 

F 31 48 67 15 42 

 

2 

D 27 46 71 24 14 

F 52 79 113 25 75 

 

3 

D 82 140 214 79 58 

F 186 285 395 86 320 

 

4 

D 80 135 204 79 52 

F 207 315 432 86 281 
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8 DISKUZE VÝSLEDKŮ MODELOVÁNÍ 

Z předloţených výsledků modelování úniku LNG ze satelitní stanice (tabulka 6) 

vyplývají nebezpečné zóny s moţností vzniku poţáru typu Flash Fire řádově v prvních 

desítkách metrů od zařízení v případech netěsností přírub a šroubení a stovkách metrů 

v případě porušení potrubí.  

Jak je patrné, tak nebezpečné zóny u Pasquilovy třídy počasí D, představující 

nejčastější podmínky v roce, byly vyhodnoceny u všech tří modelovacích programů přibliţně 

stejně. Menší odstup si drţí program SAVE II. Co se týče Pasquilovy třídy počasí F, tedy 

nejnepříznivější podmínky pro rozptyl, které mohou nastat, tam uţ se výsledky liší výrazněji, 

přesto se dají povaţovat za uspokojivé. Nepřesnosti jsou způsobeny především rozdílným 

zadáváním údajů do jednotlivých programů. Kaţdý program pracuje s jiným mnoţstvím 

zadaných dat a má specifický algoritmus vyhodnocování výsledků.  

Z vybraných programů pro modelování úniku LNG se nejlépe osvědčil americký 

program ALOHA, který umoţňuje modelovat přímý únik LNG a rovněţ únik potenciální 

dírou na zásobníku nebo potrubí. Lze na něm nejpřesněji zachytit poţadovanou situaci, ať uţ 

se jedná o údaje o počasí, rozměrech zásobníku, jeho zaplnění atd. Český program TerEx je 

určen především pro modelování v době mimořádné situace a neumoţňuje tak podrobné 

zadávání vstupních údajů. Výsledky mezi třídou stability počasí D a F se liší jen minimálně, 

to je způsobeno právě omezenou moţností vkládat upřesňující data o počasí, které mají 

na šíření nebezpečné látky největší vliv. Jako nejhorší se ukázal holandský program SAVE II, 

neobsahuje vlastní databázi látek, proto musely být všechny údaje pracně dohledávány. 

Uţivateli dává jen malou moţnost přesně specifikovat zadané scénáře, proto byl program uţit 

spíše jako doplnění programu ALOHA. 

Důleţité je uvědomit si, ţe se nejedná o provozní úniky, ale spíše o katastrofické 

scénáře, které mohou nastat při poškození zařízení ve výjimečných situacích. Prostory kolem 

místa úniku jsou povaţovány za rovinatý terén, coţ hodnotu nebezpečné zóny zvýši, oproti 

skutečné situaci, kde se předpokládá útlum šíření budovami, porostem či ostatními zásobníky. 

Ve všech modelovacích případech se jedná o dvoufázový únik. Kdyţ se LNG 

při náhodném úniku ze zásobníku rozlije na zem, začne se z počátku intenzivně vypařovat. 

Intenzita pomalu slábne, aţ se dostane na konstantní hodnotu, která je závislá na teplotě 
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okolního terénu a vzduchu. Rychlost vypařování můţe být významně sníţena pouţitím 

tepelně izolovaných povrchů. To sníţí i nebezpečné zóny. 

Dosaţené výsledky by bylo moţné prověřit pomocí CFD (Computational Fluid 

Dynamics) modelů, s jejichţ pouţitím by mohly být dosaţeny řádově přesnější výsledky, 

včetně ovlivnění rozptylu přítomností budov, dalších zásobníků, popřípadě terénních 

nerovností. Vytvoření takových modelů je však podstatně náročnější jak z hlediska času 

nutného na přípravu modelu, tak z hlediska času, který je potřebný pro samostatný výpočet. 
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9 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je zaměřena na modelování úniku zemního plynu ze zařízení 

na jeho skladování v kapalném stavu. Cílem bylo určit nebezpečné zóny okolo těchto zařízení, 

ve kterých hrozí riziko výbuchu. 

V teoretické části práce byl popsán zemní plyn, od jeho těţby, přes transport, 

aţ po charakteristiky jeho fyzikálních a chemických vlastností, které hrají při úniku 

ze zařízení klíčovou roli a ovlivňují jeho následné šíření do atmosféry. Velký důraz byl kladen 

na popis zařízení, ve kterém je zkapalněný zemní plyn uskladněn. Další kapitoly byly 

věnovány výběru vhodných modelačních programů.  Nakonec byly v programech ALOHA, 

SAVE II a TerEx provedeny výsledné modelace pro 4 zadané scénáře a určeny nebezpečné 

zóny úniku. 

Téma této bakalářské práce je v dnešní době velmi aktuální. Podle organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj by měl LNG v roce 2015 pokrývat téměř čtvrtinu 

poptávky po plynu v členských zemích Evropské unie. Dá se očekávat zvýšený zájem 

o zařízení na jeho skladování a určení nebezpečných zón okolo zařízení bude nutností 

a povinností. 

Výsledky této práce mohou být pouţity přímo v praxi. Daly by se začlenit 

do havarijního plánu, a tím přispět k vyšší připravenosti v době vzniku mimořádné situace. 

Také by na ně mohl být brán zřetel při výběru lokace instalace zařízení. 
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BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions),  

 výbuch expandujících par vroucí kapaliny 

CFD (Computational Fluid Dynamics), 

 výpočty dynamiky tekutin 

CNG (Compressed Natural Gas), stlačená zemní plyn 

ESD (Emergency Shut Down), nouzový vypínač 

LER (Local Equipment Room), přístrojová místnost 

LEL (Lower Explosive Limit), dolní mez výbušnosti 

LNG (Liquefield Natural Gas), zkapalněný zemní plyn 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

PPM (Parts per million), jedna miliontina z celku 

RPT (Rapid Phase Transition), prudký fázový přechod 

UEL (Upper Explosive Limit), horní mez výbušnosti 

VCE (Vapor Cloud Explosions), výbuch mraku par 
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