
Hornicko-geologická fakulta 

Vysoké školy bá�ské - Technické univerzity Ostrava  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerické modelování proud�ní vystupujícího methanu 

na povrchu v oblastech s ukon�enou hornickou �inností 

 

Diserta�ní práce 
 

 

 

 

 

 

 

Studijní program:  2101V Nerostné suroviny 

Studijní obor:   3912 – 9 Automatizace technologických proces� 

Školitel:   prof. Ing. Alois Burý, CSc. 

Doktorand:   Ing. Jan Prav�anský 

 

 

 

Ostrava 2007 



Diserta�ní práce - Numerické modelování proud�ní vystupujícího methanu na povrchu 

v oblastech s ukon�enou hornickou �inností 

 

Školitel: prof. Ing. Alois Burý, CSc. 

Doktorand: Ing. Jan Prav�anský 

 2 

 

 

 

Anotace 

 

 Diserta�ní práce se zabývá vystupujícím methanem v souvislosti s útlumem 

kamenouhelného hornictví na území Ostravsko - karvinska. V práci je brán z�etel zejména 

na jeho rozptyl v ovzduší jako zne�iš�ující a nebezpe�né látky. 

 

 V uplynulém období bylo provedeno dlouhodobé sledování chování vybraných 

odply�ovacích vrt�. Sledována byla zejména koncentrace vystupujícího methanu, objemový 

pr�tok vzdušin, barometrický tlak a teploty. Z t�chto m��ení byla vyvozena p�edstava 

o potenciáln� nebezpe�ném chování vrt�. Byla zaznamenána maxima nebezpe�ných veli�in, 

která byla následn� použita pro tvorbu model� proud�ní vystupujícího methanu z t�chto vrt�. 

Modely pomohou lépe poznat jak se �edí vysoká koncentrace methanu vystupujícího 

z odply�ovacích vrt�. Náplní diserta�ní práce je tvorba model� za použití r�zných prost�edk�, 

které by m�ly vést k lepšímu poznání proud�ní ovzduší v okolí odfukovacích komínk� 

odply�ovacích vrt�. Je zde teoreticky rozebráno proud�ní nad zemským povrchem a následné 

použití t�chto znalostí k tvorb� model� proud�ní vystupujícího methanu z odfukovacích 

komínk� odply�ovacích vrt�. Je snahou uvést všechny d�ležité vlivy, které na proud�ní 

methanu nezanedbateln� p�sobí. V práci jsou uvedeny a posuzovány možné zp�soby p�ístupu 

k této problematice a zárove� je zde zhodnocena úrove� bezpe�nosti v okolí odfukovacích 

komínk� odply�ovacích vrt�. 



Dissertation thesis - Flow of methane exhausting on the surface in regions with terminated 

mining activities numerical modeling 

 

Supervisor: prof. Ing. Alois Burý, CSc. 

Graduant: Ing. Jan Prav�anský 
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Annotation 

 

 The dissertation is dealing with exhausting methane relating to coal mining industry 

attenuation in the Ostrava-Karvina region. In the paper consideration is chiefly given to the 

scattering of that one in the atmosphere in the form of contaminating and dangerous pollutant.  

 

In the past period a long-time tracing of selected degasifying holes behaviour was 

performed. Namely concentration of exhausting methane, voluminal airflow, barometric 

pressure and temperature were controlled. From these measurements a notion about 

potentially dangerous behaviour of these boreholes was deduced. The dangerous variable 

maxima were recorded and subsequently used for creation of methane exhausting from these 

holes models. Such models aid to recognize, how the high concentration of methane 

exhausting from the degasifying holes can be diluted. The subject matter of the paper 

is creation of models with the aid of various means enable to understand better the air flow 

in the vicinity of degasifying holes flue-gas leadings. The flow above the earth´s surface 

is theoretically analyzed and subsequently this knowledge is used to creation of models 

of methane exhausting from flue-gas leadings of the degasifying holes. The endeavour to give 

out all important impacts effecting substantially the methane flow has been made. In the paper 

possible ways of approach to these problems are given and qualified and simultaneously the 

safety standard in the vicinity of flue-gas leadings of degasifying holes is evaluated. 
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Seznam použitých symbol� a zkratek 

 

A  ekvivalentní pr��ez vrtu     [m2] 

C (x)  pr�m�rná koncentrace látky ve vzdál. x od místa úniku [kg.m-3] 

C (x,y,z) koncentrace látky v míst� o sou�adnicích (x,y,z)  [kg.m-3] 

C0  koncentrace v míst� úniku     [kg.m-3] 

F0  faktor vznášivosti      [m4.s-3] 

Fp  faktor pohledu bodového zdroje    [m-2] 

H  výška zdroje nad zemským povrchem   [m] 

L  délka plamene       [m] 

Q  objemový pr�tok      [m3.s-1] 

Qhm  kontinuální hmotnostní výtok    [kg.s-1] 

QR  celkové vyzá�ené radia�ní teplo    [kW] 

Qx  tepelná radiace obdržená ve vzdálenosti x   [kW.m-2] 

T  teplota        [K] 

W  polovina ší�ky kužele plamene    [m] 

 

b(x)  polom�r oblaku plynu      [m] 

b0  polom�r výtokového otvoru     [m] 

g  tíhové zrychlení      [m.s-2] 

hB  výška oblaku       [m] 

hx  místní výška oblaku plynu     [m] 

m  výtoková rychlost plamene     [kg.s-1] 

p  tlak        [Pa]  

pw  parciální tlak vodních par ve vzduchu   [N.m-2] 

t  �as        [s] 

u  rychlost v�tru       [m.s-1] 

u0  výtoková rychlost plynu     [m.s-1] 

ua  rychlost v�tru       [m.s-1] 

v  rychlost       [m.s-1] 

x  vzdálenost       [m] 

xi  sou�adnice v kartézském systému (x1, x2, x3) nebo (x, y, z) [m] 
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y  kolmá vzdálenost od st�ny     [m] 

z  výška        [m] 

z  vzdálenost od zemského povrchu    [m] 

 

�  p�ír�stek prom�nné  

�0  hustota  plynu       [kg.m-3] 

�a  hustota vzduchu      [kg.m-3] 

�y, �z  rozptylové (disperzní) parametry    [m] 

�  atmosférická transmisivita      [1] 

Γ  suchý teplotní gradient     [K.m-1] 

 

A,B,C,D,E,F ozna�ení kategorií stability 

ALR  adiabatic lapse rate (adiabatický teplotní gradient) 

CH4  methan 

C�S  centrální �ídicí st�edisko 

	BÚ  	eský bá�ský ú�ad 

OBÚ  Obvodní bá�ský ú�ad 

SDD  staré d�lní dílo 

HDD  hlavní d�lní dílo 
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1 Úvod 

 

 P�i karbonizaci uhlí dochází k tvorb� methanu, který m�že být následnou t�žbou 

uvol�ován. O procesu karbonizace se m�žeme hodn� do�íst v publikaci [ROUBÍ	EK, 

BUCHTELE 2002]. V �inných dolech je tento plyn d�kladn� odv�tráván a jeho koncentrace 

se pe�liv� sledují. Po roce 1990 byl na území Ostravsko - karvinska zahájen útlum t�žby 

�erného uhlí. Doly na tomto území byly vždy ozna�ovány jako doly s velkou plynodajností 

a byly za�azovány do kategorie s nebezpe�ným výskytem methanu. Atmosféra zjiš�ovaná 

v neovlivn�ném d�lním prost�edí nemá kyslík, nevybuchuje ani neho�í. Nebezpe�nou se stává 

p�edevším je - li ve sm�si se vzduchem. Prostory, ve kterých se tato potenciáln� nebezpe�ná 

atmosféra nachází, jsou propojeny s povrchem d�lními díly. Každé toto dílo, které je 

napojeno na plynující prostory, je svým zp�sobem nebezpe�né pro obyvatelstvo a jeho 

majetek.  

 

 Bezpe�nostní p�edpisy se z podstatné �ásti v�nují bezpe�nosti p�i pracích  

vykonávaných v souvislosti s likvidací dol� a zejména kladou d�raz  na ekonomické aspekty 

útlumu, menší d�raz však kladou na otázky jeho d�sledk�. Jeden z nejzávažn�jších jev� 

spojený s tímto nedostatkem je práv� výstup d�lního ovzduší na povrch, který �asto obsahuje 

vysoké koncentrace methanu. Mezi nejd�ležit�jší faktory ovliv�ující pohyb methanu 

z karbonského poho�í sm�rem k povrchu pat�í: 

 

 

• skute�nost, že methan je leh�í než vzduch, 

• zastavení v�trání i degazace v prostorách, kde byla t�žba ukon�ena, 

• komunikace pro výstup methanu na povrch, 

• zm�na barometrického tlaku, 

• stoupání d�lních vod (tento jev však výstup methanu ovliv�uje v minimální mí�e, 

nebo� zatáp�ní dol� nevytvá�í p�etlak a když k n�mu dojde, zpomalí uvol�ování 

methanu z plynonosného poho�í). 
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 V poslední dob�, po rozsáhlém útlumu uhelného dobývání, je na míst� snaha 

p�edcházet t�mto nebezpe�ným stav�m a v�novat se výzkumu chování vystupujícího d�lního 

ovzduší na povrch. Jednou z cest je modelování nebezpe�ných stav� a pomocí vytvo�ených 

model� p�edpovídat nep�íznivé situace z hlediska obecného ohrožení. Zp�sob modelování, 

kterým se zabývám, využívá komplikované výpo�etní algoritmy. Vytvo�ení takového modelu 

je velice náro�né a jeho odlad�ní zabere mnoho �asu. Nejprve je t�eba najít zp�sob jak daný 

problém �ešit, pop�. jaká zjednodušení �i zanedbání jsou akceptovatelná. Na základ� této 

analýzy je t�eba vytvo�it model p�i dodržení všech známých parametr� a po tomto složitém 

procesu p�istoupit k verifikaci modelu. Verifikace spo�ívá v nastavování prom�nných modelu 

podle reálných dat a jejich m�n�ní podle známých stav�, ke kterým dochází ve skute�nosti. 

Provádí se tak dlouho, dokud není podobnost modelu realit� dostate�ná. Pak je možné �íci, 

že model v ur�itém sm�ru vystihuje realitu a je možné p�istoupit k modelování konkrétních 

oblastí. Tento p�ístup aplikuji na vystupující methan z odply�ovacích komínk� a jeho chování 

na povrchu. Pomocí takové tvorby model� je možné nap�íklad prov��it, jakým zp�sobem 

se �edí mnohdy vysoká koncentrace vystupujícího methanu z t�chto komínk� s povrchovým 

ovzduším. 
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2  Sou�asný stav problematiky a p�ístupy k modelování rozptylu 

zne�iš�ujících látek 

 

 Pro vstupní data modelování bylo nutno získat celou �adu poznatk� na základ� m��ení 

veli�in odply�ovacích vrt�. Zejména se jednalo o barometrický tlak, rychlost následn� 

p�epo�ítanou na objemové množství proudících vzdušin vrtem, koncentraci vystupujícího 

methanu z vrtu, vnit�ní a vn�jší teplota vrtu. Pro tato m��ení byla používána b�žná za�ízení, 

o kterých se blíže zmi�uji v kapitole 5. Vzhledem k situacím, které nastaly v pr�b�hu m��ení, 

bylo ovšem nutno tato za�ízení n�jakým zp�sobem p�izp�sobit, aby jim byla umožn�na plná 

funkce v námi stanovených podmínkách. Všechna m��ení vyjma m��ení vnit�ní teploty vrtu, 

probíhala nad zemským povrchem. Z podobných m��ení probíhal v minulosti výzkum, který 

m�l za cíl zjistit, jak se methan ší�í pod povrchem zem�. Podrobn�ji se o této problematice 

m�žeme do�íst v literatu�e [LÁT, STRAKOŠ, TRUNE	EK 2000] nebo [STRAKOŠ 2000]. 

 

 

2.1 Zahrani�ní zkušenosti s výstupy methanu - Spolková republika N�mecko 

 

 Téma „d�lního plynu“ je ve Spolkové republice N�mecko postaveno na �ty�ech 

hlediscích s p�ízna�nými úkoly: 

 

1. Soustavn� odstra�ovat  z uzav�ených prostor na zemském povrchu nebezpe�í explozí 

methanu migrujícího z uzav�ených d�lních polí. 

2. Spalováním methanu odleh�it životnímu prost�edí od jeho skleníkových ú�ink� 

na zemskou atmosféru. 

3. Spalováním methanu, v náhrad� za tuhá a tekutá fosilní paliva, redukovat produkci 

oxidu uhli�itého, rovn�ž zat�žujícího ovzduší skleníkovými ú�inky. 

4. Využíváním d�lního plynu k energetickým ú�el�m p�ispívat k prodloužení životnosti 

stávajících i budoucích zdroj�.  
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Pasivní protivýbuchová opat�ení 

 

Základním preventivním opat�ením je vymezení ochranného pásma v míst� 

zlikvidované jámy. Obvykle mívá pr�m�r 50 m. Tento prostor, p�edstavující nemalou �ást 

stavebního pozemku, je blokován pro jakékoliv užívání (dopravní cesta, parkovišt�, 

odkladová plocha pro stroje a materiál ap.), protože nelze vylou�it na jeho ploše, zejména je-li 

podloží plynopropustné, výstup d�lního plynu do atmosféry. Dále musí být veškerá v�trní 

spojení s jámovým stvolem (v�trní a energetické kanály v�. potrubí) odizolována (zapln�na 

inertním materiálem, p�inejmenším ut�sn�na), aby se snížilo nebezpe�í nekontrolovatelného 

výstupu d�lního plynu a p�ípadného ohn� (i pro pouhý bodový výstup). Aby ochranné pásmo 

bylo co nejmenší, jsou od roku 1985 ve Spolkové republice N�mecko inertním zásypem 

likvidované jámy zásadn� opat�ovány (v�tšinou po celé délce) odply�ovacím potrubím, které 

slouží k samovolnému odply�ovávání, nebo je na povrchu se zám�rem �ízeného výstupu 

napojováno na odsávací za�ízení. Ut�sn�ním v�tší �ásti ochranného pásma se naopak mohou 

vytvo�it p�íznivé podmínky pro difúzní migraci plynu za jeho hranicemi. V takovém p�ípad� 

jsou nutné plynové drenáže pod podlahou budov, pod stávajícími nebo uvažovanými 

dopravními cestami nebo ú�elovými plochami a souhrnné posouzení potenciálního nebezpe�í 

s p�ihlédnutím k druhu zásypového materiálu, k hloubkovému rozsahu zapln�ní jámového 

stvolu a k plynové komunikaci s napojenými d�lními díly. Ze zasypaných jam, p�ípadn� 

z jejich blízkého okolí m�že d�lní plyn vystupovat v množstvích �ádov� od n�kolika litr� 

až po n�kolik m3.min-1. P�esto v jámách, které byly zasypány nakyp�eným materiálem 

(pranou hlušinou, stavební drtí z demolic ap.), m�že dojít k náhlému pohybu výpl�ového 

sloupce, a tím k neo�ekávanému úniku velkých objem� plynu. Zvláš� nebezpe�ný stav m�že 

nastat, jestliže lokalita zlikvidovaných jam byla nebo má být zatížena n�jakou stavbou. 

V takovém p�ípad� jsou pot�ebná další preventivní opat�ení. Spo�ívají p�edevším ve z�izování 

horizontálních  drenáží pod základy staveb, které nemusí být p�i použití moderních stavebních 

technologií nákladov� náro�né. U rozsáhlejších staveb je doporu�ováno navíc z�ízení svislých 

drenáží v bezprost�edním okolí jámového stvolu. Provedení drenáží m�že být také 

kombinované (svislé a horizontální s t�snící vrstvou) [RÖHNER 2002]. 
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Aktivní protivýbuchová opat�ení 

 

Jinou variantou zabezpe�ení staveb p�ed nebezpe�ným nahromad�ním d�lního plynu 

p�edstavuje technické v�trání. Musí být zavedeno do všech prostor budovy, musí být 

dlouhodob� a nep�etržit� provozováno a jeho intenzita automatizovaným stabilním za�ízením 

kontrolována. P�esto nelze p�i marginálních situacích zaplynování zabránit. 

Proto se doporu�uje navíc instalovat automatické sledování koncentrace methanu s vazbou 

na vypínání elektrického proudu p�i p�ekro�ení nastaveného mezního stavu. Toto technické 

�ešení je ale investi�n� i provozn� nákladné a je vhodné spíše pro pr�myslové provozy 

než pro bytovou zástavbu. 

 

Kombinovaná pasivní a aktivní protivýbuchová opat�ení 

 

S využitím starých zkušeností a nových poznatk� vypracovala firma Deutsche Montan 

Technologie GmbH (DMT) bezpe�nostní koncept ochrany povrchových uzav�ených objekt�, 

který je schopen p�i �ádném provedení  zabránit hromad�ní d�lního plynu v jejich prostorech. 

Je v podstat� kombinací technického v�trání jako aktivního opat�ení pro plochu 

s markantními, nebezpe�nými výstupy methanu a pasivního p�sobení horizontální a vertikální 

drenážní soustavy v plochách s mírnou exhalací ve sporadických hodnotách, které nelze 

za marginálních podmínek (nápadná zm�na barometrického tlaku, náhlý pohyb zásypového 

materiálu ve stvolu zasypané jámy ap.) zcela vylou�it. Množství vhán�ného vzduchu 

je p�itom odvozeno od p�edpokládané intenzity migrace d�lního plynu tak, aby se vystupující 

methan trvale �edil s pot�ebnou zárukou na hodnoty pod 1 %  a rychlost proud�ní vhán�ných 

vzdušin byla minimáln� 0,5 m.s-1 [RÖHNER 2002], [WÖRSDÖRFER 2002]. 

 

 Odply�ovací vrty a jejich potrubní systémy jsou v n�kterých oblastech opat�eny 

poklopem (tzv.Protego-Hauben), p�es který d�lní plyn spojit� vystupuje do atmosféry a chrání 

okolí p�ed explozí. 
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2.2 Odhady rozptylu zne�iš�ujících látek v ovzduší u nás a v zahrani�í 

 

 V b�žné praxi jsou realizována rutinní m��ení meteorologickými stanicemi. Jsou 

vyhodnocovány parametry jako je teplota, rychlost, sm�r v�tru atp. Na základ� t�chto 

a dalších m��ení je získávána v�tšina poznatk� o mezní vrstv� atmosféry. Komplexní m��ení 

daných veli�in a turbulentních fluktuací v závislosti na vzdálenosti od zemského povrchu 

je velmi nákladné a vyžaduje komplikované m��icí za�ízení. V sou�asné dob� je p�edm�tem 

experimentálních projekt� zam��ených na zkoumání mezní vrstvy atmosféry. Získané 

soubory dat z t�chto experiment� jsou použity pro verifikaci matematických model� mezní 

vrstvy atmosféry. Seznam realizovaných experiment� lze studovat nap�. v literatu�e 

[BEDNÁ�, ZIGMUNDA 1985].  

 

 D�je probíhající v mezní vrstv� atmosféry jsou neopakovatelné ve všech svých 

detailech. Také není možno �íci, jak ovlivní zm�na jednoho parametru následn� probíhající 

d�je. Platnost poznatk� o mezní vrstv� atmosféry je ov��ována v reálu. P�es mnoho pokus� 

je dynamika mezní vrstvy atmosféry zmapována jen �áste�n� [ZAVILA, KOZUBKOVÁ, 

ZELINGER 2006]. 

 

 K �ešení konkrétních situací se používají experimenty v aerodynamických tunelech. 

Ty umož�ují analyzovat pr�b�h proudového pole p�i obtékání nap�. terénních nerovností 

�i budov. Umož�ují také simulovat rozptyl zne�iš�ujících látek. Tyto simulace probíhají 

v�tšinou za podmínek neutrálního teplotního zvrstvení. Simulace jiných teplotních zvrstvení 

tém�� není možná a provádí se jen na n�kolika specializovaných pracovištích, nap�. 

University of Surrey, Universität Karlsruhe [DRÁBKOVÁ 2000]. 

 

 V sou�asné dob� je stále významn�jším nástrojem numerické modelování d�j� 

v mezní vrstv� atmosféry. Stálý rozvoj výpo�etní techniky umož�uje �ešit náro�n�jší úlohy, 

zejména turbulentního proud�ní. Atmosférická turbulence ovliv�uje nejen vertikální profily 

meteorologických veli�in, ale hlavn� ovliv�uje rozptyl zne�iš�ujících látek, které mohou být 

vypoušt�ny do ovzduší. Modelování proud�ní v mezní vrstv� atmosféry je tedy úzce spjato 

s modelováním rozptylu t�chto zne�iš�ujících látek. 
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 Rozptyl zne�iš�ujících látek v mezní vrstv� atmosféry m�že být �ešen pomocí dvou 

kvalitativn� zcela odlišných p�ístup�. 

 

 Pro p�ibližné získání hodnot koncentrací se využívají tzv. Gausovské (difuzní) 

modely. O jejich vznik se zasloužili Taylor a pozd�ji Sutton v 30. a 40. letech minulého 

století [BRDI	KA 1968]. 

 

 Pokud chceme získat podrobn�jší informace o ší�ení koncentrací, je zapot�ebí využít 

náro�n�jší hydrodynamický model, založený na soustav� parciálních diferenciálních rovnic, 

popisujících fyzikální d�je ší�ení takového proud�ní. Takové modely vyžadují mnohem 

p�esn�jší definici oblasti, okrajových podmínek a podstatn� více �asu k dosažení výsledk�. 

Zohled�ují však aspekty jako jsou terénní nerovnosti, budovy, aktuální stav atmosféry apod. 

[STULL 1994]. 

 

 Ve v�tšin� vysp�lých evropských zemí i v USA je rozptyl v sou�asné dob� modelován 

pomocí difúzních model�, kterých existuje celá �ada (nap�. DEGADIS, HGSYSTEM, SLAB). 

V 	eské republice se používá metodika vydaná Ministerstvem životního prost�edí 	R 

SYMOS'97 [	ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV 1998]. 

 

 Programové vybavení metodiky vytvo�ila firma IDEA-ENVI s.r.o. Jedná se o systém 

modelování stacionárních zdroj� (SYMOS'97) 	eského hydrometeorologického ústavu Praha, 

který je celorepublikov� doporu�en Ministerstvem životního prost�edí 	R. Metodika je 

ur�ena pro vypracování rozptylových studií pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika výpo�tu 

obsažená v programu SYMOS'97 umož�uje:  

 

• výpo�et zne�išt�ní ovzduší plynnými a prachovými látkami z bodových, liniových, 

a plošných zdroj�, 

• výpo�et zne�išt�ní od velkého po�tu zdroj�, 

• stanovení charakteristiky zne�išt�ní v husté síti referen�ních bod�, a tím p�ipravit 

podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk� výpo�t�, 

• výpo�et statistického rozložení sm�ru a rychlosti v�tru vztažené ke t�ídám stability 

mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského [SYMOS’97 2005]. 
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 Tato metodika ovšem není vhodná pro výpo�et zne�išt�ní ovzduší ve vzdálenosti 

nad 100 km od zdroj� a uvnit� m�stské zástavby pod úrovní st�ech budov. Modely rovn�ž 

nelze použít pro zne�išt�ní zp�sobené inverzní vrstvou nebo za bezv�t�í. Nelze �ešit �asovou 

závislost zdroje a jeho fyzikální vlastnosti. 

 

 Vzhledem k p�ekotnému rozvoji výpo�etní techniky lze o�ekávat rozší�ení tohoto 

p�ístupu, jehož pomocí lze modelovat složité d�je jako jsou chemické reakce, ší�ení požáru, 

ší�ení prachových �ástic, rozptyl lehkých a t�žkých plyn� za r�zných meteorologických 

podmínek. Za tyto možnosti je ovšem vybrána da� ve form� vysokých nárok� na hardware, 

software, náro�nost a délku výpo�tu. Softwarových produkt� ur�ených k �ešení ekologických 

úloh je zatím velmi málo. Pro �ešení této problematiky je možno využít nap�. FLUENT, 

Flow3D, CFX atd. [DRÁBKOVÁ 2000]. 

 

2.3 D�vody vedoucí k �ešení této problematiky 

 

 Prvotní impulz pro zvýšený zájem o problematiku proud�ní methanu z odply�ovacích 

vrt�, pop�. následk� havárie dal 	BÚ v Praze. V Ostravsko - karvinském revíru je umíst�no 

mnoho odply�ovacích vrt� a na�ízení vydané OBÚ v Ostrav� dne 12.12.1996 pro jejich 

oplocení a celkové konstruk�ní provedení se neopírá o hlubší v�deckou studii. Toto na�ízení 

se nachází v p�íloze �. 1. V díl�í pánvi OKR se však nachází mnoho odply�ovacích vrt�, které 

tomuto na�ízení sice vyhovují, ale nad jejich umíst�ním visí mnoho otazník�. Mezi 

tyto p�ípady pat�í také n�která zajišt�ní odplyn�ní hlavních d�lních d�l. Nap�. se jedná o vrty 

v blízkosti obytných dom�, v blízkosti elektrického vedení, silnice apod. Jako p�íklad uvádím 

n�které z nich na obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 N�které p�íklady umíst�ní odply�ovacích vrt� nebo zajišt�ní odplyn�ní HDD 
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3  Cíle diserta�ní práce 

3.1 Hlavní cíl diserta�ní práce 

 

 Hlavním cílem diserta�ní práce je provést analýzu vybraného odply�ovacího vrtu, 

jehož pomocí je odvád�no d�lní ovzduší na povrch �ízeným zp�sobem, vytvo�it numerický 

model proud�ní vystupujícího methanu z tohoto vrtu a prov��it míru bezpe�nosti 

vypoušt�ného methanu p�edm�tným vrtem. 

 

 

Díl�í cíle diserta�ní práce 

 

 K dosažení hlavního cíle diserta�ní práce je t�eba zpracovat n�kolik díl�ích cíl�: 

 

• analýzu sou�asného stavu problematiky úniku methanu z poddolovaných území, 

porovnání p�ístupu u nás a v zahrani�í, uvést teoretická východiska matematického 

modelování proud�ní,  

• zhodnocení CFD (Computational Fluid Dynamics) analýzy, využívané programy, 

výhody a možnosti jejich použití, popis programu FLUENT a GAMBIT, 

• provést výb�r a analýzu odply�ovacího vrtu, jehož pomocí je odvád�no d�lní ovzduší 

na povrch �ízeným zp�sobem, 

• analýzu nam��ených hodnot na tomto odply�ovacím vrtu a zhodnocení vzájemného 

vztahu mezi m��enými veli�inami, tj. barometrickým tlakem, objemovým množstvím 

a koncentrací methanu vystupujícího z p�edm�tného vrtu, 

• vytvo�ení matematického modelu �ed�ní koncentrací d�lního methanu s okolním 

ovzduším pomocí difúzního modelu a následn� pomocí CFD analýzy za využití 

programu FLUENT a GAMBIT, posouzení bezpe�nostního hlediska výstupu methanu 

z vytypovaného vrtu, konkrétní i obecné záv�ry vyplývající z tohoto modelu, 

• provést verifikaci výsledk� odlišných p�ístup� pro tvorbu t�chto model�, 

• prov��it míru bezpe�nosti vypoušt�ného methanu p�edm�tným vrtem, 

• zjistit možné následky havárie (zapálení) plynu vystupujícího z odply�ovacího vrtu. 
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4 Mezní vrstva atmosféry a rozptyl zne�išt�ní 

  

 Oblastí pro modelování výstup� methanu z odfukovacích komínk� odply�ovacích vrt� 

je mezní vrstva atmosféry. 

 

4.1 Vlastnosti mezní vrstvy atmosféry 

 

Mezní vrstva atmosféry je �ást troposféry p�ímo ovlivn�ná zemským povrchem. 

Reaguje na jeho podn�ty v �ase kratším než jedna hodina [STULL 1994]. 

 

Tyto podn�ty jsou nap�. vliv terénních nerovností, teplotní zm�ny, t�ení, emise celé 

�ady látek, apod. Tlouš�ka mezní vrstvy se m�ní od n�kolika stovek metr� do n�kolika 

kilometr�. Její velikost je také prom�nná v �ase. Meteorologické parametry jako je rychlost, 

teplota, vlhkost se v mezní vrstv� atmosféry m�ní v závislosti na výšce. Na obr. 4.1 je 

schématicky znázorn�no rozd�lení troposféry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Rozd�lení troposféry 
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4.2 Proud�ní v mezní vrstv� atmosféry 

  

 „Turbulence“ v blízkosti zemského povrchu je charakteristickou vlastností, kterou 

se odlišuje mezní vrstva od zbytku atmosféry. Proud�ní  v mezní vrstv� atmosféry m�že být 

charakterizováno také jako „vln�ní“, které je generováno t�ením o zemský povrch,  nebo jako 

„st�ední vítr“. Tyto t�i základní jevy (viz. obr. 4.2) se mohou vyskytovat samostatn� nebo 

spole�n�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Proud�ní v atmosfé�e 

 

4.2.1 Turbulence 

 

Proud�ní, vykazující chaotické fluktuace v prostoru a �ase, se nazývá turbulentní. Jako 

typicky p�íklad turbulentního proud�ní  lze nap�. uvést kou�ovou vle�ku vystupující z komína. 

Komplexní matematický popis turbulence je velmi problematický a tento jev stále není 

po matematické stránce vy�ešen. Turbulence je ve své podstat� náhodný, jen t�žko 

p�edvídatelný d�j, který se vyzna�uje vysokou citlivostí na zm�nu po�áte�ních podmínek. 

Malá zm�na po�áte�ních podmínek vyvolá velké zm�ny v pr�b�hu celého d�je. 

 

 Turbulentní proud�ní obsahuje struktury nazývané „eddies“, což jsou turbulentní víry 

r�zných velikostí. Velké víry se rozpadají na menší a menší až dojde k p�em�n� na teplo. 

Tento d�j se nazývá disipace. Turbulentní proud�ní tedy ztrácí kinetickou energii a pokud 

není op�t generováno, vymizí. 
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4.3 Atmosférická stabilita 

 

 Stabilita atmosféry ur�uje vertikální pohyb vzduchu a bu
 brání nebo napomáhá 

turbulenci. Jedním ze zdroj� mechanické turbulence je vítr. Dalším pak m�že být turbulence 

spojená s vertikálním teplotním profilem. 

 

 Nap�íklad, jestliže malý objem vzduchu stoupá vertikáln� atmosférou a dostane 

se do oblasti s nižším tlakem, expanduje a ochlazuje se. Pokles teploty s výškou je znám jako 

teplotní gradient. Jestliže byl vzduch suchý a proces adiabatický (d�j probíhá bez vým�ny 

tepla s okolím, tedy jedná se o dosažení zm�ny vzdušné teploty bez p�ímého dodání tepla; d�j 

souvisí s teplotou vzduchu, rozpínáním se vzduch ochlazuje a stla�ením se otepluje), pak 

by m�l proces poklesu p�íslušnou hodnotu, která je známá jako adiabatický teplotní gradient 

ALR (adiabatic lapse rate). Tento proces jako takový se v atmosfé�e nevyskytuje. Díky n�mu 

máme možnost porovnání s reálnými atmosférickými podmínkami. 

 

 Sutton uvedl: „dT/dz ≈ -1 oC na 100 m. Tato p�esná rychlost poklesu 

teploty T s výškou z, známá jako suchý teplotní gradient ozna�ovaný symbolem Γ, je jednou 

ze základních konstant meteorologie“. Hodnota odpovídá neutrálním podmínkám 

[SUTTON, 1953]. 

 

 N�které teplotní podmínky, které se mohou v praxi vyskytnout jsou na obr. 4.3. 

Zvláštní p�ípad je inverze. Lze se s ní setkat v noci s �istou oblohou a p�i v�trech s nízkou 

rychlostí, kdy p�da a vzduch ztrácí teplo radiací. 

 



4  Mezní vrstva atmosféry a rozptyl zne�išt�ní 

 22 

 

Obr. 4.3  Vertikální teplotní profily 

 

K�ivka 1:  suché adiabatické podmínky 

K�ivka 2:  super adiabatické podmínky - za silného slune�ního zá�ení nebo p�i proud�ní 

  studeného vzduchu proti horkému povrchu, které podporuje nestabilitu. 

K�ivka 3:  neutrální podmínky - zataženo, st�ední až silný vítr 

K�ivka 4:  sub-adiabatické podmínky - podporují stabilitu 

K�ivka 5:  isotermické podmínky - siln� podporují stabilitu 

K�ivka 6:  inverzní podmínky - nejstabiln�jší 

 

4.3.1 Kategorie stability atmosféry 

 

 Tyto kategorie vyjad�ují aktuální stav atmosféry a jsou ve vztahu (viz. obr. 4.3) 

s vertikálním teplotním profilem atmosféry. P�i výpo�tech rozptyl� se vyskytují vztahy 

obsahující parametry, které jsou funkcí stability. 
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Pasquill definoval základních šest kategorií stability: 

 

A - extrémn� nestabilní podmínky (obr. 4.3, k�ivka 2) 

B - st�edn� nestabilní podmínky 

C - mírn� nestabilní podmínky 

D - neutrální podmínky (obr. 4.3, k�ivka 3) 

E - mírn� stabilní podmínky (obr. 4.3, k�ivka 5) 

F - st�edn� stabilní podmínky (obr. 4.3, k�ivka 6) 

 

 Tabulka 4.1 znázor�uje jakým zp�sobem probíhá volba kategorie odpovídající 

reálným meteorologickým podmínkám. 

 

Tabulka 4.1  Klasifikace stability pro model Pasquill-Gifford�v 

Slune�ní zá�ení (den) noc Rychlost v�tru 

ve výšce 10 m 

m.s-1 silné st�ední slabé 

slab� zataženo 

nebo > 4/8 

zataženo 

< 3/8 zataženo 

< 2 A A - B B - - 

2 - 3 A - B B C E F 

3 - 5 B B - C C D E 

5 - 6 C C - D D D D 

> 6 C D D D D 

 

 

 Pokud je ve dne i v noci úpln� zataženo, pak se bez ohledu na rychlost v�tru volí 

kategorie D [PASQUILL 1961]. 
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4.4 Rozptyly 

 

 Obecn� rozptyl plyn� a par velmi siln� ovliv�ují meteorologické a topografické 

podmínky. Základní podmínky, které ovliv�ují rozptyl látek jsou: 

 

• vítr, 

• atmosférická stabilita. 

 

 V p�ípad� úniku methanu není nutno zahrnovat žádný další vliv, jako je nap�. 

nerovnost povrchu, výška jeho �ed�ní, budova nebo terénní nerovnosti, protože methan 

je leh�í než vzduch a bude se ší�it p�edevším vertikáln�. Je možné, že vítr bude tento 

vertikální rozptyl omezovat a ší�ení methanu bude nabírat horizontální sm�r. 

 

 

4.5 P�edpoklady použité pro vznícení methanu 

 

 V podstat� by p�i náhodné iniciaci methanu unikajícího z odply�ovacího komínku 

mohlo dojít ke dv�ma stav�m: 

 

• k výbuchu oblaku methanu, 

• k jeho rychlému vyho�ení a následnému vytvo�ení tzv. pochodn� na ústí 

potrubí vrtu.  

 

Jev rychlého vyho�ení se nazývá flash fire [JANOVSKÝ 2002b, 2002d]. 

 

 Pro posouzení následk� vyho�ení oblaku plynu a nebezpe�ného p�sobení tepelné 

radiace bude použit jednoduchý model, který bude konzervativn� p�edpokládat, že veškerý 

unikající plyn je methan a celý oblak obsahuje pouze koncentraci methanu. Takové podmínky 

jsou pro ho�ení nebo výbuch methanu z hlediska ohrožení okolí nejhorší [JANOVSKÝ 2001, 

2003]. 
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4.6 Modely rozptyl� 

 

 Snahou t�chto model� rozptylu je co nejp�esn�ji popsat transport toxických 

nebo výbušných látek vzduchem od ur�itého místa do zájmových oblastí. Klí�ový parametr, 

který je nutné zhodnotit p�i volb� modelu je vznášivost látky. Látky jsou neutráln�, pozitivn� 

nebo negativn� vznášivé. Neutrální hustota je obecný p�edpoklad v p�ípad�, že hustota sm�si 

plynu se vzduchem je blízká hustot� vzduchu. P�i ur�ování hustoty plynu nelze uvažovat 

pouze molekulovou hmotnost plynu, ale také teplotu a kapi�ky kapaliny. Plyny s pozitivní 

vznášivostí jsou plyny s nízkou molekulovou hmotností, což je nap�. methan. 

 

 Hybnost výtoku má zna�ný efekt na množství vstupujícího vzduchu. Jestliže 

je kinetická energie velká, pak do oblaku vstupuje velké množství vzduchu. Množství 

vstupujícího vzduchu ovliv�uje hustotu oblaku a je d�ležité p�i dalším rozptylu. 

 

 Velmi krátké úniky se �eší jako jednorázové a jejich opakem jsou úniky kontinuální. 

Existují i úniky st�ední doby trvání, ty lze modelovat jako kvazi-jednorázové nebo 

kvazi-kontinuální. 

 

 Nejb�žn�jšími uvažovanými p�ípady jsou jednorázový únik z bodového zdroje 

(odfouknutí) obr. 4.4 a kontinuální únik z bodového zdroje (vle�ka) obr. 4.5. Vzhledem 

k zadaným podmínkám bude dále použit kontinuální model rozptylu látek v ovzduší. 

 

Obr. 4.4 Odfouknutí vytvá�ející se p�i jednorázovém úniku látky 

 

Koncentrace jsou stejné na všech t�ech 

Sm�r v�tru 
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Obr. 4.5 Charakteristická vle�ka tvo�ící se p�i kontinuálním výtoku látky 

 

 

 

Pasquill-Gifford�v model 

 

 Model je popsaný v publikacích [PASQUILL 1961] a [PASQUILL 1962]. 

Pro kontinuální zdvižený bodový zdroj lze použít následující rovnici: 
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Kde C(x,y,z) je koncentrace látky [kg.m-3] v míst� o sou�adnicích x, y a z vyjád�eno jako 

vzdálenosti od p�vodního místa úniku [m], Qhm je kontinuální hmotnostní výtok [kg.s-1], u je 

rychlost v�tru [m.s-1], σy a σz [m] jsou rozptylové koeficienty ve sm�ru v�tru, kolmo na sm�r 

v�tru a vertikálním sm�ru (x, y a z) [m]. Hodnoty rozptylových koeficient� σy a σz 

pro kontinuální zdroj byly detailn� diskutovány v práci [TURNER 1970] a jsou uvedeny 

v Tabulce 4.2. 

 

 

 

 

 

Sm�r v�tru 
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Tabulka 4.2 Hodnoty rozptylových koeficient� pro Pasquill-Gifford�v model 

rozptylové koeficienty Pasquillovy 

kategorie 

stability 
σy [m] σz [m] Platnost 

A σy= 0,493 . x0,88 

σz= 0,087 . x1,10 

log10 σz = -1,67 + 0,902 . log10 x +0,181 . 

.(log10 x)2 

100 < x < 300 

300 < x < 3000 

B σy= 0,337 . x0,88 

σz= 0,135 . x0,95 

log10 σz = -1,25 + 1,09 . log10 x + 0,0018 . 

.(log10 x)2 

100 < x < 500 

500 < x < 2×104 

C σy= 0,195 . x0,90 σz= 0,112 . x0,91 100 < x < 105 

D σy= 0,128 . x0,90 

σz= 0,093 . x0,85 

log10 σz = -1,22 + 1,08 . log10 x - 0,061 . 

.(log10 x)2 

100 < x < 500 

500 < x < 105 

E σy= 0,091 . x0,91 

σz= 0,082 . x0,82 

log10 σz = -1,19 + 1,04 . log10 x - 0,070 . 

.(log10 x)2 

100 < x < 500 

500 < x < 105 

F σy= 0,067 . x0,90 

σz= 0,057 . x0,80 

log10 σz = -1,91 + 1,37 . log10 x - 0,119 . 

.(log10 x)2 

100 < x < 500 

500 < x < 105 

 

 

 Rovnice pro kontinuální zdroj je použitelná pouze p�i dodržení podmínky, že doba 

trvání úniku t je rovna nebo v�tší než pom�r vzdálenosti x k rychlosti v�tru u (t ≥ x / u). Tato 

podmínka je v daném p�ípad� spln�na [PASQUILL 1961], [PASQUILL 1962a]. 
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Briggs�v model 

 

 Výše uvedený model nelze použít v p�ípad� bezv�t�í. Pro podmínky bezv�t�í lze 

použít model popsaný v [BRIGGS 1965], [BRIGGS 1969], [LYONS 1975] a [HANNA, 

BRIGGS, HOSKER 1982]. Briggs�v model rozlišuje mezi vle�kou, ve které dominuje 

hybnost, a vle�kou, které dominuje vznášivost; mezi vertikální vle�kou a vle�kou zak�ivenou; 

a mezi vle�kou blízko zdroje a vle�kou za t�í stabilitních podmínek (stabilní, tém�� neutrální 

a nebo nestabilní). 

 

 

Rovnice pro výšku oblaku v závislosti na vzdálenosti je: 

 

( )
a

o
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32316,1 ⋅⋅
=∆         (4.2) 

 

Kde ∆hB je výška oblaku [m] ve vzdálenosti x [m], ua je rychlost v�tru [m.s-1]. 

 

Fo je faktor vznášivosti [m4.s-3] definovaný jako: 
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Kde g je tíhové zrychlení 9,81 [m.s-2], b0 je polom�r výtokového otvoru [m], u0 je výtoková 

rychlost plynu [m.s-1], ρ0 je hustota plynu [kg.m-3] a ρa je hustota vzduchu [kg.m-3]. 

 

Polom�r oblaku b(x) [m] lze vypo�ítat podle rovnice: 

 

( ) x
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h
u
u
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0 ρ
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       (4.4) 

 

Kde hx je místní výška oblaku [m]. 
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 Rozložení koncentrace v oblaku, kdy se p�edpokládá pr�m�rná koncentrace v �ezu 

oblaku, lze vypo�ítat podle rovnice 

 

( )
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2

0
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        (4.5) 

 

Kde C(x) [kg.m-3] je pr�m�rná koncentrace v oblaku v �ezu ve vzdálenosti x od místa úniku. 

 

 

4.7 Výbuch oblaku plynu 

 

 Výbuch oblaku plynu je d�j, který probíhá ve volné atmosfé�e a produkuje 

nezanedbatelné tlakové vlny. Za�íná s únikem velkého množství odpa�ující se ho�lavé 

kapaliny nebo plynu ze zásobníku, procesní nebo transportní nádoby, nebo potrubí. Obecn� 

je k výskytu výbuchu oblaku par s produkcí významných p�etlak� v tlakové vln� pot�eba 

spln�ní ur�itých podmínek. 

 

1. Látka musí být ho�lavá a musí se vyskytovat za vhodných podmínek. Tyto podmínky jsou 

nap�. tlak, teplota, koncentrace atp. Mezi takové látky pat�í: zkapaln�né plyny pod tlakem 

(nap�. propan, butan), oby�ejné ho�lavé kapaliny zvlášt� za vysokých teplot a nebo tlak� 

(nap�. cyklohexan, ropa) a nezkapaln�né ho�lavé plyny (nap�. methan, ethylen, acetylen). 

 

2. D�íve než dojde k iniciaci musí se vytvo�it oblak dostate�né velikosti (fáze rozptylu). 

Jestliže dojde k okamžité iniciaci, pak dojde k vytvo�ení velkého požáru, pochodn� nebo 

ohnivé koule, ale významné škody zp�sobené p�etlakem nejsou pravd�podobné. Jestliže 

je možné, aby se oblak vytvá�el v prostoru po ur�itou dobu, následn� byl iniciován, pak 

se ni�ivé p�etlaky mohou vygenerovat a vyústit v zna�né a rozsáhlé škody.  

 

3. K vygenerování významných p�etlak� musí být v ho�lavé oblasti oblaku dostate�né 

množství látky. Oblak plynu lze obecn� rozd�lit do t�í oblastí: bohatou (oblast poblíž 

místa úniku), chudou oblast (na okraji oblaku) a oblast ve st�ední �ásti, tedy v rozmezí 

ho�lavosti (spodní mez výbušnosti, horní mez výbušnosti). Velikost �ásti oblaku 
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v jednotlivých oblastech závisí na mnoha faktorech, které zahrnují typ a množství uniklé 

látky, tlak a dobu trvání úniku, velikost výtokového otvoru, stupe� ohrani�ení oblaku, vítr, 

vlhkost vzduchu a další vlivy prost�edí. 

 

4. Ni�ivé následky výbuchu oblaku par mohou být velmi r�zné a jsou ur�eny rychlostí ší�ení 

�ela plamene. Ve v�tšin� p�ípad� je deflagrace procesem ší�ení plamene. Za extrémních 

podmínek se m�že vyskytnout i detonace. 

 

 Deflagraci lze nejlépe popsat jako proces ho�ení, ve kterém je rychlost ší�ení 

dominantn� �ízena jak procesem molekulárního, tak turbulentního p�enosu. Pokud jsou 

rychlosti plamene b�žných uhlovodík� zhruba v rozmezí 5 až 30 m.s-1, jsou pro vygenerování 

významných p�etlak� p�íliš nízké. Tedy, oblak par bude pouze ho�et, a událost bude popsána 

jako velký „flash fire“ – vyho�ení oblaku [JANOVSKÝ 2002b, 2002d]. Proto se p�i výbuchu 

oblaku par turbulence vždy vyskytují. Výsledky výzkum� ukazují, že turbulence významn� 

zvyšují rychlosti ho�ení p�i deflagraci [JANOVSKÝ 2000, 2000c]. 

 

 

Vliv vysoké turbulence v pr�b�hu výbuchu oblaku par je patrný v následujících p�ípadech: 

 

• turbulencí spojenou se samotným únikem (únik kritickou rychlostí nebo katastrofické 

roztržení nádoby vyús�ující v explosivn� se ší�ící oblak), 

• turbulence produkované v nevyho�elém plynu expandujícím p�ed plamenem ší�ícím 

se p�es zastav�nou oblast, 

• extern� vytvá�ené turbulence objekty, jako jsou ventila�ní systémy, trubkové tepelné 

vým�níky a ventilátory. 

 

 Samoz�ejm�, že se mohou všechny mechanismy uplatnit sou�asn�, jako nap�íklad 

p�i úniku kritickou rychlostí v zastav�né oblasti. 

 

 Tyto mechanismy mohou zp�sobit velmi vysoké rychlosti plamene a jako výsledek 

silné p�etlaky. Generování vysokých rychlostí ho�ení je omezeno na zastav�nou oblast, 

nebo na oblast pod vlivem turbulentního výtoku. Jakmile plamen vstoupí do oblasti s nízkou 

turbulencí, dojde k poklesu jak rychlosti ho�ení tak p�etlaku. 
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4.8 Ho�ení – pochode� 

 

 Rozm�ry plamene lze spo�ítat podle vztah� uvedených v encyklopedii [LEES 1996]: 

 
0,59,1= mL ⋅          (4.6) 

 

LW ⋅0,25=          (4.7) 

 

kde, W je polovina ší�ky kužele plamene [m], m je výtoková rychlost [kg.s-1] a L je délka 

plamene [m]. 

 

 V p�ípad� požár� jsou následky zp�sobeny bu
 p�ímým kontaktem s plamenem nebo 

p�sobící tepelnou radiací. 

 

4.8.1 Obdržený tepelný tok 

 

 Jedním z model� výpo�t� tepelného toku p�sobícího v ur�ité vzdálenosti od plamene 

je model bodového zdroje. Používá se následující rovnice. 

 

px FQ�Q ⋅⋅ R=          (4.8) 

 

kde, Qx [kW.m-2] je tepelná radiace obdržená ve vzdálenosti x od zdroje, � � je atmosférická 

transmisivita [-], Fp je faktor pohledu bodového zdroje [m-2] a QR je celkové vyzá�ené 

radia�ní teplo [kW]. 
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4.8.2 Energie emitovaná povrchem 

 

 Lze ji po�ítat podle Stefan-Boltzmanovy rovnice [LEES 1996]. Je funkcí teploty 

plamene. Radia�ní díl celkové uvoln�né energie leží v rozmezí 0,15 – 0,35. Pro methan 

je to 0,2 % celkov� uvoln�né energie. 

 

4.8.3 Geometrický faktor pohledu 

 

 Ur�uje tepelnou radiaci v ur�itém míst�. 

 

 Nejjednodušší faktor tvaru p�edpokládá, že veškerá radiace vychází z jednoho bodu 

a je obdržen kolmo orientovaným cílem: 

 

24
1

=
x

Fp ⋅⋅π
         (4.9) 

 

kde, Fp je faktor pohledu bodového zdroje [m-2] a x je vzdálenost od bodového zdroje [m]. 

 

 Tento faktor musí být použit na celkov� uvoln�né radia�ní teplo.  

 

4.8.4 Atmosférická transmisivita 

 

 V�tšinou je 20 - 40 % tepelného toku rozptýleno atmosférou do vzdálenosti 100 m. 

 

 Pro výpo�et transmisivity � [-] existuje jednoduchá rovnice použitelná pro všechny 

typy požár�. 

( ) 09,002,2 −⋅⋅= xpwτ         (4.10) 

 

kde pw [N.m-2] je parciální tlak vodních par ve vzduchu p�i relativní vlhkosti RH 

a x je vzdálenost od povrchu plamene k objektu [m]. 
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5 M��ení odply�ovacích vrt� 

  

 Nam��ená a n�která další data v této kapitole byla �erpána z projektu VaV 	BÚ 

23/2003 „Využití d�lní degazace pro p�edcházení ne�ízených výstup� methanu na povrch 

po likvidaci dolu“. 

 

5.1 Výb�r odply�ovacího vrtu pro následnou analýzu 

 

Na základ� p�edchozích studií pracovník� OKD, DPB, a.s. byly navrženy tyto 

odply�ovací vrty k monitorování: 

 

� v lokalit� Hladnov  - odply�ovací vrt MVE - 1 

� v lokalit� Orlová  - odply�ovací vrt OV 24a 

� v lokalit� Hrušovský d�l - odply�ovací vrt HD 201  

� v lokalit� Pet�kovice - odply�ovací vrt MV 39  

      

 V 1. �tvrtletí roku 2004 byla na t�chto vybraných vrtech provedena analýza výsledk� 

m��ení objemového pr�toku množství vzdušin a koncentrací vystupujícího methanu ve vztahu 

k úrovni barometrického tlaku za dobu n�kolika m�sí�ních sledování. Výsledky této analýzy 

vedly k rozhodnutí instalovat za�ízení pro monitoring požadovaných parametr� nejprve 

na odply�ovacím vrtu MVE – 1. V pr�b�hu 2. �tvrtletí byl realizován ov��ovací provoz 

pr�b�žného sledování a p�enosu výše uvedených veli�in z odply�ovacího vrtu MVE – 1 

M��ení uvedených parametr� probíhalo i ve 3. �tvrtletí roku 2004. 

 

 V listopadu 2004 bylo rozhodnuto o výb�ru odply�ovacího vrtu OV 24a v Orlové 

na základ� p�edložených výsledk� m��ení výstupu methanu p�ed a po spušt�ní odsávací 

stanice v lokalit� Orlová. Bylo konstatováno, že provoz aktivní odsávací stanice neovlivnil 

vystupující koncentrace methanu z OV 24a a tak mohl být realizován v 1. �tvrtletí 2005 

provoz  sledování a p�enosu koncentrací methanu, barometrického tlaku a rychlosti 

proudících vzdušin na tomto vrtu. 
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 Tvorba databáze nam��ených výsledk� na základ� monitoringu odply�ovacího vrtu 

OV 24a byla zahájena dne 1.4.2005 a ukon�ena dne 11.7.2005. Poté byla provedena realizace 

p�eložení na vrt HD 201 a od 16.7.2005 byly m��eny parametry vystupujících vzdušin 

z tohoto odply�ovacího vrtu v hodnotách rychlosti (objemového množství), koncentrace 

methanu a barometrického tlaku. 1.10.2005 byla nástavba tohoto odply�ovacího vrtu 

dopln�na o m��ení teplot vn�jšího ovzduší a teploty vzdušin ve vrtu. 

 

 Odply�ovací vrt MV 39 byl sledován od 15.2.2006 do 15.5.2006 bez poruch 

na m��ícím za�ízení. 

 

 Jelikož vrt OV 24a byl za�azen mezi dob�e propustné a vykazoval dlouhodob� 

pom�rn� stabilní a vysokou koncentraci methanu, byla mu p�i dalších analýzách v�nována 

zvýšená pozornost oproti ostatním vrt�m. 

  

5.2 Za�ízení umož�ující pr�b�žné sledování veli�in vystupujících sm�sí v hodnotách 

objemového množství, koncentrace a teploty 

 

Byla vybrána, odsouhlasena a po�ízena za�ízení, která monitorují vzduchotechnické 

parametry na vytypovaných odply�ovacích vrtech. Níže uvedené fotografie (obr. 5.1) byly 

po�ízeny v období kdy bylo za�ízení umíst�no na vrtu OV24a v Orlové.  

 

 Na obr. 5.5 se nachází ukázka grafického zpracování nam��ených hodnot z níže 

popsaného za�ízení. 

 

5.2.1 Za�ízení se skládá z t�chto komponent: 

 

• m��ení teplot, 

• m��ení množství stacionárním anemometrem SAS4, 

• m��ení koncentrace CH4 IR sníma�em TX 6363, 

• m��ení barometrického tlaku je provád�no sníma�em Commeter THPZ na m��ící 

 stanici v areálu OKD, DPB, a.s. 
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Obr. 5.1 Umíst�ní m��ícího za�ízení na komínku odply�ovacího vrtu OV 24a v Orlové. 

 

Za�ízení pro m��ení teplot 

 

Za�ízení pro m��ení teplot bylo nainstalováno pomocí sníma�� Pt 100. 

 

odporový sníma� teploty kabelový Pt 100 m��ený rozsah  -40 až  +180 °C 

       t�ída p�esnosti A, B dle IEC 751 

odporový sníma� teploty prostorový Pt 100 m��ený rozsah  -40 až  +150 °C 

       t�ída p�esnosti A, B dle IEC 751 

 

Popis m��ení teplot 

  

 Sníma� venkovní teploty byl umíst�n ve výšce 1,5 – 1,8 m nad úrovni terénu na sk�íni 

komunika�ního modulu DKM – 1B. Sníma� vnit�ní teploty ve vrtu byl umíst�n v hloubce 

7 - 10 m pod povrchem. Ob� teploty byly p�enášeny a archivovány na C�S OKD, DPB, a.s. 

v kroku jednou za hodinu. Sníma� vnit�ní teploty ve vrtu musel být upraven, aby nedocházelo 

ke kontaktu senzoru se st�nou potrubního systému vrtu, a tím ke zkreslení m��ených hodnot. 

Fotografie této úpravy jsou na obr. 5.2 a 5.3. Umíst�ní m��ících za�ízení na odply�ovacím 

vrtu OV 24a je schématicky znázorn�no na  obr. 5.4. 
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Obr. 5.2 Fotografie senzoru ur�eného k m��ení teploty ve vrtu 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Fotografie úpravy senzoru ur�eného k m��ení teploty ve vrtu 
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Za�ízení pro m��ení množství vzdušin 

 

 Anemometr SAS4 byl umíst�n v nástavci o pr�m�ru 100 mm v horní �ásti nástavby 

v ose odply�ovacího vrtu. Snímané hodnoty rychlosti proudících vzdušin jsou p�enášeny 

na C�S OKD, DPB, a.s., p�epo�ítávány na objemový pr�tok a archivovány v kroku jedné 

hodiny. Tyto údaje jsou garantovány pokud rychlost proudících vzdušin p�ekra�uje 0,2 m.s-1. 

Zjistilo se, že i pod tuto rychlost se anemometr dob�e osv�d�il a výsledky m��ení 

korespondují s realitou. Za�ízení bylo nutno opat�it sí�kou proti létajícímu hmyzu, který 

v minulosti �asto zastavoval vrtulku anemometru a znemožnil tak pr�b�žné m��ení. 

 

Technické parametry za�ízení 

 

� anemometr SAS4   m��ený rozsah  0,2 – 20 m.s-1 

p�esnost m��ení ± 0,5 % 

 

� IR sníma� TX6363   m��ený rozsah  0 – 100 % CH4  

p�esnost m��ení ± 0,05 % 

 

� sníma� Commeter THPZ  m��ený rozsah  950 – 1100 hPa 

p�esnost m��ení ± 2 hPa 

 

Za�ízení pro m��ení koncentrace methanu 

  

 Sníma� TX6363 byl umíst�n senzorem svisle dol� v míst� s dostate�nou difúzí m��ené 

sm�si v nadzemní nástavb� odply�ovacího vrtu. Byl chrán�n proti p�ímému dešti, slunci 

a mechanickému poškození. Snímané hodnoty koncentrace methanu byly p�enášeny na C�S 

a archivovány v kroku jedné hodiny. Pokud došlo ke zm�n� koncentrace methanu o 1 % byla 

tato zm�na zaznamenávána ihned. Do databáze byla uvád�na maximální dosažená 

koncentrace v m��ené hodin�. 
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Za�ízení pro m��ení barometrického tlaku 

 

 Registra�ní sníma� barometrického tlaku THPZ je umíst�n v m��ící stanici na C�S 

OKD, DPB, a.s. M��ené hodnoty barometrického tlaku p�epo�tené na hladinu mo�e jsou 

zaznamenávány v kroku jedné hodiny a archivovány. 

 

5.3 Výsledky dlouhodobé odsávací zkoušky (DOZ) na OV 24a 

 

-  V pr�b�hu DOZ byly z podzemí odsáty následující objemy plyn�: 

  • 41 515 m3 sm�si d�lních plyn�  

z toho: 

  • 20 065m3 CH4 

  • 1 340m3 CO2 

  • 173m3 O2 

 

- Vrt OV 24a byl odvrtán do oblasti s menším stupn�m konsolidace sta�in s návaznými 

komunikacemi pro migraci d�lních plyn�. V pr�b�hu DOZ se tato skute�nost projevila 

vyšší plynopropustností vrtu, tj. celkem vysokým objemovým pr�tokem sm�si plyn� 

v pr�b�hu celé DOZ a p�i záv�re�ném ov��ení maxima objemového pr�toku bylo 

dosaženo hodnoty 786 m3 . hod-1 p�i spot�eb� tlaku na sání -26,9 kPa. 

 

- Koncentrace CH4 m�la po celou dobu konání DOZ klesající trend, v úvodu bylo 

nam��eno maximum cca 60 % a p�i ukon�ení bylo nam��eno cca 40 %. Koncentrace 

CO2 v pr�b�hu konání DOZ zaznamenala trvalý nár�st na cca 3,9 %. 

 

- Trvale nízká koncentrace O2 ve sm�si odsávaných plyn� sv�d�í jednak o kvalitním 

technickém provedení konstrukce vrtu, které brání p�isávání atmosféry p�es úvodní 

kolonu a také o tom, že odsávaná sm�s plyn� je sta�inného charakteru. 

 

- Vypo�teným ekvivalentním pr��ezem vrtu (tabulka 5.1), spadá vrt mezi dob�e 

propustné. Podrobné výsledky dlouhodobé odsávací zkoušky jsou uvedeny rovn�ž 

v tabulce 5.1. 
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Tabulka 5.1: Výsledky dlouhodobé odsávací zkoušky 

údaj jednotka OV 24a 

hloubka (délka) vrtu [m] 91 

�íslo zastižené sloje  46 + 47 

šikmý / svislý [°] šikmý (-85°) 

období vrtání [dny] 24.11. až 8.12.2003 

termín odsávací zkoušky [dny] 14.12. až 19.12.2003 

doba provozu ZOS [hod] 120 

stabilizovaný objem [m3.hod-1] cca 350 

tlak na sání [kPa] -11,5 až -12,9 

maximální objem [m3.hod-1] 786 

tlak na sání [kPa] -26,2 

koncentrace a její trend p�i stabilizovaném objemu 

CH4 [%] 39,85 až 58,0 

trend   

CO2 [%] 2,63 až 3,76 

trend  � 

O2 [%] 0,1 až 0,8 

trend  ~ 

koncentrace p�i max. objemu 

CH4 [%] 40,05 

CO2 [%] 3,88 

O2 [%] 0,14 

barometrický tlak [hPa] 999 až 1028 

trend bar. tlaku  � - 

ekvivalentní pr��ez 

stabilizovaný objem [m2] 0,0010 

maximální objem [m2] 0,0016 

hodnocení propustnosti vrtu  dob�e propustný 

  

Legenda trendu:   ~ kolísavý   pokles 

     - setrvalý  � vzestup 
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Jedním z hlavních a zásadních parametr� odply�ovacího systému je stanovení 

plynopropustnosti vrtu ve vztahu k primárnímu i sekundárnímu zdroji plynu. V této 

problematice je nejzávažn�jší respektování základního kritéria, což je stanovení 

ekvivalentního pr��ezu vrtu. Proto bylo provedeno vyhodnocení ekvivalentního pr��ezu vrtu, 

které je vázáno na aktivní zp�sob odsávání, tedy na vyhodnocení odsávacích zkoušek. Bylo 

využito výsledk� �ešení grantu [VAJS, STRAKOŠ  2002]. Tedy, že ekvivalentní pr��ez 

má pom�ru mezi podtlakem a odsávaným množstvím parabolický pr�b�h. Tato parabolická 

závislost je vyjád�ena vztahem: 

 

p

Q
A

∆
= 2,1           (5.1) 

 

kde:  A je ekvivalentní pr��ez  [m2] 

Q je objemový pr�tok   [m3.s-1] 

  �p je tlak    [Pa] 

 

Hodnocení vrtu z hlediska propustnosti bylo provedeno následovn�. 

 

Odply�ovací vrt nepropustný  A = 0,0 - 0,0003 m2 

Odply�ovací vrt málo propustný A = 0,0003 - 0,0005 m2 

Odply�ovací vrt st�edn� propustný A = 0,0005 - 0,001  m2 

Odply�ovací vrt dob�e propustný A = 0,001 - a více  m2 

 

 

Dle vyhodnocení ekvivalentního pr��ezu vrtu OV 24a tento vrt spadá do kategorie 

dob�e propustných. Odply�ovací vrt OV 24a ú�inn� zabezpe�uje odplyn�ní �ásti lokality 

historického centra m�sta Orlová. 
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Obr. 5.4 Schéma nástavby m��ených odply�ovacích vrt� 
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Obr. 5.5 P�íklad grafického vyhodnocení nam��ených hodnot na vrtu OV 24a v Orlové 
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5.4 Porovnání extrémních hodnot u vrt� s ukon�eným m��ením 

 

Vrt HD 201 – Hrušov 

 

Tabulka 5.2 Hodnoty p�i max. nam��eném množství 70 m3.h-1 (výfuk) 

 

Tabulka 5.3 Hodnoty p�i min. nam��eném množství -23 m3.h-1 (sání) 

 

K p�echodu vrtu ze sání do výfuku docházelo p�i barometrických tlacích  1001 - 1029 hPa. 

K p�echodu vrtu z výfuku do sání docházelo p�i barometrických tlacích  1002 - 1028 hPa. 

M��eno v období od 16.7.2005 do 11.12.2005 tj. 149 dn� v�etn�. 

 

Vrt OV 24a – Orlová 

 

Tabulka 5.4 Hodnoty p�i max. nam��eném množství 64 m3.h-1 (výfuk) 

 

Tabulka 5.5 Hodnoty p�i max. nam��eném množství -25 m3.h-1 (sání) 

 

Rozmezí bar. tlak�, p�i kterých vrt p�echázel ze sání na výfuk: 1017 - 1030 hPa. 

Rozmezí bar. tlak�, p�i kterých vrt p�echázel z výfuku na sání: 1016 - 1031 hPa. 

M��eno v období od 1.4.2005 do 11.7.2005 tj. 102 dn� v�etn�. 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] v [m.s-1] 

22.8.2005 37 1013 70 1,10 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] v [m.s-1] 

3 - 6.10.2005 0 1027 - 1029 -23 0,36 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] v [m.s-1] 

18.4.2005 64 995 64 1,01 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] v [m.s-1] 

1.4.2005 0 1031 -25 0,39 
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Vrt MVE - 1 -  Hladnov 

 

Tabulka 5.6 Hodnoty p�i max. nam��eném množství 46 m3.h-1 (výfuk) 

 

Tabulka 5.7 Hodnoty p�i min. nam��eném množství -37 m3.h-1 (sání) 

 

Rozmezí bar. tlak�, p�i kterých vrt p�echázel ze sání na výfuk: 1014 - 1026 hPa. 

Rozmezí bar. tlak�, p�i kterých vrt p�echázel z výfuku na sání: 1014 - 1018 hPa. 

M��eno v období od 27.4.2004 do 31.10.2004 tj. 188 dn� v�etn�. 

 

 

Vrt �. 39 – Pet�kovice 

 

Tabulka 5.8 Hodnoty p�i max. nam��eném množství 101 m3.h-1 (výfuk) 

 

Tabulka 5.9 Hodnoty p�i min. nam��eném množství -124 m3.h-1 (sání) 

 

 

Rozmezí bar. tlak�, p�i kterých vrt p�echázel ze sání na výfuk: 1002 - 1021hPa. 

Rozmezí bar. tlak�, p�i kterých vrt p�echázel z výfuku na sání: 1003 - 1020 hPa. 

M��eno v období od 15.2.2006 do 15.5.2006 tj. 90  dn� v�etn�. 

 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] v [m.s-1] 

23.9.2004 20 1000 46 0,723 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] v [m.s-1] 

12.10.2004 0 1030 -37 0,58 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] v [m.s-1] 

7.3.2006 0 1014 101 1,6 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] v [m.s-1] 

13.3.2006 0 1029 až 1031 -124 2 
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Ve výše uvedených tabulkách 5.2 až 5.9 jsou uvedena maxima resp. minima p�i výfuku, 

resp. sání u všech m��ených odply�ovacích vrt�. Vrty se zna�n� odlišovaly jak 

ve vyfoukávané koncentraci methanu, tak v objemu vyfoukávaných vzdušin celkov�. Tento 

p�ehled je klí�ový pro ur�ení oblastí, ve kterých se budou tvo�ené modely pohybovat. Jako 

nejnebezpe�n�jší se na první pohled jeví 64 % methanu a 1 m.s-1 u vrtu OV 24a. Je však 

nutno prov��it i jiné stavy, které se vyskytly u ostatních vrt�. P�echody vrt� ze sání na výfuk 

jsem detailn� zpracoval v tabulkách. Ty mohou být užite�ným materiálem odborník�m, 

zabývajícím se výstupy methanu z hlediska statistického. Jsou sou�ástí p�ílohy �. 3 této práce. 

M��ené veli�iny byly vyhodnoceny také graficky. Tento materiál se nachází v p�íloze �. 2. 

P�íklad grafického vyhodnocení je vyobrazen na obr. 5.5. 	ernou a sv�tle modrou barvou 

je vyobrazen klouzavý pr�m�r objemového množství vzdušin proudících vrtem. V první 

polovin� obrázku bylo objemové množství m��eno ru�n�, pouze ve dne a v ur�ité hodiny. 

Ve druhé polovin� je pak ukázka souvislého m��ení, jehož ode�et probíhal pravideln� každou 

hodinu. P�echody objemového množství nulovou hodnotou jsou všechny pe�liv� 

zaznamenány v p�íloze �. 2. Hodnoty v p�ílohách uvádím pouze pro vrt OV 24a . 
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5.5 Díl�í zhodnocení 

 

Zkušební provoz tohoto za�ízení potvrdil vhodnost vybrané m��icí techniky. M��icí 

za�ízení bylo postupn� umíst�no na všechny �ty�i odply�ovací vrty uvedené v kapitole 5. Jako 

nejvhodn�jší z vytypovaných vrt� se pro další analýzy hodí OV 24a. Vykazoval po dlouhou 

dobu pom�rn� stabilní a vysokou koncentraci methanu. M��ení na tomto vrtu bylo provád�no 

od 1.4.2005 do 11.7.2005. Nam��ené a zhodnocené výsledky vrtu OV 24a v�etn� grafického 

zpracování jsou sou�ástí  této práce. 

 

 Po�áte�ní fáze �ešení byla zam��ena na zhodnocení kontrolních m��ení koncentrací 

vystupujících plyn� na odply�ovacích vrtech ve vztahu k úrovni barometrického tlaku, 

na výb�r odply�ovacího vrtu, který poskytuje záruku stability koncentrace methanu i t�snosti 

v��i povrchovému ovzduší, reaguje na zm�nu barometrického tlaku a má tedy pot�ebnou 

vypovídací schopnost. P�i výb�ru odply�ovacích vrt� vhodných pro �ešení byly vyhodnoceny 

odsávací zkoušky, jejichž cílem bylo zjišt�ní a ov��ení vydatnosti zdroje plynu, funkce 

odply�ovacího systému a pr�chodnosti odply�ovacího vrtu. Byl stanoven ekvivalentní pr��ez 

vybraných odply�ovacích vrt� a jejich za�azení dle propustnosti. Z nam��ených výsledk� 

bude vytvo�en model, jehož pomocí budeme schopni p�edpov�d�t, jakým zp�sobem se �edí 

vysoká koncentrace vystupujícího methanu z odply�ovacího komínku s okolním ovzduším, 

a to v nejnep�ízniv�jších stavech z hlediska ohrožení bezprost�edního okolí výstupem 

methanu. Model vytvo�ím nejprve numericky a poté v programu FLUENT, geometrii 

odfukovacího komínku a jeho okolí v programu GAMBIT. Dále bude provedeno zhodnocení 

rozptylu unikajícího methanu z odply�ovacího vrtu a následk� možné havárie zapálením. 
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6 Výpo�et rozptylu oblaku plynu a odhad následk� havárie 

 

6.1 Odhad rozptylu oblaku plynu pomocí difúzního modelu  

 

Z obecných vztah� byl proveden odhad rozptylu methanu. Jako vhodný p�íklad byl 

vybrán odply�ovací vrt OV 24a. 

 

 Kdybychom p�edpokládali objemový pr�tok methanu vrtem nap�. 62 m3.h-1, což 

je 0,0172 m3.s-1, byl by hmotnostní výtok methanu roven 0,00769 kg.s-1. P�i konzervativním 

p�edpokladu, že veškerý unikající plyn je methan je hmotnostní výtok methanu roven 

0,01174 kg.s-1. 

 

6.1.1 Fyzikální vlastnosti methanu 

 

Molekulová hmotnost [kg.mol-1]: 16,04 . 10-3 

Bod varu [K]:    11,5 

Kritická teplota [K]:   190,4 

Pom�r specifických tepel [-]:  1,31 

Hustota plynu [kg.m-3]:  0,68 

Spalné teplo [J.kg-1]:   5,002 . 107 

Spodní mez výbušnosti [%]:  5 

Horní mez výbušnosti [%]:  15 
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6.2 P�edpoklady použité pro ší�ení methanu v ovzduší 

 

Nejprve byl proveden výpo�et rozptylu koncentrace v ovzduší. Výpo�et byl proveden 

u vrtu OV 24a. Byly uvažovány jak rozptylové podmínky, tak p�sobení v�tru. 

 

Stavy proud�ní ovzduší: 

 

• bezv�t�í, 

• vítr. 

 

 Jak je obecn� známo odhady rozptylu látek v ovzduší nejsou triviální záležitostí. 

Pro tyto odhady není k dispozici dostatek model� a ty dostupné nep�edpokládají nulovou 

rychlost v�tru. Proto jsou ve výpo�tech za bezv�t�í uvažovány rychlosti v�tru 0,1 m.s-1 

a 0,5 m.s-1. 

 

 V p�ípad� model� rozptylu za p�sobení v�tru budou p�edpokládány dv� kategorie 

atmosférické stability (nejhorší denní rozptylové podmínky, nejhorší no�ní rozptylové 

podmínky) D a F podle Pasquill – Giffordova modelu rozptylu látek [Janovský 

2002a, 2002d].  

 

Rychlosti byly voleny s ohledem na skute�nost, že se zvyšující se rychlostí p�sobení 

v�tru se  zlepšuje rozptyl látek v ovzduší. Byly tedy p�edpokládány rychlosti 1 m.s-1 a 3 m.s-1. 

 

6.3 Rozptyl za podmínek bezv�t�í 

 

6.3.1 Rychlost v�tru 0,1 m.s-1 

 

 Spodní meze výbušnosti bude dosaženo ve výšce 2,3 m a horizontální vzdálenosti 

0,35 m od ústí vrtu. Pr�b�h koncentrace v závislosti na výšce �ezu oblaku je uveden 

na obr. 6.1. Polom�r tohoto �ezu pak bude 1,12 m. Závislost výšky oblaku a polom�ru �ezu 

oblaku v této výšce na horizontální vzdálenosti od ústí vrtu je uvedena na obr. 6.2. 
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Obr. 6.1   Závislost pr�m�rné koncentrace v �ezu oblaku v závislosti na jeho výšce  

  od ústí vrtu pro rychlost v�tru 0,1 m.s-1 
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Obr. 6.2  Závislost výšky oblaku a polom�ru �ezu oblaku v této výšce na horizontální 

  vzdálenosti od ústí vrtu pro rychlost v�tru 0,1 m.s-1 
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6.3.2 Rychlost v�tru 0,5 m.s-1 

 

 Spodní meze výbušnosti bude dosaženo ve výšce 1 m a horizontální vzdálenosti 1,1 m 

od ústí vrtu. Pr�b�h koncentrace v závislosti na výšce �ezu oblaku je uveden na obr. 6.3. 

Polom�r tohoto �ezu pak bude 0,5 m. Závislost výšky oblaku a polom�ru �ezu oblaku v této 

výšce na horizontální vzdálenosti od ústí vrtu je uvedena na obr. 6.4. 
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Obr. 6.3  Závislost pr�m�rné koncentrace v �ezu oblaku v závislosti na jeho výšce  

  od ústí vrtu pro rychlost v�tru 0,5 m.s-1 

 

 

 

 



6  Výpo�et rozptylu oblaku plynu a odhad následk
 havárie 

 51 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Horizontální vzdálenost od ústí vrtu (m)

V
ýš

ka
, p

ol
om
�

r 
ob

la
ku

 (m
)

výška
polom�r

 

Obr. 6.4  Závislost výšky oblaku a polom�ru �ezu oblaku v této výšce na horizontální 

  vzdálenosti od ústí vrtu pro rychlost v�tru 0,5 m.s-1 

 

6.4 Rozptyl za p�sobení v�tru 

 

Z tabulky 6.1 je patrný rozptyl methanu vystupujícího z odfukovacího komínku u dvou 

nejhorších kategorií stability, což jsou nejhorší denní (D) a nejhorší no�ní (F) rozptylové 

podmínky. 

 

Tabulka 6.1 Vzdálenost pro dosažení spodní meze výbušnosti 

 

 Vzdálenost od vrtu v ose x pro dosažení spodní 

meze výbušnosti 

[m] 

Rychlost v�tru Kategorie stability D Kategorie stability F 

1 m.s-1 5,4 11,3 

3 m.s-1 3,2 6,6 
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6.4.1 Výbuch oblaku plynu 

 

 Jak je patrno z odhad� rozptylu methanu vystupujícího z odply�ovacího vrtu, 

je vytvo�ený oblak relativn� malý. Není spln�na podmínka 2 (kapitola 4.7) – nevytvo�í 

se oblak dostate�né velikosti. 

 

 Není spln�na ani podmínka 3 (kapitola 4.7) – v oblaku nebude dostate�né množství 

plynu. V daném p�ípad� to budou desítky gram� methanu.  

 

 Vzhledem k tomu, že k rozptylu dochází v otev�eném prostoru a v oblaku 

se nevyskytují žádné p�ekážky a methan uniká malou rychlostí, nedojde k urychlení plamene 

natolik, aby došlo k vygenerovaní tlakové vlny. Oblak plynu bude pouze ho�et a událost bude 

popsána jako „flash fire“ – vyho�ení oblaku. Nedojde tedy k detonaci a k vygenerování 

tlakové vlny. Proto není t�eba ur�ovat bezpe�nou vzdálenost. 

 

6.4.2 Ho�ení methanu na ústí vrtu 

 

 Je t�eba upozornit na to, že unikající množství methanu je velmi malé a dochází zde 

k problém�m s rozsahem platnosti dostupných model� pro výpo�et velikosti pochodn�. Jedná 

se zejména o malá množství unikajícího plynu a rychlosti jeho úniku. 

 

 Podle výše popsaného modelu bude délka plamene cca 1 m a polom�r plamene bude 

cca 0,25 m. 

 

 Jako bezpe�nou hodnotu dopadající tepelné radiace je možno považovat hodnotu 

1,5 kW.m-2, uvedenou v publikaci [MECKLENBURGH 1985], p�edstavující tepelnou radiaci 

bezpe�nou pro osoby a obyvatelstvo v okolí odply�ovacího vrtu. V literatu�e lze nalézt i další 

hodnoty, nap�. 1,6 nebo 1,8 kW.m-2. Hodnota tepelné radiace 1,5 kW.m-2 bude dosažena 

ve vzdálenosti 1,8 m. 
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6.5 Díl�í zhodnocení 

 

 Byl proveden odhad rozptylu methanu vystupujícího z odfukovacího komínku 

odply�ovacího vrtu pomocí difúzního modelu. Bylo p�edpokládáno, že vystupující plyn 

obsahuje pouze methan. Za tohoto p�edpokladu p�i rychlosti v�tru 0,1 m.s-1 (bezv�t�í) by byl 

oblak cca 2,3 m vysoký a jeho polom�r by byl p�ibližn� 1,12 m. P�i rychlosti v�tru 0,5 m.s-1 

by byl oblak zhruba 1 m vysoký a jeho polom�r by byl cca 0,5 m. Tento oblak by byl 

vychýlen od osy úniku o p�ibližn� 1,1 m. 

 

 P�i p�sobení v�tru byly provedeny odhady pro dv� rychlosti v�tru a dv� kategorie 

stability. P�i nejhorší denní rozptylové stabilit� atmosféry by byl oblak cca 5,4 m dlouhý 

p�i rychlosti v�tru 1 m.s-1 a cca 3,2 m dlouhý p�i rychlosti v�tru 3 m.s-1. P�i nejhorší no�ní 

rozptylové stabilit� atmosféry by byl oblak zhruba 11,3 m dlouhý p�i rychlosti v�tru 1 m.s-1 

a p�ibližn� 6,6 m dlouhý p�i rychlosti v�tru 3 m.s-1.  

 

 Vzhledem k tomu, že k rozptylu dochází v otev�eném prostoru a methan uniká malou 

rychlostí, nedojde k urychlení plamene natolik, aby došlo k vygenerovaní tlakové vlny. Oblak 

plynu bude pouze ho�et a událost bude popsána jako „flash fire“ – vyho�ení oblaku. 

Bezpe�nou vzdálenost není pot�eba ur�ovat, protože nedojde k vygenerování tlakové vlny. 

 

 P�i ho�ení methanu na ústí vrtu by délka plamene byla p�ibližn� 1 m a jeho polom�r 

by byl cca 0,25 m. Bezpe�né vzdálenosti by bylo dosaženo v okolí cca 1,8 m od p�edm�tného 

vrtu. P�ehledn�ji jsou výsledky této metody zpracovány v tabulkách 6.2 a 6.3. 

 

Tabulka 6.2 Odhady p�edpokládaného rozptylu za bezv�t�í 

 

Bezv�t�í 

Rychlost 

[m.s-1] 

Výška 

[m] 

Polom�r 

[m] 

Vychýlení 

[m] 

0,1 2,3 1,12 0 

0,5 1 0,5 1,1 
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Tabulka 6.3 Odhady p�edpokládaného rozptylu za p�sobení v�tru 

 

P�sobení v�tru 

Rychlost 

[m.s-1] 

Vychýlení 

[m] 

1 5,4 

Nejhorší denní 

rozpt. stabilita 

atmosféry 

(D) 3 3,2 

Rychlost 

[m.s-1] 

Vychýlení 

[m] 

1 11,3 

Nejhorší no�ní 

rozpt. stabilita 

atmosféry 

(F) 3 6,6 

 

 

 

Použitá metodika pat�í k jednodušším metodám výpo�tu rozptylu a je rozší�ena 

v praxi. Tato metoda dává obecn� nadhodnocené výsledky a ty v našem p�ípad� nevyhovují 

daným podmínkám. Vzhledem k nadsazeným výsledk�m této metody byly vytvo�eny 

up�es�ující  modely v programu FLUENT. Výsledky by m�ly být p�esn�jší nap�. v zohledn�ní 

rychlostního profilu v�tru, který se významn� projevuje práv� v blízkosti zemského povrchu. 

Modely mají také mnohem p�esn�jší výpo�ty turbulencí a zohled�ují aktuální stav atmosféry. 
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6.6 Modelování proud�ní vystupujícího methanu na povrchu programem FLUENT 

 

 Zp�sob modelování, kterým se zabývám, využívá komplikované výpo�etní algoritmy. 

Vytvo�ení takového modelu je velice náro�né a ne všechny modely jsou �ešitelné 

(konvergují). I když vytvo�íme model p�esn� podle všech pravidel, tak se m�že stát, 

že konvergovat nebude, nebo bude za neakceptovatelný �as. Nejprve je t�eba najít zp�sob jak 

daný problém �ešit, pop�. jaká zjednodušení �i zanedbání jsou akceptovatelná. Na základ� této 

analýzy je t�eba vytvo�it model p�i dodržení všech známých parametr� a po tomto složitém 

procesu p�istoupit k verifikaci modelu. Verifikace spo�ívá v nastavování prom�nných modelu 

podle reálných dat a jejich m�n�ní podle známých stav�, ke kterým dochází ve skute�nosti. 

Provádí se tak dlouho, dokud není podobnost modelu realit� dostate�ná. Pak je možno �íci, 

že model v ur�itém sm�ru vystihuje realitu a je možno p�istoupit k modelování konkrétních 

oblastí. Tento p�ístup je v diserta�ní práci aplikován na vystupující methan z odply�ovacích 

komínk� a jeho chování na povrchu. Pomocí takové tvorby model� je možno nap�íklad 

prov��it, jakým zp�sobem se �edí mnohdy vysoká koncentrace methanu vystupujícího 

z odfukovacích komínk� odply�ovacích vrt� s povrchovým ovzduším. Pro tvorbu model� 

využívám zejména CFD (Computational Fluid Dynamics) analýzy za použití programu 

GAMBIT a FLUENT [PRAV�ANSKÝ 2006]. 

 

 Co se týká verifikace takových model� a p�esnosti vstupních dat, pak platí následující 

p�edpoklady. Pokud získáme vstupní data m��ením v p�írod�, nelze je již nikdy zp�tn� ov��it, 

protože p�íroda je ve všech svých detailech neopakovatelná. P�esnost nam��ených dat lze 

zp�tn� pouze do ur�ité míry usuzovat ze zp�sobu, jakým byla data získána. Vstupní data 

pro modelování získaná m��ením v laboratorních podmínkách, tedy nej�ast�ji 

v aerodynamickém tunelu, lze s ur�itou pravd�podobností ov��it [ZAVILA, 

KOZUBKOVÁ 2006], [ZAVILA, KOZUBKOVÁ, Š�ÁVA 2005]. 
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6.7 Program GAMBIT a FLUENT 

 

 Pro geometricky složité výpo�tové oblasti je nutné použít externí preprocesor 

pro tvorbu geometrie a sít� (nap�. GAMBIT, TGrid) a teprve potom pokra�ovat se zadáváním 

pot�ebných parametr� a okrajových podmínek ve FLUENTu [KOZUBKOVÁ, 

DRÁBKOVÁ 2003]. 

 

Geometrie a generace sít� 

 

Numerická simulace proud�ní vyžaduje na po�átku popis geometrie a vytvo�ení sít�, 

tj. mnoho diskrétních nep�ekrývajících se element�, kone�ných objem�. P�vodn� byla metoda 

kone�ných objem� postavena na kone�ných objemech tvaru obdélník� a k�ivo�arých 

�ty�úhelník� ve dvourozm�rné oblasti. Kvádry nebo šestist�ny byly využity v trojrozm�rných 

oblastech modelování. Takto vytvo�ená sí� se nazývá strukturovaná sí�. Zásadním pravidlem 

je, že hranice prvk� musí sousedit s jedinou hranicí sousedního elementu, nelze tedy 

libovoln� zahuš�ovat sí�. Také výsledná výpo�tová oblast je pak kvádr nebo obdélník.  

 

V sou�asné dob� se za�íná prosazovat nový p�ístup, kdy se tvo�í tzv. nestrukturovaná 

sí�. Kone�ným objemem je trojrozm�rný šestist�n i �ty�st�n. 

 

Existují dva základní p�ístupy p�i modelování dvou a trojrozm�rné sít�. Prvním z nich 

je kartézská sí� a druhým je k�ivo�ará sí�, p�itom každá z nich má následující výhody 

a  nevýhody: 

 

• Kartézská sí� - je vhodná pro pravoúhlé oblasti a navíc je jednodušší, protože ji lze 

definovat p�ímo prost�edky FLUENTu. U oblastí, jejichž hranice netvo�í pravoúhlý 

objekt, je problémem definovat okrajové podmínky. Tento zp�sob tvorby sít� je však 

minimáln� využívaný. 

 

• K�ivo�ará sí� - má tvar kone�ného objemu. Je vhodná pro oblasti ohrani�ené 

k�ivkami, kružnicemi a pod. Zárove� je možné na této geometrii p�esn�ji definovat 

fyzikální okrajové podmínky. Pro modelování geometrie i sít� se používá speciální 



6  Výpo�et rozptylu oblaku plynu a odhad následk
 havárie 

 57 

program GAMBIT, založený na využití entit jako jsou body, k�ivky, plochy atp. 

[KOZUBKOVÁ, DRÁBKOVÁ 2003]. 

 

 GAMBIT je tedy nový objemový modelá� a generátor sítí kone�ných objem�, 

o kterém se p�edpokládá, že v budoucnu svými možnostmi a výkonem pln� nahradí stávající 

TGrid. Program je ur�en jako univerzální preprocesor pro všechny aplikace FLUENTu. Mezi 

jeho p�ednosti pat�í snadná a rychlá automatická i parametrická generace všech typ� sítí 

v�etn� p�echodových vrstev a hybridních sítí, nástroje na vyšet�ování kvality výpo�etní sít� 

a snadná vým�na dat s ostatními CAD (Computer Aided Design), CAE (Common 

Application Environment) systémy [MANUÁL GAMBIT 2001]. 

 

 FLUENT je moderní CFD program, umož�ující komplexní �ešení úloh z oblasti 

proud�ní, p�enosu tepla a spalování metodou kone�ných objem�. �ešit je možno vnit�ní 

i vn�jší obtékání (v laminární i turbulentní oblasti) výpo�ty vícefázového proud�ní, proud�ní 

s volnou hladinou i chemickými reakcemi (nap�íklad ho�ení) spolu s p�enosem tepla. Program 

umož�uje jak stacionární, tak i nestacionární analýzu dvourozm�rné i trojrozm�rné �ešení 

problém� a následnou kvalitní vizualizaci výsledk�. FLUENT lze použít pro modelování 

složitých proces� v energetice, automobilovém i leteckém pr�myslu, chemickém inženýrství, 

životním prost�edí a dalších oborech. Program FLUENT �eší stacionární i nestacionární 

Navier-Stokesovy rovnice metodou kone�ných objem�. �ešení takto získaných rovnic 

je provád�no adaptivními multigridními metodami. Je možné modelovat laminární 

i turbulentní proud�ní nestla�itelných i stla�itelných tekutin se zahrnutím p�enosu tepla 

a chemických reakcí [MANUÁL FLEUNT 2001], [KOZUBKOVÁ, DRÁBKOVÁ, 

Š�ÁVA 1999]. 

Mnoho nových a zajímavých informací lze také nalézt na webových stránkách 

distributora programu FLUENT viz. [FLUENT 2007]. 
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6.8 Model tvaru povrchové obálky vystupující plynné sm�si methanu 

  

 P�vodn� byla snaha tvo�it modely ve dvourozm�rném prostoru. Na obr. 6.5 

je vyobrazen model pr�b�žného �ed�ní methanu vystupujícího z odfukovacího komínku 

z koncentrace 65 % na 2 %, p�i�emž 65 % methanu byla nejvyšší dosažená koncentrace u vrtu 

OV 24a v období jeho sledování. Model je vytvo�en v programu FLUENT 6.1. Pro tento 

model je použita rychlost vystupujících vzdušin 1 m.s-1, z odply�ovacího komínku DN 150, 

což odpovídá p�ibližn� vystupujícímu objemu vzdušin 64 m3.h-1 a je uvažováno proud�ní 

ideálního nestla�itelného plynu, které není ovlivn�no žádným vn�jším vlivem. Na�ed�ní 

vystupující plynné sm�si, které znázor�uje povrchová obálka modelu, je zakon�eno na hranici 

2 % z d�vodu nestability a špatné konvergence výpo�tu povrchové obálky model� p�i nízkých 

rychlostech. Vzhledem k t�mto zjednodušujícím podmínkám je koncentrace 2 % methanu 

dosta�ující pro p�edstavu možné oblasti ovlivn�ní tímto plynem. Na obr. 6.6 je znázorn�no 

proudové pole vystupujícího ovzduší ze schváleného typu komínku p�i výstupu 10 % 

koncentrace methanu a rychlosti 1 m.s-1 [PRAV�ANSKÝ 2006b]. 
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Obr. 6.5  Rozložení koncentrací odfukovacího komínku odply�ovacího vrtu vystupující 

  plynné sm�si methanu o koncentraci 65 % z�ed�né na 2 % 

 

Stupnice vlevo prezentuje koncentraci methanu v procentech. 
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Obr. 6.6 Vektory rychlosti p�i výstupu 10% koncentrace methanu a rychlosti 1 m.s-1 

 

P�m�r komínku    150 mm. 

Rchlost výstupu vzdušin  1 m.s-1. 

Reynoldsovo �íslo je p�ibližn�  10000. 
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 Geometrie hlavice komínku byla zadána dle schválené projektové dokumentace 

nového typu hlavice odfukovacího komínku a vložena jako „rastr“ pod výstup z programu 

FLUENT, který by jinak nebyl tak p�ehledný. 

 

6.9 Vstupní data pro modelování 

 

 V uplynulém období bylo provedeno dlouhodobé sledování chování vybraných 

odply�ovacích vrt�. Sledována byla zejména koncentrace vystupujícího methanu, objemový 

pr�tok vzdušin, barometrický tlak a teploty. Z t�chto m��ení byla vyvozena p�edstava 

o potenciáln� nebezpe�ném chování vrt�. Byla zaznamenána maxima nebezpe�ných veli�in, 

která byla následn� použita pro tvorbu model� proud�ní vystupujícího methanu z t�chto vrt�. 

Modely nám pomohou lépe poznat, jak se �edí vysoká koncentrace methanu vystupujícího 

z odply�ovacích vrt�. 

 

6.10 Tvorba simula�ních model� 

 

 V oblasti simula�ních model� proud�ní bylo dosaženo jednozna�ného záv�ru, a to 

že modelování v programu FLUENT ve dvou rozm�rném prostoru je z hlediska ší�ení 

koncentrací methanu vystupujícího z odfukovacího komínku odply�ovacího vrtu zcela 

nepoužitelné (nadhodnocené). Obecn� se modelování ve dvourozm�rném prostoru hodí 

pro specifické p�ípady proud�ní, ale zejména pro školské úlohy v praxi nepoužitelné. 

 

 Mnohem srovnateln�jší výsledky s reálnou situací nám dává modelování ve t�ech 

dimenzích prostoru. P�idání t�etí dimenze prostoru má totiž zásadní vliv p�i tvorb� model�, 

kde nás nezajímá pouze hodnota objemového pr�toku, ale zejména prostorový stav 

koncentrace ur�ité složky v jiné. V našem p�ípad� se jedná o koncentraci methanu v okolním 

ovzduší. Na obr. 6.7 je ukázka proudového pole d�lního ovzduší vystupujícího z vrtu. 

Stupnice vlevo znázor�uje rychlost od 0,2 m.s-1 do 1,4 m.s-1. Na obr. 6.8 je vyobrazen model 

pr�b�žného �ed�ní methanu vystupujícího z odfukovacího komínku z koncentrace 65 % 

na koncentraci 1 % v trojrozm�rném prostoru, p�i �emž 65 % methanu byla nejvyšší dosažená 

koncentrace u vrtu OV 24a v období jeho sledování. Stupnice vlevo znázor�uje velikost 
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koncentrace v procentech. Model je vytvo�en v programu FLUENT 6.2. Pro tento model 

je použita rychlost vystupujících vzdušin 1 m.s-1, z odply�ovacího komínku, což odpovídá 

p�ibližn� vystupujícímu objemu vzdušin 64 m3.h-1. Oblast modelování, ve které se zadávaly 

další parametry výpo�tu,  je vysoká 13 m a má obvod �tverce o hran� 10 m. Odply�ovací 

komínek je vysoký 3 m a byl na n�m uvažován nový schválený typ hlavice. Pr�m�r komínku 

je 150 mm.  

 

 Obalová k�ivka vystupující koncentrace methanu z odply�ovacího komínku je mírn� 

zahnutá doprava. Kv�li velmi špatné konvergenci modelu jsem zadal rychlost bo�ního v�tru 

0,1 m.s-1. I takové nepatrné proud�ní, které lze bez obav charakterizovat jako bezv�t�í, m�lo 

vliv na posun koncentrace methanu. Dále na posun koncentrace mohla mít vliv nepatrn� 

nehomogenní sí�, která má vliv na zak�ivení koncentrace v ostatních p�ípadech. Pro naši 

p�edstavu o ší�ení koncentrace methanu v okolí odfukovacích komínk�, by tato skute�nost 

nem�la hrát významnou roli. 

 
 

Obr. 6.7 Vektory rychlosti d�lního ovzduší vystupujícího z odply�ovacího komínku 

(stupnice vlevo prezentuje rychlost vzdušin v m.s-1) 
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Obr. 6.8 Rozložení koncentrací v p�í�ném �ezu odfukovacím komínkem odply�ovacího 

  vrtu OV 24a 

 

  �ed�ní 65 % koncentrace CH4 s okolním ovzduším až do 1%. 

  (stupnice vlevo prezentuje koncentraci methanu v procentech) 
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6.11 Simula�ní model proud�ní vystupujícího methanu u vrt� HD - 1 (HD - 201) a vrt 

MVE - 1 

  

Byly vytvo�eny další dva trojrozm�rné modely již v minulosti m��ených 

odply�ovacích vrt�. Jedná se o vrt HD - 1 (HD - 201) a vrt MVE - 1. U vrtu HD - 1 

(HD - 201) bylo maximální vyfukované množství z odply�ovacího komínku 70 m3.h-1, což 

odpovídá rychlosti vystupujících vzdušin 1,1 m.s-1. P�i t�chto hodnotách byla nam��ena 

koncentrace vystupujícího methanu 37 %. U vrtu MVE - 1 bylo maximální vyfukované 

množství s odply�ovacího komínku 46 m3.h-1, což odpovídá rychlosti vystupujících vzdušin 

0,7 m.s-1. P�i t�chto hodnotách byla nam��ena koncentrace vystupujícího methanu 20 %. 

Odply�ovací komínky mají shodné rozm�ry s p�edchozími. Tedy výšku 3 m a pr�m�r 

150 mm. Na obr. 6.9 je model odply�ovacího vrtu HD - 1 (HD - 201). Je zde simulováno 

�ed�ní 40 % koncentrace methanu až do 1 %. Model je tvo�en za bezv�t�í. 

 
Obr. 6.9 Rozložení koncentrací v p�í�ném �ezu odfukovacím komínkem odply�ovacího 

  vrtu HD - 1 (HD - 201) (stupnice vlevo - koncentrace methanu v procentech) 
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 Na obrázku 6.10 je model odply�ovacího vrtu MVE - 1. Je zde simulováno �ed�ní 

20 % koncentrace methanu až do 1 %. Model je tvo�en za bezv�t�í. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.10 Rozložení koncentrací v p�í�ném �ezu odfukovacím komínkem  

  odply�ovacího vrtu MVE - 1  

 

  (stupnice vlevo prezentuje koncentraci methanu v procentech) 
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6.12 Simula�ní model proud�ní vystupujícího methanu pomocí programu FLUENT 

vrtu MV 39 v Pet�kovicích 

  

Nakonec byl vytvo�en trojrozm�rný model, již v minulosti m��eného odply�ovacího 

vrtu. Jedná se o vrt MV 39 v Pet�kovicích. Maximální vyfukované množství s odfukovacího 

komínku bylo nam��eno 101 m3.h-1, což odpovídá rychlosti vystupujících vzdušin 1,6 m.s-1.  

Maximální koncentrace vystupujícího methanu byla zaznamenána 31 %. Pro tvorbu modelu 

byly použity tyto maximální veli�iny jako simulace nejhoršího uvažovaného stavu z hlediska 

obecného ohrožení. Odfukovací komínek má shodné rozm�ry s p�edchozími. Tedy výšku 3 m 

a pr�m�r 150 mm. Na obr. 6.11 je model odply�ovacího vrtu MV 39 Pet�kovice. Je zde 

simulováno �ed�ní 31 % koncentrace methanu až do 1 %. Model je tvo�en za bezv�t�í. 

 

 
Obr. 6.11  Rozložení koncentrací v p�í�ném �ezu odfukovacím komínkem odply�ovacího 

vrtu MV 39 v Pet�kovicích 

  

(Na stupnici vlevo je znázorn�na koncentrace methanu v procentech.) 
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6.13 Zhodnocení simula�ních model� u vrt� OV 24a, HD - 1 (HD - 201), MVE - 1 

a MV 39 

 

  Byly vytvo�eny simula�ní modely postupující koncentrace methanu z již 

dom��ených odfukovacích komínk� odply�ovacích vrt� OV 24a, HD - 1 (HD - 201), 

MVE - 1 a MV 39.  

 

 Obalové k�ivky koncentrací vystupujícího methanu jsou drobn� vychýlené doprava 

�i doleva. Tento jev je zp�soben nehomogenitou výpo�tové sít�, která byla vytvo�ena tímto 

zp�sobem z d�vodu omezení po�tu bun�k v jejím objemu (viz. p�íloha �. 9). U t�chto model� 

se jednalo o po�ty bun�k n�kde mezi jedním a dv�ma milióny. Jinými slovy �e�eno, 

v oblastech, kde není p�edpokládáno ší�ení vystupující koncentrace methanu, jsem si mohl 

dovolit vytvo�it tuto sí� �idší a v místech, která nás zajímají, bylo nutno vytvo�it sí� hustší. 

Nehomogenní sí� byla tvo�ena také z d�vodu velké náro�nosti programu FLUENT 

na výpo�etní výkon. Výpo�et jednoho p�íkladu odply�ovacího vrtu s redukovanou sítí trvá 

p�ibližn� t�i týdny na paralelním zpracování n�kolika po�íta�i zárove�. Takto byl po�ítán 

každý odply�ovací vrt zvláš�. V p�ípad� dostate�n� jemné sít� v celém objemu modelu 

(desítky milión� bun�k) by byl výpo�et se sou�asným výkonem dostupné výpo�etní techniky 

doslova nemožný. 

 

 Koncentrace methanu pro tvorbu model� byla použita z nam��ených hodnot, kde byl 

dostate�ný objemový pr�tok vzdušin vrtem. Tato místa jsou použita pro výpo�ty obalových 

k�ivek, protože program FLUENT není schopen po�ítat s p�íliš nízkými pr�toky vzdušin. 

U posledního vrtu MV 39 v Pet�kovicích by se za bezv�t�í velikost oblaku plynu pohybovala 

okolo 0,8 m do ší�ky a 2,5 m do výšky. 
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Rychlostní profil mocninný a logaritmický
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6.14 Simula�ní modely v trojrozm�rném prostoru za p�sobení v�tru 

 

 Po lepším poznání proud�ní v mezní vrstv� atmosféry vyvstala p�edstava, 

že s uvažováním dalších vliv�, a to zejména s rychlostním profilem p�sobení v�tru, r�zných 

parametrech rozptylu, resp. jejich odhadech (což jsou stabilní t�ídy) atp., mohou být modely 

za p�sobení v�tru velice zajímavou problematikou. P�sobení rychlostního profilu v�tru 

by totiž mohlo mít za následek to, že methan nebude stoupat sm�rem vzh�ru, ale bude 

se nap�. ší�it rovnob�žn� se zemským povrchem. Na tuto skute�nost by mohly mít vliv 

zejména rozptylové podmínky a rychlostní profil v�tru. 

 

 Pokud by se stabilní t�ídy ozna�ily jako v následující tabulce 6.4, tak v následujících 

grafech, které jsou na obr. 6.12, 6.13 a 6.14 m�žeme pozorovat jako p�íklad rozložení 

rychlosti u [m.s-1], tlaku p [Pa], turbulentní kinetické energie k [m2.s-2] a rychlosti disipace 

� [m3.s-2] v závislosti na výšce z [m]. 

 

Tabulka 6.4 Rozd�lení stabilních t�íd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.12 Rychlostní profil mocninný a logaritmický [KOZUBKOVÁ 2000] 
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Obr. 6.13 Rozložení tlaku v závislosti na výšce [KOZUBKOVÁ 2000] 
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Obr. 6.14 Turbulentní kinetická energie a rychlost disipace [KOZUBKOVÁ 2000] 
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 Z t�chto a mnoha dalších p�edpoklad� byl vytvo�en model p�sobení v�tru 

na vystupující koncentraci methanu z odfukovacího komínku odply�ovacího vrtu. Rychlost 

v�tru byla zadána 2 m.s-1 a koncentrace vystupujícího methanu 65 %. Rychlost výstupu 

d�lního ovzduší z odfukovacího komínku byla 1 m.s-1. Oblast modelování, ve které 

se zadávaly okrajové podmínky, je vysoká 13 m a má obvod �tverce o hran� 10 m. 

Odply�ovací komínek je vysoký 3 m. Pr�m�r komínku je 150 mm. Jak je patrno z obr. 6.15 

koncentrace methanu vystupujícího z odfukovacího komínku se z�edí pod 1 % 

až ve vzdálenosti 3,8 m od hlavice komínku. To, že methan nestoupá sm�rem vzh�ru, 

má za následek p�sobení rychlostního profilu v�tru a mnoho dalších veli�in, se kterými bylo 

uvažováno ve výpo�tech v mezní vrstv� atmosféry [PRAV�ANSKÝ 2006a]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.15  Rozložení koncentrací v p�í�ném �ezu odfukovacím komínkem odply�ovacího 

  vrtu OV 24a z 65% na 1% za p�sobení rychlostního profilu v�tru.  

 

Rychlost v�tru je 2 m.s-1. Stupnice vlevo prezentuje procentuální koncentraci methanu. 

 

 

3,8 m 
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6.15 Tvorba modelu odply�ovacího vrtu v blízkosti obytného domu 

 

 Jako další model byl zvolen p�íklad odply�ovacího vrtu umíst�ného v blízkosti 

obytného domu. Snahou bylo zjistit, jaký vliv mohou mít r�zná zaví�ení proudového pole 

za p�sobení rychlostního profilu v�tru. Pro tento model byla zvolena oblast o velikosti 

160 x 70 x 70 m. Odfukovací komínek odply�ovacího vrtu je od obytného domu vzdálen 3 m. 

 

Na obr. 6.16 je patrná geometrie obytného domu a odfukovacího komínku 

odply�ovacího vrtu. Zleva doprava  je simulován rychlostní profil v�tru o velikosti 5 m.s-1. 

Ú�inky proudového pole na odfukovací komínek a obytný d�m jsou z�ejmé z obr. 6.18. 

Na obr. 6.16 je �ed�ní z 65 % koncentrace methanu na 1 % a na obr. 6.17 je �ed�ní z 65 % 

koncentrace methanu na 0,1 %. Obr. 6.17 byl vytvo�en pro zvýrazn�ní pr�b�hu rozptylu 

koncentrace methanu.  Rozptyl této zne�iš�ující koncentrace je zna�n� urychlen díky ú�ink�m 

proudového pole a �etným zaví�ením. Tento efekt však nemusí být pravidlem a ú�inky 

proudového pole mohou v jistých p�ípadech zne�iš�ující látku v jisté koncentraci naopak 

podržet. V našem p�ípad� došlo ovšem k velice rychlému z�ed�ní koncentrace methanu již 

ve vzdálenosti asi 1,2 m od odfukovacího komínku na 1 %. Na obr. 6.19 je vid�t rozložení 

�etnosti výskytu jednotlivých rychlostí v�tru. V okolí obytného domu se vyskytují záporná 

�ísla zna�ící mnohá zaví�ení. Tato v našem p�ípad� zp�sobila rychlý rozptyl methanu 

do okolí. Pro up�esn�ní proudového pole v prostoru mezi odfukovacím komínkem a obytným 

domem byla v tomto míst� zahušt�na sí� bun�k pro výpo�et. Výpo�tovou sí� pro obytný d�m 

si m�žete prohlédnout v p�íloze 4 a 5. 
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Obr. 6.16  Rozložení koncentrací v p�í�ném �ezu odfukovacím komínkem a obytným 

domem z 65 % na 1 %, stupnice vlevo prezentuje koncentraci v procentech 

 
Obr. 6.17  Rozložení koncentrací v p�í�ném �ezu odfukovacím komínkem a obytným 

domem z 65 % na 0,1 %,  stupnice vlevo prezentuje koncentraci v procentech 
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Obr. 6.18  Velikosti vektor� rychlosti v m.s-1 znázor�ující ú�inky proudového pole 

 

 
Obr. 6.19  Rozložení �etnosti výskytu rychlostí v m.s-1 oblastí modelu 
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6.16 Výsledky tvorby model� proud�ní 

 

V práci byly diskutovány dva p�ístupy k tvorb� model� rozptylu zne�iš�ující látky 

v mezní vrstv� atmosféry. Jednalo se o v praxi b�žn� používanou tvorbu difúzních model� 

a simula�ní modely tvo�ené pomocí programu FLUENT. Nejp�esn�jší a nejvhodn�jší 

metodou pro tento p�ípad ur�ení rozptylu methanu v ovzduší byl trojrozm�rný simula�ní 

model v programu FLUENT. Pomocí n�j byly modelovány vytypované odply�ovací vrty. 

Modely byly tvo�eny za p�sobení v�tru a také za bezv�t�í. Na základ� t�chto model� byla 

vyvozena p�edstava o rozptylu potenciáln� nebezpe�ného vystupujícího methanu z t�chto 

vrt�. Byl také proveden odhad ší�ení tepelné radiace v p�ípad� havárie zapálením methanu. 

Jak model proud�ní tak odhad tepelné radiace v p�ípad� náhodného zapálení methanu ur�ují 

bezpe�nou hranici v okolí odply�ovacího vrtu jak v horizontálním sm�ru, tak ve vertikálním. 

V horizontálním sm�ru lze považovat vzdálenost 4 m od osy odfukovacího komínku 

za bezpe�nou. Ve vertikálním je to vzdálenost p�ibližn� 5 m od hlavice odfukovacího 

komínku. Tyto vzdálenosti v sob� zahrnují jak bezpe�nost p�ed náhodným zapálením 

methanu tak bezpe�nou vzdálenost p�ed tepelnou radiací vyzá�enou v p�ípad� havárie. 

 

 Je nutností dodržet tyto vzdálenosti p�i hloubení nebo etážování odply�ovacích vrt� 

tak, aby p�ed jejich hranicemi nemohlo v žádném p�ípad� dojít k manipulaci s otev�eným 

ohn�m. Vrty by m�ly být navrhovány rovn�ž tak, aby se v dosahu bezpe�ných vzdáleností 

nenacházela žádná energie schopna zapálit sm�s methanu a vzduchu. 
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7 Záv�r 

  

Ve své práci jsem se zabýval proud�ním v mezní vrstv� atmosféry a na základ� získaných 

znalostí jsem modeloval vystupující methan z odfukovacích komínk� odply�ovacích vrt�. 

Na základ� m��ení jsem provedl výb�r odply�ovacího vrtu k analýze, s jehož pomocí 

je odvád�no d�lní ovzduší na povrch �ízeným zp�sobem. Následn� jsem vytvo�il numerické 

modely proud�ní vystupujícího methanu z r�zných odply�ovacích vrt�. 

 

 V prvních kapitolách se zabývám rozborem sou�asného stavu problematiky rozptylu 

zne�iš�ujících látek v mezní vrstv� atmosféry u nás i v zahrani�í. Na základ� t�chto poznatk� 

byly stanoveny cíle diserta�ní práce. Hlavním cílem diserta�ní práce je provést analýzu 

vybraného odply�ovacího vrtu, jehož pomocí je odvád�no d�lní ovzduší na povrch �ízeným 

zp�sobem, vytvo�it numerický model proud�ní vystupujícího methanu z tohoto vrtu, prov��it 

míru bezpe�nosti vypoušt�ného methanu p�edm�tným vrtem a následky možné havárie. Dále 

porovnat sou�asný p�ístup modelování rozptylu zne�iš�ujících látek a aplikaci simula�ních 

model� v programu FLUENT do této oblasti. 

 

 Následn� jsem se zabýval zp�sobem matematického modelování b�žn� používaným 

v praxi a ve v�tšin� vysp�lých evropských zemí a také USA. Rozptyl zne�iš�ujících látek 

v mezní vrstv� atmosféry se v sou�asné dob� modeluje pomocí difúzních model�. Pomocí 

t�chto difúzních model� jsem �ešil také rozptyl vystupujícího methanu z odfukovacích 

komínk� odply�ovacích vrt�. Výsledky takového modelování bývají ovšem obecn� velmi 

nadhodnocené a pro naše podmínky se p�íliš nehodí. V šesté kapitole jsem provedl výpo�et 

ší�ení tepla v p�ípad� náhlého zapálení vystupujícího methanu. Výsledkem tohoto výpo�tu je, 

že tepelná radiace m�že ohrozit nepohybující se osoby v okolí oplocení odply�ovacího vrtu. 

V n�kterých p�ípadech by bylo pot�ebné oplocení v okolí odply�ovacího vrtu posunout 

do bezpe�né vzdálenosti. 

 

 Vzhledem k nadhodnoceným výsledk�m difúzních model� bylo rozhodnuto o aplikaci 

numerických model� využívajících náro�n�jší hydrodynamický model, založený na soustav� 

parciálních diferenciálních rovnic, popisujících fyzikální d�je ší�ení rozptylu a proud�ní. Tyto 

modely ovšem vyžadují mnohem náro�n�jší definici okrajových podmínek a mnohem více 
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�asu k dosažení výsledk�. Výhodou je zohledn�ní aktuálního stavu atmosféry, terénních 

nerovností, m�stské zástavby apod. 

 

 Nejprve jsem modeloval ve dvourozm�rném prostoru, ale výsledky takových model� 

byly stále zna�n� nadhodnoceny. Nadhodnocení nebylo již tak významné, ale pro ší�ení 

koncentrace methanu v prostoru byla nutnost provád�t výpo�ty v trojrozm�rném prostoru. 

Modely ve dvourozm�rné geometrii se hodí spíše pro úlohy jiného typu. Pro ší�ení rozptylu 

jsou v zásad� nepoužitelné, protože nedokáží zachytit prostorový rozptyl zne�iš�ující látky 

z d�vodu využití rovinné symetrie, což prakticky definuje místo bodového zdroje zne�išt�ní 

liniový zdroj. 

 

 Výsledky v trojrozm�rném prostoru se blíží reálné situaci nejvíce. Na základ� dalších 

poznatk� mohl být namodelován i rychlostní profil v�tru a ší�ení rozptylu zne�iš�ující látky 

za jeho p�sobení. Vliv rychlostního profilu v�tru, který hraje v blízkosti zemského povrchu 

velmi významnou roli, sráží koncentraci methanu a tím její rozptyl probíhá v horizontálním 

sm�ru. Vle�ka koncentrace methanu se dostane i v tomto p�ípad� za hranici oplocení. Naopak 

je tomu v p�ípad� modelu obytného domu v kapitole 6.15. V tomto p�ípad� ú�inky 

proudového pole napomohly velice rychlému rozptylu koncentrace methanu za bezpe�nou 

hranici. 

 

Je tedy nutno dbát zvýšené opatrnosti p�i umis�ování odfukovacích komínk� 

odply�ovacích vrt� v blízkosti obytných budov, elektrického vedení a zvážit možnosti pohybu 

osob, automobil�, atp. Výsledky simula�ních model� v programu FLUENT ukazují rovn�ž 

na nutnost zásahu do vzdálenosti oplocení n�kterých odfukovacích komínk� odply�ovacího 

vrtu.  

 

 V p�edložené diserta�ní práci jsem provedl porovnání r�zných p�ístup� 

pro posuzování rozptylu v meteorologické praxi. Aplikoval jsem je netradi�n� na vystupující 

methan z odply�ovacích vrt�. Ukázal jsem nejvhodn�jší prost�edek pro tvorbu model� 

proud�ní v blízkosti zemského povrchu a v m�stské zástavb�. Tento zp�sob rozhodn� není 

jednoduchý, protože vyžaduje podrobné znalosti z oblasti proud�ní a turbulence v mezní 

vrstv� atmosféry, termodynamiky a vyžaduje tedy velmi kvalifikovaný p�ístup. Jeho výsledky 

jsou ovšem s dosta�ující p�esností aplikovatelné na problematiku odply�ovacích vrt�. 
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 Disertace má aplika�ní p�ínos, který slibuje využitelnost v praxi. D�ležité 

je podotknout, že tato práce otevírá další možnosti a m�že poskytnout podklad pro odborníky 

zabývající se touto problematikou. Nabízí se nap�. možnost modelovat tepelnou radiaci 

v blízkosti odfukovacích komínk� odply�ovacích vrt� v programu FLUENT nebo konkrétní 

p�sobení proudového pole na kou�ovou vle�ku v blízkosti obytných objekt�, elektrického 

vedení, pohybujících se osob atp. 
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Conclusion 

 

In my disertation I have taken an interest in flow in the marginal atmospheric layer and 

on the base of acquired knowledge I have made a model of methane exhausting from the flue-

gas leadings of the degasifying holes. From the available measurements I have made 

a selection as well as analysis of the degasifying hole with the aid of which the mine air 

is drawn off on the surface in a controlled way. Consequently I have created numerical 

models of flow of methane exhausting from various degasifying holes. 

 

In the introductory chapters I have dealt with present state of these problems 

of pollutant scattering in the marginal atmosphere layer inland as well as abroad. On the base 

of this findings the aims of the disertation have been set. The main aim of the disertation is 

to make analysis of a selected degasifying hole with the aid of which the mine air is 

conducted on the surface in a controlled way, to create a numerical model of methane 

exhausting from this hole flow, to check up level of safety in the case of methane drawn off 

through this hole and the consequences of a potential breakdown. Further, to compare 

the present approach of pollutants scattering modeling  as well as applying of simulation 

models in the FLUENT program to this field. 

 

Subsequently I have dealt with the way of mathematical modeling currently utilized in 

practice and in the majority of advanced European countries as well as in the U.S.A. 

At present, the scattering of pollutants in the marginal atmosphere layer is simululated with 

the aid of diffusion models. Also, with help of these diffusion models I have tried to solve 

scattering of methane exhausting from degasifying holes flue-gas leadings. Results of such 

simulations are usually extremely overestimated and they are not too suitable for our 

conditions. In the 6 chapter  I have performed a calculation of heat transmission in case 

of exhausting methane sudden ignition. The result of this calculation is that the thermal 

radiation could endanger immobile persons in the vicinity of the enclosure of the degasifying 

hole. In some cases it would be necessary to transfer the enclosure in the vicinity 

of the degasifying hole to a safe distance. 

 



Conclusion 

 79 

In consideration of diffusion models overestimated results, the decision to apply 

numerical models using a more exacting hydrodynamic model based on the set of partial 

differential equations describing physical processes of scattering and flowing propagation has 

been made. These models however need much more exacting marginal conditions definition 

and much more time to acquire results. The advantage can be seen in the fact, that they take 

into consideration relevant state of atmosphere, unevennes of the ground, built-up area 

of the town, etc. 

 

At first I have simulation in two dimensional space, but such models results were still 

rather overestimated. The overestimate was not so extreme, nevertheless for the methane 

concentration propagation it was necessary to perform calculations in three dimensional 

space. Models in two dimensional geometry are more suitable for another tasks. For scattering 

propagation they are innaplicable in essence, since they are not able to catch the spatial 

scattering of the pollutant because of  plane geometry utilization, which practically defines 

the linear source instead of the point source of contamination. 

 

The results in three dimensional space capture the real state the best. On the base 

of the further knowledge also air velocity profile and propagation of pollutant scattering 

during impact of that one could be simulated. Influence of air velocity profile, which plays 

very significant role in the vicinity of the earth´s surface, reduces methane concentration and 

hereby the scattering runs in horizontal direction. Even in this case, the methane concentration 

trail comes behind the enclosure. In the case of the house in the chapter 6.1 it is exactly 

the opposite. In this case the effects of the flow field were of help to very fast methane 

concentration scattering over the limit of safety. 

 

Therefore it is necessary to pay attention to increased caution at flue-gas leadings 

of degasifying holes location in the vicinity of residential houses, distribution line 

and consider carefully possibility of persons´ movement and that one of cars. The FLUENT 

simulation models results also show the necessity to intervene in the enclosure of some 

degasifying hole gas-flue leadings distance.  

 

In the presented disertation I have compared different approaches to scattering 

for qualifying in a meteorological practice. I have applied them in an unconventional way 
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for methane exhausting from the degasifying holes. I have presented the most appropriate 

mean for creation of models of flow in the vicinity of earth´s surface and in a town built-up 

area. This way certainly is not simple because it needs detailed knowledge dealing with flow 

and turbulence in the marginal atmosphere layer, as well as that one of thermodynamics, so 

it call for very professional approach. Nevertheless, the results are applicable 

to the degasifying holes problems with sufficient accuracy. 

 

Therefore the disertation has an applicable contribution, which is expected to be 

utilized in practice. It is important to mention, that this paper opens further possibilities and 

can give the base to experts dealing with these problems. For example, a possibility 

to simulate thermal radiation in the vicinity of degasifying holes flue-gas leadings 

in the FLUENT program or flow field concrete effect to the smoke trail in the vicinity 

of residential buildings, distribution line, moving persons, etc., can be taken into account. 
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Ostrava 12.12.1996 

Zabezpe�ení odply�ovacích vrt� a jejich okolí 

 

 S p�ihlédnutím k výsledk�m místního šet�ení vykonaného zástupcem OBÚ v Ostrav� ve dnech 12.7. 

a 3.12.1996 na Dole Odra, o.z. v Ostrav�, Obvodní bá�ský ú�ad v Ostrav� podle ust. par.41 odst. 1 písm. c) 

zákona �. 440/1992 Sb. 	NR o hornické �innosti, výbušninách a o státní bá�ské správ� na�izuje k napln�ní ust. 

par. 38 zákona �. 439/1992 Sb. (horní zákon) níže uvedená nezbytná opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti 

odply�ovacích vrt� a jejich okolí v ostravské díl�í pánvi OKR. 

 

 Jedná se o tato nezbytná opat�ení: 

1. Vrty musí být zp�ístupn�ny kdykoliv, v�etn� p�íjezdu mobilní zásahové odsávací stanice a p�íjezdu 

záchranných p�ípadn� požárních sbor�. 

2. Vrty pozorovací a odply�ovací budou vybaveny krom� uzavírací armatury a možnosti m��ení, odfukovým 

komínkem o pr�m�ru min. 150 mm do výšky min. 2,5 m nad úrovní terénu. 

3. U každého vrtu bude stanoveno ochranné pásmo o p�dorysném rozm�ru min. 3 x 3 m s  tím, že toto ochranné 

pásmo bude ohrazeno oplocením do výšky min. 2,5 m. 

4. V rámci ochranného pásma bude vyzna�en zákaz používání otev�eného ohn�. 

5. V ochranném pásmu vrt� nesmí být skladovány a umís�ovány žádné ho�lavé látky a ochranné pásmo musí být 

udržováno v �ádném stavu. 

6. Veškerá výše uvedená opat�ení v�etn� instalovaných m��ících a odply�ovacích za�ízení musí být udržována 

v provozuschopném stavu po dobu nejmén� 20 let. 

D�vody rozhodnutí: 

 V rámci útlumového programu p�ijatého vládním usnesením vlády 	R byly do sou�asné doby uzav�eny 

n�které doly v ostravské díl�í pánvi. Pro zamezení výstupu d�lních plyn� na povrch v takto uzav�ených 

oblastech byla p�ijata koncepce odply�ování pomocí odply�ovacích, pozorovacích a sledovacích vrt�. 

K zabezpe�ení t�chto vrt�, zejména jejich okolí, bylo nutné pro zajišt�ní bezpe�nosti zdraví a života lidí na�ídit 

výše uvedená nezbytná opat�ení. 

Podle par. 53 a násl. zák. �. 71/1967 Sb. o správním �ízení lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání 

u Obvodního bá�ského ú�adu v Ostrav� ve lh�t� 15 dn� ode dne jeho oznámení. 

Pro naléhavý obecný zájem (zajišt�ní bezpe�nosti práce a provozu) vylu�uji odkladný ú�inek v�as 

podaného odvolání. 

Toto rozhodnutí vložte do dolového deníku. 

        Ing. Tomáš Šmolka 

        p�edseda ú�adu 

P�íloha �. 1  Opis rozhodnutí OBÚ o zabezpe�ení odply�ovacích vrt� a jejich okolí 
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 V tabulce jsou uvedeny zm�ny tlakových pom�r� ve vrtu OV 24a v Orlové. Zm�na je uvažována tehdy, zda se jednalo o p�echod režimu 
vrtu ze sání na výfuk a opa�n�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmezí bar. tlak�, p�i kterých vrt p�echázel ze sání na výfuk: 1017 - 1030 hPa. 
Rozmezí bar. tlak�, p�i kterých vrt p�echázel z výfuku na sání: 1016 - 1031 hPa. 
 
Pozn.: veškeré hodnoty v tabulce jsou zaokrouhleny na celá �ísla. 
 

datum 
bar. 
tlak 

[hPa] 

sm�r 
p�echodu 
množství 
vzdušin 
[sání / 
výfuk] 

po�et hodin 
zpožd�ní od 

výstupu 
vzdušin k 
výstupu 

koncentrace 
CH4 
[h] 

vyfouklé 
množství p�ed 

nástupem 
koncentrace  

CH4 
[m3] 

po�et hodin 
výfuku 

množství 
vzdušin po 

nástupu 
koncentrace  

CH4 [h] 

vyfouklé 
množství 

vzdušin po 
nástupu 

koncentrace  
CH4 [m3] 

vyfouklé 
množství 
vzdušin 
celkem 
 [m3] 

doba 
nasávání 

povrchového 
ovzduší do 
vrtu p�ed 
zapo�etím 

výfuku 
ovzduší z vrtu 

[h] 

nasáté 
množství 

povrchového 
ovzduší do 
vrtu p�ed 
za�átkem 

výfuku 
ovzduší z vrtu 

[m3] 

1.4.2005 
zahájení 
m��ení 

1029 výfuk - - 9 11 11 - - 

1.4.2005 1031 sání - - - - - 27 -495 
2.4.2005 1030 výfuk 2 12 452 10513 10525 - - 
21.4.2005 1016 sání - - - - - 20 -97 
22.4.2005 1017 výfuk 0 0 161 2392 2392 - - 
28.4.2005 1024 sání - - - - - 16 -117 
29.4.2005 1024 výfuk 0 0 471 7401 7401 - - 
19.5.2005 1023 sání - - - - - 30 -302 
20.5.2005 1026 výfuk 1 1 93 1607 1608 - - 
24.5.2005 1024 sání - - - - - 48 -389 
26.5.2005 
do konce 
m��ení tj. 
11.7.2005 

1027 výfuk 0 0 1118 19841 19841 - - 

Celkem 3 13 2304 41765 41778 141 1400 
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Zhodnocení extrém� nam��ených hodnot vrtu OV 24a v Orlové 

 
 
 

 
Nam��ené hodnoty p�i max. barometrickém tlaku: 1032 hPa (sání) 
 
 
 
 
 
Hodnoty p�i max. nam��eném množství 64 m3.h-1 (výfuk) a p�i min. barometrickém 
tlaku 995 hPa (výfuk) 
 
 
 
 
 
Hodnoty p�i max. nam��eném množství -25 m3.h-1 (sání) 
 
 

 
 
 
Hodnoty p�i max. nam��ené koncentraci CH4  65 % (výfuk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dny s maximální koncentrací CH4, kdy vyfoukávaná koncentrace byla v rozmezí mezi 
40 - 65 % CH4 
 

Datum, hodina Q [m3] Bar. tlak 
[hPa] pr�m�rná kon. CH4 [%] 100 % methan 

[m3] 
3.4.05 8:00 - 21.4.05 8:00 10240 1013 59 6058 
22.4.05 19:00 - 28.4.05 21:00 2235 1016 52 1161 
30.4.05 14:00 - 19.5.05 3:00 7194 1015 53 3797 
21.5.05 4:00 - 24.5.05  9:00 1491 1018 53 783 
27.5.05 3:00 - 1.6.05 3:00 2397 1020 53 1270 
1.6.05 14:00 - 11.7.05 23:00 17218 1017 58 9943 
 
 
Pozn.: veškeré hodnoty v tabulkách jsou zaokrouhleny na celá �ísla. 

 
 
 
 

P�íloha �. 3b - Zhodnocení extrém� nam��ených hodnot vrtu OV 24a v Orlové 
 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] 

2.4.2005 0 1032 -21 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] 

18.4.2005 64 995 64 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] 

1.4.2005 0 1031 -25 

Datum CH4
 [%] Bar. tlak [hPa] Q [m3.h-1] 

18.4. 65 995 62 
14.6. 65 1015 15 
15.6. 65 1017 12 
16.6. 65 1021 7 
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P�íloha �. 4 – Detail zjemn�ní výpo�tové sít� pro obytný d�m 
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 P�íloha �. 5 – Celkový pohled p�í�ným �ezem na výpo�tovou sí� pro obytný d�m 
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P�íloha �. 6 – Intenzita turbulence v okolí obytného domu 
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 P�íloha �. 7 – Detail hlavice výpo�tové sít� odfukovacího komínku 
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 P�íloha �. 8 – Celkový pohled na výpo�tovou sí� odfukovacího komínku 
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P�íloha �. 9 – Pohled na nehomogenity výpo�tové sít� odfukovacího komínku 


