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Anotace 

Tato disertační práce se zabývá problematikou úniku nebezpečného důlního plynu, 

metanu, z podzemí na povrch za využití numerického modelování proudění pomocí CFD 

programu Fluent. 

Výstupy důlních plynů závisejí na mnoha přírodních a báňsko-technických 

podmínkách. S uzavíráním důlních děl a tím pádem ukončením jejich větrání se situace 

výrazně zhoršuje.  

Jedním z problémů, se kterým se tedy můžeme setkat v oblastech s ukončenou 

hornickou činností v uhelných hlubinných dolech, je výstup metanu ze zbytkových částí slojí 

po těžbě uhlí.  

Pro ochranu obyvatelstva byla doposud přijata řada opatření, která postupně snížila 

riziko. Přesto je současná situace všeobecně hodnocena jako vážná, neboť uvedená rizika i 

nadále trvají.  

Exkluzivitou tohoto přístupu je snaha vizualizovat a ukázat, jak se bude chovat plyn 

v porézním prostředí v daných testovaných modelových příkladech. Bez použití numerické 

technologie proudění, obecně označované jako CFD programy, prakticky nemůžeme nikdy 

zobrazit a poznat situaci v podzemí a právě díky využití programu Fluent si můžeme 

teoreticky namodelovat a následně uvědomit, jak mohou okolní vlivy měnit a ovlivňovat 

proudění z podzemí na povrch a měnit bezprostřední podmínky. 

Disertační práce tedy reaguje na potřebu poznání přírodních procesů v dané oblasti, a 

proto se zabývá simulací a modelováním proudění metanu z podzemí na povrch skrze 

horninový masiv.  

Pro vytvoření geometrického modelu pracovní oblasti byl použit softwarový nástroj 

Gambit, pro modelování proudění plynu bylo využito CFD software Fluent, ANSYS, Inc. 

 

Klíčová slova: modelování a simulace, porézní prostředí, proudění plynů, metan, 

CFD programy, Fluent 
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Annotation 

This dissertation thesis deals with the escape of dangerous mine gas, methane, from 

underground to the surface using numerical modeling of flow using the CFD program Fluent. 

Leaks of mine gases depend on many natural and mining-technical conditions. 

Situation is significantly worse with the closing of mines and thus the end of ventilation. 

One of the problems with which we can meet in the areas of end-mining activities in 

coal underground mines is the leakage of methane from remaining parts of coal seams. 

For the protection of the population has so far taken a number of measures to 

gradually reduce risk. Yet the current situation is generally rated as serious as these risks 

continue to exist. 

Exclusivity of this approach is to visualize and show how gas will behave in porous 

media model tested in these examples. Without the use of numerical simulation of flow, 

commonly known as CFD programs, practically we can never see and know the situation in 

the ground and thanks to the use of Fluent, we can theoretically modeled and then realize how 

environmental influences can alter and influence the flow from underground to the surface 

and immediate change conditions. 

Dissertation therefore responds to the need for understanding natural processes in this 

field, and therefore deals with the simulation and modeling of the flow of methane from 

underground to the surface through rocks. 

To create a geometric model of the working area was used Gambit software tool and 

for modeling the flow of gas was used CFD software, Fluent, ANSYS, Inc.. 

 

Keywords: modeling and simulation, porous environment, flow of gases, methane, 

CFD programs, Fluent software 
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1. Úvod 

Hornická činnost je doprovázena nebezpečím v podobě uvolňování důlních plynů. Jde 

tedy o jev, kterému je potřeba se neustále věnovat. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména 

životu nebezpečné plyny, jako je třeba radon či metan. V případě těžby uhlí jde zejména o 

metan, plyn, který vznikl v uhelných slojích při procesu prouhelňování, to je za pochodů, 

jimiž se proměňovaly suchozemské a bažinaté rostliny v uhlí. Právě v okolí Ostravska, kde 

v minulosti probíhala hornická činnost, je ona metanová problematika velmi živá, a i když byl 

v této oblasti udělán velký pokrok v prevenci možného nebezpečí ohrožení lidských životů a 

majetku právě tímto plynem, je důležité hledat stále nové a nové možnosti, které nabízí 

neutichající rozvoj technologií. Z tohoto důvodu se disertační práce zabývá problematikou 

proudění důlních plynů. 

Problémy s monitorováním úniku metanu nepřestávají s končící těžbou černého uhlí, 

ale přetrvávají i po uzavření jednotlivých hlubinných dolů. Úniky metanu z uzavřených 

hlubinných dolů jsou stále nebezpečným jevem, který by měl být eliminován v co možná 

největší míře tak, aby nedocházelo k potenciálnímu ohrožení obyvatel a jejich majetku. I 

přesto, že prvním a velmi důležitým krokem v boji proti zaplynování je zjistit možné výskyty 

ložisek metanu, tak dle mého názoru je tím hlavním úkolem zachytit dynamiku, proudění 

metanu jak v prostorách hlubinného dolu, tak zejména pohyb plynu v horninách.  

K tomuto účelu se může použít technologie numerického modelování proudění, 

globálně označovaná jako CFD programy, jejichž využití je v oblasti hornictví stále něčím 

novým a de facto neprobádanou možností k zdokonalení prevence úniku metanu. Právě 

využití této metody modelování proudění plynů v horninovém prostředí a úlohách s tím 

souvisejících, které není jiným způsobem zjistitelné, je tématem disertační práce, která by 

měla prokázat možnosti aktivního ovládání výstupů a eliminaci rizik s tím souvisejících a 

další nové příležitosti v boji s nebezpečnými důlními plyny.  

Nicméně je nutné poznamenat, že obecně modelování aplikací z oblasti hornictví, kde 

vstupujeme do kontaktu s přírodou, je velmi složitou záležitostí, poněvadž nikdy nemůžeme 

mít kompletní informace o modelovaném prostředí a to nejen z důvodu, že horninový masiv 

je do značné míry narušen předcházející hornickou činností, těch vlivů je tam více. Proto 

nebude možné zahrnout všechny vlivy, které mohou ve finální fázi mít vliv na vlastnosti 

proudění důlních plynů. 
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2. Cíle disertační práce 

Problematika proudění důlních plynů, ať již se jedná o důlní prostory nebo jde o 

proudění v horninovém masivu, je stále záležitostí, které je nutné věnovat velkou pozornost a 

snažit se hledat nové možnosti k řešení tohoto souboru jevů. Hlavním přínosem disertační 

práce je tedy aplikovat pro tuto oblast relativně novou, moderní technologii numerického 

modelování proudění pomocí CFD programu Fluent.  

Hlavní cíl disertační práce je výzkum využití CFD programů v oblasti hornictví, bližší 

poznání zkoumaných jevů, aplikací pro prevenci nebezpečných situací, které by mohly 

ohrožovat život a majetek obyvatelstva na povrchu či zaměstnanců pracujících v hlubinných 

dolech. Díky simulaci a modelování proudění je možné získat cenné informace, simulovat co 

nastane za různých okolností, aniž bychom museli vynakládat nemalé finanční částky či 

provádět nevratné změny v podobě aktivních či pasivních zásahů přímo na sledovaném 

objektu tak, abychom získali potřebné údaje, pomocí nichž chceme zajistit bezpečnost daného 

procesu. 

Navrhovaný způsob řešení dané problematiky je značně komplikovaný. Nejprve je 

nutné navrhnout koncepční řešení dané úlohy. Dále je potřeba zjistit, jaká zjednodušení a 

zanedbání nepodstatných jevů a parametrů (agregace a redukce) jsou akceptovatelná pro 

požadovanou přesnost řešení. Na základě těchto analýz se posléze vytváří model, který je 

jistým zjednodušením reálného objektu. Na tento model jsou pak aplikovány základní 

fyzikální a chemické rovnice z mechaniky tekutin a proudění plynů. Posledním krokem je pak 

verifikace a interpretace namodelovaných výsledků.  
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2.1 Dílčí cíle disertační práce 

Disertační práce bude tvořena z dílčích částí tak, aby v souhrnu vytvořila komplexní 

celek. Jednotlivé dílčí cíle disertační práce tedy jsou následující: 

 Provedení analýzy a zhodnocení současného stavu řešení problematiky 

proudění plynů v horninovém prostředí 

 Popis a specifikace možností aplikačních softwarových nástrojů  

 Výběr vhodné modelové oblasti, na kterou se bude aplikovat modelování a 

simulace - numerické řešení proudění plynů pomocí CFD programu 

 Vytvoření geometrického modelu vybrané oblasti, na kterou budou posléze 

aplikovány matematické modely a softwarové nástroje z oblasti mechaniky 

tekutin 

 Modelování proudění plynů v horninovém prostředí, modelování aktivních a 

pasivních zásahů pro návrh bezpečnostních opatření 

 Verifikace namodelovaných výsledků, úpravy modelů 

 Interpretace získaných výsledků simulace a modelování 

 Zhodnocení výsledků modelování, návrh postupu využití softwarových 

nástrojů pro účely modelování proudění plynů horninovým prostředím 
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3. Současný stav řešení problematiky 

3.1 Základní informace 

„Při karbonizaci uhlí dochází k vytváření metanu, který může být následnou těžbou 

uvolňován. V činných dolech je plyn důkladně odvětráván a jeho koncentrace se pečlivě 

sledují. Po roce 1990 byl na území Ostravsko-karvinska zahájen útlum těžby černého uhlí. 

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující pohyb metanu z karbonského pohoří směrem 

k povrchu patří: 

 Skutečnost, že metan je lehčí než vzduch 

 Zastavení větrání i degazace v prostorách, kde byla těžba ukončena 

 Komunikace pro výstup metanu na povrch 

 Změna barometrického tlaku 

 Stoupání důlních vod (tento jev však výstup metanu ovlivňuje v minimální míře, 

neboť zatápění dolů nevytváří přetlak, a když k němu dojde, zpomalí 

uvolňování metanu z plynonosného pohoří). 

Při hodnocení vlivů útlumu hornické činnosti v oblasti Ostravsko-karvinského revíru 

je důležité si uvědomit, že důlní plyny, tzn. metan, nevystupují do půdního ovzduší a pak do 

okolní atmosféry jen starými nebo opuštěnými důlními díly ústícími přímo na povrch, tedy 

štolami a jámami. Uvolněné plyny se nejprve kumulují ve stařinách utlumených a 

zlikvidovaných dolech a jejich výstup na zemský povrch je řízen okamžitým stavem 

atmosférických podmínek, tlakem a teplotou. Hlavně v období poklesu barometrického tlaku 

vystupují důlní plyny na povrch nejkratší možnou cestou, umělou nebo i přirozenou. Pokud 

hlubinné doly byly činné, byla většina důlních plynů odváděna z podzemí uměle, sací větrání 

vytvářelo v důlních prostorách mírný podtlak. Po útlumu těžby a zastavení nuceného větrání 

důlních prostor se výstupy plynů řídí hlavně přírodními zákonitostmi.“ [18]  

3.2 Přístupy k modelování proudění metanu 

Základní podstatou modelování a simulace je nahrazení skutečného, zkoumaného 

systému modelem, resp. náhradním systémem, na kterém modelujeme a simulujeme procesy a 

jevy, které je obtížné provádět s reálným systémem, za účelem získání informací, které nám 

poskytnou jasnou představu o tom, jak se bude daný systém chovat v běžném provozu, či 
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pomocí těchto získaných informací můžeme předcházet nebezpečný jevům, které mohou 

ohrozit člověka na životě a zdraví. 

Možností modelování je několik, záleží vždy na tom, co si pod pojmem model 

dokážeme představit. Tento pojem je totiž příliš vágní, a tak si pod označením model můžeme 

představit např. jednoduchou lineární rovnici, soubor složitých diferenciálních rovnic, či 

soubor prvků a vazeb, virtuální model či reálný (hmatatelný) model, který je zhotoven 

v určitém měřítku a snaží se být věrnou kopií originálu, i když to je ve většině případů 

nemožné a musí dojít k zanedbání některých parametrů tím, že originál je redukován na 

systém prvků. 

3.2.1 Modelování pomocí sítí 

Pro modelování pomocí sítí je možné použít programy jako Graf-SIT, jenž byl 

vytvořen na VŠB-Technické univerzitě Ostrava v rámci výzkumných aktivit docentem Dr. 

Mgr. Ivanem Kolomazníkem, a další programy jako SÍŤ, popř. Nsíť, čímž můžeme získat 

statické modely rozsáhlých oblastí. Je však nutné popsat zkoumanou oblast pomocí prvků a 

vazeb mezi nimi.  

Při modelování proudění plynů pomocí sítí je možné stará důlní díla, tektonické 

poruchy, stařiny a i jiné zdroje plynu zapojit do větví s různým odporem proti proudění. 

Důležité tedy je správné definování uzlů, to je míst, ve kterých se potom tyto vazby (větve) 

setkávají. 

Nevýhodou tohoto přístupu je skutečnost, že modely jsou statické, nezohledňují vlivy 

teploty a proudění plynů masivem a tedy jsou příliš obecné. Výhodou modelování proudění 

pomocí sítí je pak znalost většiny potřebných parametrů, jednoduchost ovládání, relativní 

snadnost vytvoření modelu a okamžitá odezva při výpočtech. 

Tyto programy jsou určeny pro řešení ustáleného proudění v parametrických sítích. 

Z tohoto a výše uvedených důvodů je tento přístup spíše vhodný pro operativní řešení a 

ověření předpokladů.  

Využití teorie sítí k řešení výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch bylo 

předmětem doktorské disertační práce Ing. Tomáše Trunečka, Ph.D., [57]. 
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3.2.2 Modelování dynamických procesů 

Pro řešení této problematiky jsou vhodné například programy Powersim a Sipro. 

Program Powersim je zaměřen na dynamické modelování, na chování zkoumaného modelu 

v čase. V případě modelování úloh na základě tohoto přístupu je možné sledovat dynamické 

pochody, simulovat komplexní vliv změn a měnit vstupní údaje v určitém časovém období, 

které mohou v podzemí nastat v procesu proudění plynů a sledovat vnější vlivy.  

 Tento způsob modelování využil ve své disertační práci Ing. Jan Gottfried, Ph.D., 

[20], kde byla modelována soustava zásobníků a komunikace mezi nimi, u každého ze 

zásobníků lze měnit jeho velikost, u každé komunikace pak odpor proti proudění aj. 

3.2.3 Statistická zpracování časových dat 

V případě statistického zpracování dat se sledují pouze časové změny vstupních a 

výstupních veličin v závislosti na zkoumaném faktoru a na základě získaných údajů se hledá 

příčina těchto závislostí. Nesleduje se tedy do detailů chování plynů v podzemí, ale jen 

souvislosti s jeho výstupem na povrch, a to především vrty a starými důlními díly ústícími na 

povrch. 

Pro zpracování dat tímto způsobem je možné využít celou řadu dostupných 

softwarových prostředků, jako jsou programy SAS, Excel, Statgraphic či SPSS. Modeluje se a 

sleduje se především chování jednotlivých vrtů i skupin vrtů v závislosti na změnách 

atmosférického tlaku.  

Statistické zpracování dat související s problematikou úniku metanu z podzemí na 

povrch bylo předmětem disertační práce Ing. Dagmar Létavkové, Ph.D., [53]. 

3.2.4 Využití umělých neuronových sítí 

Umělé neuronové sítě (ANN, artificial neural network) se využívají v relativně novém 

vědním oboru, a to v umělé inteligenci. Umělá inteligence se snaží přiblížit neživé věci 

k tomu, aby vykazovaly inteligentní chování. Jedním ze základních prostředků umělé 

inteligence je schopnost induktivního učení. Umělá neuronová síť je inspirována 

architekturou lidského mozku a odpovídajících biologických struktur, je schopna se učit a 

analyzovat rozsáhlé a komplexní množiny dat. Ke své práci využívá umělá neuronová síť 

tréninkovou množinu. 



     Disertační práce Ing. Pavel Staša

 

 
 10 

3.2.4.1 Struktura  

Základním prvkem každé neuronové sítě je neuron. Takovýto neuron lze považovat za 

matematický objekt, který má n-vstupů a pouze jeden výstup. Princip funkce neuronu spočívá 

v příjmu signálů ze svého okolí, ve zpracování těchto signálů, ve vytvoření odezvy a v jejím 

přenosu dále. 

 

obr. 1 – Struktura biologického neuronu; zdroj [54] 

 

Neuron je složen z těla buňky, do kterého vede v podobě dendritů vstupní přenosový 

signál. Výstupní signál je pak přenášen pomocí axonového vlákna k synapsím, které tvoří 

výstupní zařízení neuronů a jež se stýkají s dendrity ostatních neuronů. 

 

 

 

 

 

obr. 2 – Matematický model neuronu, perceptron; převzato ze zdroje [55] 

 

Na obr. 2 je zobrazen matematický model neuron. Vstupy x1, x2, …, xn odpovídají 

formálně dendritům. Veškeré vstupy jsou ohodnoceny tzv. synaptickými váhami, neboli prahy 

y   z 

x0 = 1 

x1 

x2 

xn 

w0 = -h 

w1 

w2 

wn 
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(w1, w2, …, wn), které určují míru propustnosti signálu. Vnitřní potenciál neuronu z poté 

představuje sumu vstupních hodnot. 

3.2.4.2 Využití 

Umělé neuronové sítě se ukázaly jako užitečný nástroj v celém spektru aplikací. Jedny 

z prvních neuronových sítí byly využity v oblasti rozpoznávání vizuálních předloh a 

rozpoznávání řeči. Kromě toho využívají neuronové sítě také současné programy pro převod 

textu na hlas. Mimo to mohou být neuronové sítě využity k předvídání vývoje časových řad 

(např. burzovních indexů), někdy dokonce i k filtrování spamu. V lékařství slouží k 

prohlubování znalostí o fungování nervových soustav živých organismů.  

Také automatizované a robotizované továrny jsou nyní často monitorovány 

neuronovými sítěmi, které kontrolují strojní zařízení, nastavují vstupní veličiny, diagnostikují 

poruchy apod.  

3.2.4.3 Predikce na základě umělých neuronových sítí 

Tématem predikce výstupu metanu z podzemí se ve své disertační práci zabýval Ing. 

Michal Řepka, Ph.D., [22]. Nejdříve zkoušel neuronovou síť tvořenou 13 neurony struktury 

(3,7,4,2), tzn., že je použita umělá neuronová síť se třemi vstupy a dvěma výstupy. Vstupní 

veličiny jsou: atmosférický tlak v čase (t), objemové množství v čase (t-1), koncentrace 

metanu v čase (t-1). Výstupem je objemové množství v čase (t) a koncentrace metanu v čase 

(t). Časová predikce je zde 8 hodin. 

Poté se pokoušel predikovat výstupy metanu na síti tvořenou 38 neurony, jde tedy o 

síť s rozšířeným počtem vstupů a výstupů, struktura je (9, 19, 13, 6). Výstupy byly rozšířeny o 

další dva časové okamžiky, tak aby pro jednu sadu vstupních dat, bylo možné predikovat 

jeden den do budoucna. 

Při zhodnocení těchto dvou variant vyšla lépe oproti původním předpokladům síť 

tvořená 13 neurony. Blíže o této práci v [23]. 

Podobným tématem, jako Ing. Michal Řepka, Ph.D. se ve svém článku zabývá C. 

Özgen Karacan [31]. Práce se zabývá modelováním a predikcí ventilace emisí metanu 

z porubních stěn na dolech v USA. Data byla získána z 63 dolů v 10 státech USA během let 

1985 – 2005. Daná studie navrhuje přístup pro predikci ventilace emisí metanu využitím PCA 

(principle component analysis) a ANN (artificial neural network). PCA byla využita ke 
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stanovení proměnných, které nejvíce ovlivňují ventilaci emisí a jenž byly dále využity pro 

prediktivní modelování užitím ANN. 

3.2.5 CFD programy 

Nevýhodou dříve uváděných přístupů k modelování proudění metanu je fakt, že nám 

neposkytnou kompletní informace o chování plynu. Z tohoto důvodu je výhodné využít CFD 

programy. 

Velkou výhodou CFD programů je fakt, že lze detailně sledovat chování proudění 

plynů horninou i starými důlními díly a to za situace, kdy zanedbáváme nejmenší počet 

faktorů, které mohou ve finále ovlivňovat proudění plynů. Další výhodou tohoto přístupu je 

skutečnost, že nezískáme pouze numerická data ale také různé obrázky či animace, na základě 

kterých lze předpovídat chování důlních plynů. Využití tohoto přístupu je vhodné pro 

zkoumání chování plynu v masivu jako celku, ale taktéž pro modelování detailních situací, 

například chování plynu v okolí ústí vrtu, na rozhraní styku poruchy a horninové vrstvy apod. 

Nevýhodou je pak pracnost tvorby modelů a také to, že je nutné znát mnoho 

informací, které je nutné zahrnout do výpočtu, aby ten vůbec proběhl korektně. 

O těchto programech bude pojednáno v pozdější kapitole, kde by měly být vysvětleny 

hlavní přínosy a výhody při využití CFD program. 

Možnostmi modelování proudění pomocí CFD programů se zabýval již Ing. Martin 

Hummel, Ph.D., ve své disertační práci, [19]. Jeho práce spočívala v aplikování CFD 

programu Fluent na modely v oblasti uzavřených důlních děl Slezské Ostravy a Hrušovského 

dolu. Modelovány byly 2D úlohy. 

Dále se numerickým modelováním proudění zabýval ve své disertační práci i Ing. Jan 

Pravňanský, Ph.D., [24]. Jeho práce spočívala v modelování rozptylu metanu vycházejícího 

z odplyňovacího vrtu v ovzduší. 

3.2.6 Řešení metanové problematiky ve světě 

Během studia této problematiky jsem narazil na mnoho článků v odborných 

časopisech apod., které se zaobírají problematikou s monitorováním či predikcí úniku metanu, 

popř. faktory, které ovlivňují dynamiku a výstupy metanu, literatura [25-41]. Z toho plyne 

závěr, že jde skutečně o velmi důležitou oblast, které je třeba věnovat pozornost. Nicméně, je 

nutné říci, že řešení této problematiky ve světě je, na základě mnou získaných informací, 
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velmi ojedinělé. Všehovšudy jsem narazil pouze na 3 příspěvky, které se snaží řešit dané téma 

pomocí CFD programů, tím je myšleno metan a porézní prostředí, ale i tak jde o zcela jinou 

oblast. Ve dvou z nich [42] a [43] je využit software Fluent, poslední z nich [44] využívá 

softwaru Ansys CFX 10.0. Přičemž [42] se zabývá využitím spalování metanu se vzduchem 

v porézním prostředí. A poté [45] modeluje spalování metanu v katalytickém konvektoru.  

 

3.3 Shrnutí 

Navzdory tomu, že za poslední roky bylo učiněno mnoho změn k lepšímu, co se týče 

eliminování neštěstí spojených s metanem na hlubinných dolech, tak je nutné poznamenat, že 

těmto neštěstím se stále plně vyvarovat nedá. Proto je nutné hledat nové poznatky, nové 

technologie vedoucí ke snížení rizik spojených s ohrožením životů a zdraví obyvatelstva.  

Na tomto místě je vhodné vložit obrázek, který je uveden v literatuře [18]. Vysvětluje 

proces posouzení rizika a měl by tak i poskytnout odpovědi na otázky:  

 Co zlého se může stát? 

 Jak pravděpodobné je, že se něco stane? 

 Jaké jsou důsledky? 

Jak si lze z obr. 3 povšimnout, tak jak pro posouzení četnosti rizika, tak i důsledku 

rizika je nutné využít technologie modelování. Proto bych závěrem řekl, že jako nejlepší 

volbu k možnému odhadu následků spojených s nebezpečím metanu vidím ve využití CFD 

nástroje společnosti ANSYS, Inc., Fluent, protože tyto nástroje nám poskytují odpovědi na 

základní otázku: Co, když? 
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Identifikace 

nebezpečí

Odhad dopadůModelování účinku

Hodnocení rizika

Odhad 

pravděpodobnosti
Modelování příčin

Posouzení četnosti

Posouzení důsledků

KVALITATIVNÍ TECHNIKY KVANTITATIVNÍ TECHNIKY

Kvalitativní 

klasifikace 

doporučení

Kvantifikované 

přínosy a náklady 

alternativ na 

snižování rizika

•     Absolutní a  relativní riziko

•     Hlavní přispěvatelé k riziku

•     Propojování s jinými riziky

 

obr. 3 - Proces posouzení rizika; zdroj [18] 
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4. Úvod do teorie proudění 

„Převážná většina proudění v přírodě i v technických zařízeních je turbulentní. 

Turbulence se vyskytuje ve všech tekutinách při všech rychlostech od nepatrných rychlostí 

v mořích či v zemské atmosféře až k nadzvukovým rychlostem v technických aplikacích.“ [1] 

Problematikou proudění, zejména v technických aplikacích, se věnuje obor nazývaný 

Mechanika tekutin. Mechanika tekutin je založena na třech základních fyzikálních 

principech: 

 Zákon zachování hmoty - rovnice spojitosti 

 Zákon zachování hybnosti - Eulerova rovnice hydrostatiky a hydrodynamiky 

 Zákon zachování energie – Bernoulliho rovnice a rovnice pro přenos tepla 

Z fyziky víme, že tekutinou rozumíme látku, jejíž soudržnost mezi sousedními 

částicemi je velmi malá. Proto jsou tekutiny pohyblivé, nemají vlastní tvar, tudíž přejímají 

tvar prostředí, v němž se nacházejí. V případě kapalin to je např. nádoba. Tekutina je teda 

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

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

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

Ve srovnání s kapalinami jsou vzdálenosti mezi molekulami plynu vetší. Ostatně toto 

vysvětlení se nachází i v mé diplomové práci [2], kde je i blíže popsáno rozdělení proudění a 

základní pojmy. 

„Turbulence se objeví v každé tekutině, když setrvačné nebo objemové síly působící na 

tekutinu jsou dostatečně velké ve srovnání s vazkými silami, které tlumí náhodné poruchy a 

nestability proudění.“ [1]. 

Rozeznáváme dva druhy proudění, proudění laminární a proudění turbulentní, viz 

dále. Hydraulický odpor proti pohybu je u laminárního proudění lineárně závislý na rychlosti, 

u turbulentního proudění je závislý na druhé mocnině rychlosti, viz obr. 4. 
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obr. 4 – Závislost hydraulického odporu na rychlosti; zdroj [16] 

 

Základním kritériem pro rozhodnutí toho, zdali dané proudění je laminární či 

turbulentní, je tzv. Reynoldsovo číslo. Toto číslo udává odpor prostředí v důsledku vnitřního 

tření. Čím nižší je vliv třecích sil jednotlivých částic tekutiny na celkový odpor, tím je 

Reynoldsovo číslo vyšší. 

Reynoldsovo číslo je dáno vztahem: 

   
    

 
 

kde: vs je střední hodnota rychlosti proudění kapaliny v daném průřezu; d je průměr 

potrubí či jakékoliv jiné nádoby, v němž daná tekutina proudí; ν je kinematická 

viskozita. 

Hranice přechodu mezi laminárním a turbulentním prouděním je v případě vody 

proudící v potrubí stanovena na Re = 2320. Pokud je tedy Re ≤ 2320, jde o laminární 

proudění. Pokud je hodnota Reynoldsova čísla vyšší než oněch 2320, pak již hovoříme o 

proudění turbulentním. 

V roce 1883 Osborne Reynolds provedl pokus, kdy do potrubí přiváděl tenkou 

trubičkou barvivo a zjistil, že při malých rychlostech zůstane barevné vlákno neporušeno. 

Pohyb se tedy děje po vrstvách a částice tekutiny se nepromíchávají. Zvýší-li se rychlost, pak 

dochází k promíchávání, částice tekutiny přecházejí z jedné vrstvy do druhé, viz obr. 5. 
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obr. 5 - Reynoldsův pokus; zdroj [16] 

 

Ve své diplomové práci [2], pak dále uvádím, že naprosto přesná hranice mezi 

laminárním a turbulentním prouděním není ani v tomto případě přesně definovaná. Nelze tedy 

zcela určitě říci, že v případě, kdy bude Re = 2500, jde již o zcela vyvinuté turbulentní 

proudění.  V mnoha knihách a publikacích či internetových zdrojích [4], [5] se např. uvádí, že 

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

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

laminárním a turbulentním prouděním. Jiné materiály [6] zase uvádějí, že ona přechodná 

oblast je v rozmezí 2320 < Re < 3450. Další materiál [7] pak uvádí, že ona hodnota 

přechodné oblasti je 1000 < Re < 3000. Jiné materiály [8] a [9] pak zase uvádějí fakt, že 

kritická hodnota Reynoldsova čísla, tj. hodnota, kdy laminární proudění přechází 

v turbulentní, je Re = 1000. Z výše uvedeného je tedy zcela zřejmé, že hodnota Reynoldsova 

čísla je spíše orientační a při rozhodování, zdali jde o proudění laminární či turbulentní, vždy 

záleží na konkrétní situaci a posouzení daného typu proudění, což také souvisí s experimenty 

a se zkušenostmi řešitele, který se zabývá problematikou modelování proudění v různých 

typech CFD softwaru. 
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obr. 6 – Turbulentní proudění pro různá Reynoldsova čísla, vpravo vyšší Re; zdroj [17] 

 

 obr. 7 – Proudění za válcem pro různá Re, a) Re<1, 

b) 5<Re<40, c) 100<Re<200, Re~104, e) Re~106; zdroj 

[17] 

 

obr. 8 – Turbulentní proudy za koulí, a) Re = 2·104, b) 

2 · 105; zdroj [17] 

 

„U turbulentního proudění bylo na základě experimentálních měření zjištěno, že na 

stěnách potrubí nebo obtékaného tělesa vzniká vrstva kapaliny s laminárním pohybem, tzv. 

laminární podvrstva, jejíž tloušťka je několik desetin milimetrů. Těsně za laminární 

podvrstvou je přechodová vrstva mezi laminární podvrstvou a turbulentním jádrem, které 

tvoří další oblast turbulentního proudu. Laminární podvrstva a přechodová vrstva tvoří 

turbulentní mezní vrstvu.“ [3]. V případě proudění v atmosféře může být tloušťka této 

laminární podvrstvy i několik metrů. 
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Závěrem této části by bylo vhodné uvést, jaký je vlastně rozdíl mezi laminárním a 

turbulentním prouděním [2] a vlastnosti turbulentního proudění [3]. 

 Laminární proudění – u tohoto typu proudění jsou proudnice tekutiny 

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

vyskytuje u tekutin, které se pohybují malou rychlostí, viz obr. 9. 

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

promíchávají, viz obr. 10. 

 

obr. 9 – Laminární proudění; zdroj [3] 

 

obr. 10 – Turbulentní proudění; zdroj [3] 

 

obr. 11 – Rychlostní profily, vlevo laminární proudění, vpravo turbulentní; zdroj [16] 

 

Vlastnosti turbulentního proudění jsou detailně popsány a vysvětleny v literatuře [3] a 

[10], proto budou v této části pouze vyjmenovány. Více o vlastnostech turbulentního proudění 

je pak také pojednáno v části Příloha č. 1.. 

 Náhodný pohyb částic tekutiny 

 Tečné napětí 

 Turbulentní viskozita 

 Difuzní charakter turbulence 
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4.1 Základní rovnice mechaniky tekutin 

Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, mechanika tekutin je postavena na třech 

základních principech. 

4.1.1 Rovnice spojitosti (kontinuity) 

Tato rovnice fyzikálně vyjadřuje zákon o zachování hmotnosti. Máme-li nějaký 

kontrolní objem, kterým nám proudí tekutina, pak musí být hmotnost tekutiny v tomto 

objemu konstantní, což znamená, že její celková změna musí být rovna nule. Laicky řečeno: 

To co nám do kontrolního objemu vteče, z něj také musí vytéct. Můžeme také říci, že součin 

rychlosti proudění a průřezu, jimž kapalina proudí, je konstantní. V literatuře [10] se pak dále 

uvádí, že v podstatě mohou nastat dvě změny hmotnosti. Prvním případem je situace, kdy 

nastane změna v kontrolním objemu samém. Jde o to, že tekutina se buď stlačuje, nebo 

rozpíná. Tato změna se nazývá lokální. Druhou situací je pak změna konvektivní, která je 

způsobena rozdílem vstupující a vystupující hmotnosti z kontrolního objemu. Obě změny pak 

musí dávat nulovou změnu hmotnosti. Znamená to tedy, že obě změny musí být stejně velké, 

ale být opačného znaménka.  

Detailní postup odvození rovnice kontinuity popisuje ve svých skriptech [10] profesor 

Janalík. Při odvozování vychází z toho, že v proudovém poli vytkne kontrolní oblast ve tvaru 

hranolu o stranách dx, dy, dz. Jeho objem je pak součinem těchto stran. Rovnici spojitosti pak 

definuje jako rozdíl vtékající a vytékající hmotnosti ve zvoleném hranolu, jenž se rovná 

hmotnosti akumulované v tomto hranolu. Tímto hranolem pak protéká tekutina rychlostí, jež 

má složky ve směru tří souřadných os x, y, z, které jsou kolmé na elementární plošky 

zvoleného hranolu.  

Obecná rovnice kontinuity pro neustálené prostorové proudění stlačitelné tekutiny: 

  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
   

Při neustáleném proudění se nemění veličiny v čase 
  

  
  , a proto můžeme rovnici 

zjednodušit: 
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V případě nestlačitelných tekutin (ρ=konst.) dostaneme rovnici kontinuity, která má 

pak pro prostorové proudění následující tvar: 

  

  
 

  

  
 

  

  
   

kde: u, v, w jsou složky vektoru rychlosti u = (u, v, w), v obecném případě by byl 

vektor rychlosti zapsán: u = (vx, vy, vz).   

4.1.2 Eulerovy rovnice 

4.1.2.1 Eulerova rovnice hydrostatiky 

„Eulerova rovnice hydrostatiky je obecná podmínka rovnováhy sil působících na 

kapalinu v klidu. Na kapalinu nechť působí obecně hmotnostní síla Fm a výslednice tlakových 

sil Fp. Rovnováha sil je pak vyjádřena rovnicí: 

  ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗  ⃗    

Eulerovy rovnice hydrostatiky vyjadřující rovnováhu sil v tekutině za klidu jsou pro 

složky ve směru os x, y, z: 

   
 

 

  

  
       

 

 

  

  
       

 

 

  

  
   

Eulerova rovnice hydrostatiky je základní rovnicí k určení tlaků v poli tlakových sil. 

Z Eulerovy rovnice vyplývá, že tlak v kapalině závisí na hmotnostních silách.“ [10] 

   
  

  
   

  

  
   

  

  
   

Každý člen pravé strany rovnice udává změnu tlaku při diferenciální změně 

příslušných souřadnic. 

4.1.2.2 Eulerova rovnice hydrodynamiky 

„Eulerova rovnice hydrodynamiky vyjadřuje rovnováhu sil hmotnostních 

(objemových), které působí na tekutinu z vnějšku, tlakových (působících v tekutině) a 

setrvačných od vlastního pohybu částic dokonalé tekutiny. 
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V proudící skutečné tekutině vznikají vedle normálových napětí, tj. tlaků, i tečná 

napětí, a to všude tam, kde se tekutina nepohybuje jako tuhé těleso a dochází tedy k deformaci 

částic tekutiny, tj. částice se vůči sobě posouvají. Zanedbáme-li tato tečná napětí vzhledem 

k tlakům, hovoříme pak o proudění dokonalé (ideální) tekutiny (tj. model tekutiny s nulovou 

viskozitou). 

V proudu dokonalé tekutiny zvolíme elementární objem dV ve tvaru hranolku o 

stranách dx, dy, dz. Na tento objem tekutiny působí stejně jako v hydrostatice tlaková síla dFp 

a vnější objemová síla dFm. Podle Newtonova zákona výslednice těchto vnějších sil se rovná 

setrvačné síle: 

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗  ⃗ 

Eulerova rovnice hydrodynamiky pro složky ve směru os x, y, z je následujícího 

tvaru:“ [10] 

  

  
 

  

  
  

  

  
  

  

  
     

 

 

  

  
 

  

  
 

  

  
  

  

  
  

  

  
     

 

 

  

  
 

  

  
 

  

  
  

  

  
  

  

  
     

 

 

  

  
 

Eulerova rovnice hydrodynamiky je nelineární parciální diferenciální rovnice 1. řádu a 

jak lze vidět z výše uvedených rovnic, tak v soustavě Eulerových rovnic hydrodynamiky se 

vyskytuje celkem pět neznámých: 

 Složky rychlosti: u, v, w 

 Hustota: ρ 

 Tlak: p 
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4.1.3 Rovnice pro přenos tepla 

Rovnice pro přenos tepla, tj. zákon zachování energie je dle [3] ve tvaru: 

  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
  (

   

   
 

   

   
 

   

   
)     

Kde α je teplotní vodivost, kterou můžeme vypočíst: 

  
 

    
 

λ je pak molekulová tepelná vodivost a cp měrné teplo. 

A ϕ je v rovnici pro přenos tepla označení pro disipaci. Disipaci můžeme definovat 

jako rozptýlení či nevratnou přeměnu např. části celkové energie v jiné druhy energie zejména 

v teplo. Můžeme ji dle [3] vyjádřit v tomto tvaru: 

   [(
  

  
)
 

 (
  

  
)
 

 (
  

  
)
 

]  [(
  

  
 

  

  
)
 

 (
  

  
 

  

  
)
 

 (
  

  
 

  

  
)
 

] 

Při disipaci vzniká vlivem tření teplo. 

4.1.4 Bernoulliho rovnice 

Bernoulliho rovnice vyjadřuje ve své podstatě také zákon zachování energie v proudící 

dokonalé tekutině za působení tíhového zrychlení. Celková energie proudící tekutiny se 

skládá z energie pohybové (kinetické), z potenciální energie a z tlakové, viz dále. Součet 

těchto energií musí během proudění zůstávat konstantní (zanedbáme-li ztráty energie 

způsobené například třením).  

Bernoulliho rovnici pro nestlačitelnou kapalinu za působení tíhového zrychlení 

můžeme vyjádřit ve tvaru: 

  

 
 

 

 
           

Člen  
  

 
  je energie kinetická, člen  

 

 
  vyjadřuje tlakovou energii a poslední člen      

odpovídá polohové energii. 
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Známějšími tvary Bernoulliho rovnice jsou: 

  

  
 

 

  
          

  

 
               

Praktický princip Bernoulliho rovnice si můžeme také vysvětlit na trubici, která se 

v určitém místě zužuje. Aby tedy platila výše uvedená rovnice kontinuity, je v tomto místě 

rychlost proudění kapaliny větší než v místě původního průřezu. Pokud se tedy zvětšuje 

rychlost proudící kapaliny v zúženém průřezu, musí se také zvyšovat její pohybová 

(kinetická) energie. Z hlediska zákona zachování energie roste kinetická energie na úkor 

energie potenciální. Můžeme také říci, že v místě s větším průřezem má proudící kapalina 

větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším průřezem má menší tlak, ale větší 

rychlost. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že tlak proudící kapaliny klesá s rostoucí rychlostí. 

Může nastat i případ, kdy při velkém zúžení trubice, kde rychlost proudu kapaliny značně 

vzroste, může tlak v kapalině klesnout tak, že bude dokonce menší než tlak atmosférický - v 

zúženém místě trubice tak vzniká podtlak.  

Bernoulliho rovnici pro skutečnou kapalinu pro průřezy trubice 1 a 2 má tvar: 

  
 

 
 

  

 
     

  
 

 
 

  

 
         

Kde poslední člen na pravé straně vyjadřuje vliv třecích sil, čili ztrátovou energii.  

4.1.5 Navier-Stokesova rovnice 

Tyto rovnice vycházejí z Eulerových rovnic hydrostatiky a hydrodynamiky. Ve své 

podstatě jde o pohybové rovnice skutečných tekutin, vyjadřují rovnováhu sil při proudění 

tekutin. Kromě tlakových, vnějších a setrvačných sil zahrnují Navier-Stokesovy rovnice i 

skutečné třecí síly způsobené viskozitou tekutiny. Spolu s rovnicí kontinuity tvoří Navier-

Stokesovy rovnice soustavu parciálních diferenciálních rovnic. 

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗  ⃗    
⃗⃗  ⃗ 

 



     Disertační práce Ing. Pavel Staša

 

 
 25 

  

  
 

  

  
  

  

  
  

  

  
   

 

 

  

  
  (

   

   
 

   

   
 

   

   
)     

  

  
 

  

  
  

  

  
  

  

  
   

 

 

  

  
  (

   

   
 

   

   
 

   

   
)     

  

  
 

  

  
  

  

  
  

  

  
   

 

 

  

  
  (

   

   
 

   

   
 

   

   
)     

Tato rovnice se od Eulerovy rovnice hydrodynamiky liší posledním členem na pravé 

straně, který představuje sílu potřebnou k překonání viskózního tření tekutiny. Na tři 

souřadnice rychlosti je aplikován diferenciální operátor: 

  
  

   
 

  

   
 

  

   
 

V systému diferenciálních Navier-Stokesových rovnic a rovnice spojitosti se vyskytují 

čtyři neznámé veličiny: 

 Složky rychlosti: u, v, w 

 Tlak: p 
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5. Numerické řešení turbulentního proudění 

Turbulentní proudění je takový typ proudění, které vykazuje chaotické fluktuace jak 

v prostoru, tak i v čase. Turbulentní proudění obsahuje prostorové struktury, jejichž anglické 

pojmenování se obecně používá de facto i v českém jazyce, jsou to tzv. eddies, česky 

turbulentní víry. Tyto turbulentní víry jsou různých velikostí a velké víry obsahující energii se 

rozpadají na menší. Tento proces je ukončen disipací energie nejmenších vírů na teplo, viz 

[3]. 

Základní podstatou každého numerického řešení, ať už laminárního, či turbulentního 

proudění, je matematický a fyzikální model proudění, které vycházejí ze základních zákonů 

zachování: zákon zachování hmotnosti (rovnice kontinuity), zákon zachování hybnosti 

(Navier-Stokesovy rovnice) a zákon zachování energie. U laminárního proudění je to 

v podstatě uzavřená soustava rovnic tvořená pohybovými rovnicemi doplněné stavovou 

rovnicí a konstitučními vztahy. Mnohem obtížnější je to u turbulentního proudění, neboť 

jednotlivé proměnné, složky rychlosti ui, tlaku p, teploty T a hustoty ρ, představují okamžité 

hodnoty náhodných nestacionárních veličin, viz [1]. 

„Dokud výpočetní technika nedovolovala řešení úplných Navier-Stokesových rovnic, 

používal se jednoduchý model nevazkého proudění. Zanedbáním vazkosti se z Navier-

Stokesových rovnic dostanou Eulerovy rovnice, jejichž řešením se dostane tlakové a 

rychlostní pole. Dalším možným zjednodušením je předpoklad o nevířivosti rovinného 

proudění, který vede k modelu potenciálního proudění. Pohybové rovnice pro nestlačitelnou 

tekutinu se redukují na Laplaceovu rovnici, která je doplněna Bernoulliho rovnicí pro výpočet 

tlaku.“ [1]. Blíže o řešení těchto případů, jejž využívaly zjednodušování a následné 

doplňování výpočtů je pojednáno v [1]. 

V současné době se při řešení pohybových rovnic popisujících turbulentní proudění 

využívá v zásadě dvou přístupů, viz [1]. 

„První, tzv. přímý přístup, spočívá v řešení pohybových rovnic pro daný soubor 

okrajových a počátečních podmínek a určení středních hodnot pro celý soubor řešení za 

určitý časový úsek (středování řešení). Přímá numerická simulace (DNS- Direct Numerical 

Simulation) vyžaduje velmi hustou výpočetní síť, zejména při obtékání stěn. Potřebný počet 

uzlů sítě je úměrný Re
9/4

, takže nároky se rychle zvyšují s rostoucím Reynoldsovým číslem. 
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V současné době je přímá simulace možná pro Reynoldsova čísla do 10
4
 až 10

5
.“ [1]. Ostatně 

o těchto výpočetních nárocích včetně grafického znázornění je zmíněno i v [3]. 

„Druhou možností je tzv. statistický přístup, který spočívá podle Reynoldse v rozdělení 

okamžitých hodnot nestacionárních veličin na střední a fluktuační část a v řešení pohybových 

rovnic pro střední hodnoty závisle proměnných (středování rovnic). Řešení středovaných 

Navier-Stokesových rovnic (RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) není 

uzavřeno a musí být doplněno tzv. modelem turbulence.“ [1]. Tato metoda je v současné době 

nejpoužívanější.  

„Určitým kompromisem mezi těmito dvěma přístupy je simulace pohybu velkých vírů 

(LES – Large Eddy Simulation). Turbulentní proudění se skládá z vírů různých měřítek od 

největších vírů, srovnatelných s rozměry oblasti, až k nejmenším vírům, ve kterých probíhá 

vazká disipace. Turbulentní transport hmotnosti, hybnosti a energie je zprostředkován 

převážně velkými turbulentními víry, jejichž pohyb je simulován stejně jako při přímé 

numerické simulaci. Výchozí rovnice pro LES metodu se získají filtrováním Navier-

Stokesových rovnic, které oddělí víry, jejichž velikost je menší než šířka filtru, odpovídající 

velikosti ok výpočetní sítě. Výsledné rovnice pak popisují nestacionární pohyb velkých vírů, 

na který je superponován pohyb malých vírů.“ [1]. 

5.1 Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic 

„Základem numerického řešení turbulentního proudění je matematický a fyzikální 

model. Matematický model zahrnuje jednak numerickou metodu řešení parciálních 

diferenciálních rovnic, tj. převedení parciálních diferenciálních rovnic na soustavu 

algebraických rovnic (např. metodu konečných objemů či metodu konečných prvků), volbu 

numerického schématu pro aproximaci jednotlivých výrazů v rovnicích, volbu výpočetní sítě a 

zadání počátečních resp. Okrajových podmínek. Fyzikální model pak představuje model 

tekutiny, pro které je numerické řešení prováděno. Pro řešení středovaných Navier-

Stokesových rovnic je třeba do tohoto fyzikálního modelu zahrnout i model turbulence, který 

uzavírá soustavu pohybových rovnic.“ [1]  

Cílem numerických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic je tedy hledat 

diskrétní řešení definované v dostatečně malých podoblastech základní geometrie (oblasti) 

pomocí systému tzv. algebraických (diferenčních) rovnic, přitom diskretizační chyba se 
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definuje jako rozdíl mezi řešeními diferenciálních a diferenčních rovnic. Základní vlastnosti 

numerických metod jsou: 

 míra přesnosti diskretizační chyby a reziduálu 

 míra stability 

Metod diskretizace parciálních diferenciálních rovnice je několik. Nejhojněji 

používanými jsou metoda konečných objemů a metoda konečných prvků, která začíná být 

stále populárnější. Např. v literatuře [3] a [11] jsou uvedeny tyto čtyři metody řešení rovnic 

definujících proudění tekutin: 

 Diferenční metoda – nejstarší známá metoda 

 Spektrální metoda – vhodná pro periodické proudění 

 Metoda konečných objemů – např. využita ve Fluentu 

 Metoda konečných prvků 

5.2 Metody matematického popisu turbulentního proudění 

Ve své podstatě jde o statistické metody popisu turbulentního proudění. Onen 

statistický přístup spočívá v podstatě v rozdělení okamžitých hodnot turbulentních veličin na 

střední hodnotu a fluktuace. Více k těmto metodám viz Příloha č. 2.. 

Matematické 

modely proudění 

Laminární proudění Přímá metoda DNS

Turbulentní proudění

Přímá metoda DNS

Metoda časového 

středování – RANS

Boussinesquova 

hypotéza

Boussinesquova 

hypotéza

Nularovnicový model

Jednorovnicový model

Dvourovnicový model

Metoda velkých vírů - 

LES

Metoda Reynoldsových 

napětí

Spalart Allmaras

k-ε model

RNG k-ε model

k-ε available modell

k-ω model

 

obr. 12 - Metody matematického řešení turbulentního proudění; zdroj [3] a [11] 
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6. CFD program Fluent 

Obecně CFD programy (Computational Fluid Dynamics) jsou takové programy, které 

využívají výpočetní techniku k modelování a simulaci jevů z oblasti proudění tekutin. Název 

bychom mohli přeložit do češtiny jako Numerická simulace proudění. CFD je tedy výpočetní 

technologie, která nám umožňuje studovat dynamiku věcí, které jsou v pohybu. Pomocí CFD 

programů můžeme vytvořit výpočetní model, který reprezentuje systém nebo zařízení, které 

chceme studovat. Na tuto výpočetní oblast jsou posléze aplikovány základní rovnice 

z mechaniky tekutin, různých chemických pochodů, reakcí apod. Výsledkem jsou pak data, 

obrázky či animace, které nám předpovídají chování proudících tekutin a s tím souvisejících 

fyzikálních jevů. Tyto programy jsou však nejen nástrojem pro simulaci proudění kapalin či 

plynů, ale také pro přenos teploty či hmoty, interakce mezi pevnou a plynnou částí úlohy aj.  

6.1 Výhody CFD programů 

V podstatě existují 3 pádné důvody k použití CFD programů. 

6.1.1 Náhled 

Pokud máme navrhnout systém nebo zařízení, u kterého je velmi obtížné vytvoření 

prototypu či simulace a testování v reálném prostředí na základě experimentování, tak právě 

ona CFD analýza nám umožní nahlédnout pod pokličku a de facto můžeme vidět, co se děje 

uvnitř našeho systému či zařízení. CFD programy nám tedy umožňují hlubší náhled na 

zkoumané věci. 

6.1.2 Předvídání 

Protože CFD programy jsou nástrojem k predikci jevů, co nastane za stanovených 

okolností, můžeme tedy jednoduše a rychle odpovědět na mnoho otázek: „Co kdyby?“. 

V krátkém čase tak můžeme předpovídat, jak se námi vytvořený model bude chovat a na 

základě výsledků jednoduše měnit a testovat různé varianty řešení, což nám poslouží k získání 

nejoptimálnějšího výsledku. Všeho toho můžeme docílit bez provádění náročných testů a rizik 

s tím souvisejících. 

6.1.3 Efektivita 

Výhody CFD programů nejsou jen technické ale i ekonomické. Jelikož CFD programy 

nám pomáhají v předvídání jevů a tím pádem nám umožňují navrhnout rychleji lepší řešení, 

tak díky tomu můžeme uspořit spoustu peněz nebo také splnit přísné regulační limity 
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životního prostředí. CFD analýza tedy vede ke zkrácení cyklu od návrhu produktu po 

uvedení na trh.  

6.2 CFD proces – postup tvorby modelu 

Obecný postup modelování, viz obr. 13, můžeme rozdělit do tří základních kroků, 

přičemž hned ten první má v sobě zahrnuty dílčí úlohy: 

 Preprocessing 

o Tvorba geometrie 

o Tvorba výpočetní sítě 

o Zadání okrajových podmínek 

 Solving: samotný výpočet 

 Postprocessing: zobrazení a interpretace výsledků 

 

obr. 13 – CFD postup modelování; základ převzat ze zdroje [48] 

6.3 Gambit 

Gambit je program pro tvorbu výpočtové geometrie zkoumané oblasti, systému či 

zařízení a pro následnou generaci sítě. Je navržen tak, aby bylo možné použít námi 

vytvořenou síť v různých CFD programech. Pomocí základních prvků, za které považujeme 

bod, přímku, plochu a různé prostorové tvary jako je např. kvádr, válec, koule, jehlan apod., si 

vytvoříme geometrii, která je ve třech rozměrech tvořena „objemy“ a ve dvou rozměrech 

„plochami“. Pomocí nástrojů si geometrii rozdělíme na elementy (také nazývané buňky, 

objemy). V další fázi sdružujeme jednotlivé elementy do skupin, které mají stejné vlastnosti, a 

přiřazujeme jim charakteristický název, jako např. toto je stěna, podél, které budeme proudění 

počítat, toto je vstup, kterým vtéká tekutina do námi vytvořené geometrie, aj. 
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obr. 14 - Uživatelské rozhraní programu Gambit 2.4 

6.4 Fluent 

Softwarový program Fluent od společnosti ANSYS, Inc. je moderní a v současné době 

asi nejrozšířenějším CFD programem na trhu.  

„ANSYS FLUENT je program obsahující fyzikální modely postihující široké možnosti 

potřebné k modelování proudění, turbulence, přenosu tepla a reakcí pro průmyslové aplikace. 

Ty sahají od proudění vzduchu kolem leteckých profilů po spalování v pecích, od modelování 

probublávání po ropné plošiny, od toku krve po výrobu polovodičů a od návrhu ventilace 

místností po úpravu a čištění vody. Speciální modely, které dávají softwaru možnosti 

modelovat multifyzikální úlohy, umožňuje rozšíření působnosti tohoto programu.“ [46] 

 

obr. 15 - Uživatelské rozhraní programu Fluent 12.1 
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obr. 16 – Možnosti modelování pomocí CFD programů; zdroj uveden pod jednotlivými obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.ansys.com/magazine/issues/06-12-2008-ansys-advantage/ansys_advantage_vol2_issue2.pdf 

Zdroj: http://www.ansys.com/magazine/issues/06-12-2008-ansys-advantage/ansys_advantage_vol2_issue2.pdf 

Zdroj: http://www.ansys.com/magazine/issues/7-12-2008-ansys-advantage/ansys-advantage-vol2-iss4.pdf 

Zdroj: http://www.techsoft-eng.cz/sluzby/ansys_cfd/fluent/ 

Zdroj: http://www.techsoft-eng.cz/sluzby/ansys_cfd/fluent/ 
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7. Proudění plynů v porézním prostředí 

Jelikož se tato disertační práce zabývá modelováním proudění plynů v horninovém 

prostředí, tak je nepochybně vhodné také alespoň trochu teoreticky popsat zákonitosti 

proudění plynů v porézním prostředí a jejich postup z podzemí směrem k povrchu.  

7.1 Porézní prostředí 

Na začátek je tedy dobré se zmínit o tom, co to vlastně porézní prostředí je.  

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

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

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

mohou být vyplněny buď kapalinou (nejčastěji vodou), nebo plynem. 

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

Pórovitost je fyzikální vlastnost daného materiálu, která vyjadřuje množství všech pórů 

v tělese. Většinou se udává v procentech a je možno ji vypočítat z následujícího vztahu: 

%100
C

P

V

V
p  

kde VP je objem pórů a VC je celkový objem tělesa. 

 

obr. 17 – Porézní prostředí; zdroj [50] 

7.2 Darcyho zákon 

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

plynu pevným porézním tělesem. Zákon udává lineární závislost rychlosti proudění na rozdílu 

tlaků proudícího média a vzdálenosti sledovaných bodů. Používá se především v hydrologii 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFtok_%28hydrologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
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nebo stavebnictví při projektování ochrany staveb proti vlhkosti nebo průniku nebezpečných 

plynů (radon).“ [51] 

Darcyho zákon je vyjádřen vztahem dle [52]: 

L
kSQ ba  

  

kde:  Q  průtok pronikající kapaliny nebo plynu v m³/s  

k  tzv. Darcyho konstanta, někdy též označovaná jako hydraulická 

vodivost, nebo koeficient filtrace v m/s  

S  plocha v m², kterou proudící médium protéká  

 a  piezometrická výška v místě vtoku média do materiálu  

 b  piezometrická výška v místě výtoku média z materiálu  

L  vzdálenost mezi místy a a b  

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

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

provedeném v daném místě, viz obr. 18. Piezometrickou výšku lze vypočítat ze vztahu dle 

[13]: 

g

p
z





  

kde:  z svislá souřadnice 

 p  tlak 

 ρ  hustota 

 g  tíhové zrychlení 

Ze vztahu je patrné, že v piezometrické výšce je zahrnut jak potenciál tíhového pole 

(tj. z-tová souřadnice), tak i potenciál tlaku (tj. hydrostatický tlak nad daným místem), [52], 

což je možné vidět na obr. 18.  

g

p
h





 

kde:  h  tlaková výška, tj. tlak jako výška vodního sloupce 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavebnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFtok_%28hydrologie%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodivost&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plocha
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Z rovnice je patrné, že množství pronikající kapaliny je přímo úměrné tlakovému 

gradientu a nepřímo úměrné protékané vzdálenosti. Velikost konstanty k je třeba určit 

experimentálně pro každý zkoumaný materiál a protékající médium. 

 

obr. 18 – Darcyho zákon; základ převzat ze zdroje [50] 

7.3 Proudění plynů z podzemí 

Při řešení proudění plynů můžeme vyjít z Atkinsonovy rovnice, která je dána vztahem: 

nQRp   

kde:  Δp  tlakový spád 

 R  odpor prostředí 

 Q  objemové množství proudícího plynu 

n  exponent zohledňující typ proudění, drsnost prostředí a rychlost 

proudění 

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

Atkinsonovy rovnice je patrné, že množství protékajícího plynu je závislé na gradientu tlaku 

mezi dvěma místy, nikoliv však na absolutních hodnotách tlaku. 
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Aby tedy došlo k proudění plynů z podzemí na povrch, je zapotřebí rozdílu tlaků. 

Z toho jasně vyplývá, že se tlak plynů směrem od zdroje k povrchu neustále snižuje. 

 

obr. 19 – Průběh tlaku pod povrchem a v jámě zatopené vodou (vpravo); zdroj [49] 

 

Tyto závěry vycházejí z práce prof. Ing. Vladimíra Strakoše, DrSc., [49]. „Na obr. 19 

je vidět, že na sloj s uhlím působí tlak daný nadložím a proti tomuto tlaku působí např. 

v zasypané jámě tlak vody a barometrický tlak, takže plyn proudí v důsledku tlakového rozdílu 

vyplývajícího z obr. 19.“ [49] 

Plyn proudí z míst většího tlaku na místo s menším tlakem, dle obr. 19 lze 

Atkinsonovou rovnici upravit na následující tvar, viz také [49]. 

                [                        ] 

h …  hloubka 

pb …  barometrický tlak 

ρh, ρv, ρvo … měrná hmotnost horniny, vzduchu a vody 

První člen výše uvedené rovnice je vždy větší než ten druhý, tak plyn z podzemí 

uniká, a to bez ohledu na skutečnost, že má metan nižší specifickou hmotnost. 

„Pokud je na cestě plynu z podzemí vodivější oblast jako vyrubaná a zavalená sloj, 

polozavalená chodba, šibík apod., tak odpor proti proudění plynu je výrazně nižší a tedy i 

vyšší tlakový spád, takže tlakový rozdíl při proudění plynu přes vodivější úsek je výrazně nižší 

než v hornině.“ [49] 
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8. Modelové situace proudění metanu v porézním prostředí 

Tato stěžejní kapitola disertační práce si klade za cíl ilustrovat možnost využití CFD 

programu Fluent, ANSYS Inc., pro potřeby spojené s hornickou činností, modelováním 

proudění důlního plynu z podzemí směrem k povrchu za různých přírodních situací.  

Metan je plyn bez barvy a zápachu a ve srovnání se vzduchem je o polovinu lehčí, 

takže má snahu hromadit se pod stropem důlních děl. Patří mezi fyziologicky inertní plyny, 

což znamená, že jeho vdechování je pro zdraví lidí neškodné a to do doby, dokud je v důlních 

větrech dostatek kyslíku. Nebezpečným pro organismus člověka se stává tehdy, když vytlačí 

z důlních větrů kyslík pod hranici, která je k životu nezbytná. 

Metan je plyn hořlavý, z čehož vyplývá jeho výbušnost ve směsi se vzduchem. V tom, 

že smícháním metanu se vzduchem tvoří výbušnou směs, spočívá právě největší nebezpečí 

metanu. Meze výbušnosti metanu se udávají obvykle v rozmezí 5 až 14 %. 

V uhelné hmotě a okolních horninách může být metan nahromaděn dvěma způsoby: 

 Vázaný metan: z uhlí uniká teprve porušením původního rovnovážného stavu 

horského masívu, např. při rozpojování uhlí mechanickými prostředky. Vázaný 

metan se může vyskytovat jako: 

o Adsorbovaný: zhuštěný na pórovitém povrchu uhlí a zuhelnatělých 

hornin 

o Absorbovaný: vniklý do uhelné hmoty, s níž vytvořil pevný roztok 

 Volný metan: vyplňuje všechny póry, dutiny a trhliny v uhlí nebo i 

v sousedních horninách, do nichž unikl z uhlí a v nichž se shromažďoval pod 

tlakem. 

Rozlišujeme 3 způsoby výstupu metanu do důlních prostor: 

 Exhalace: je pozvolný, ale stálý a trvalý výstup metanu z pórů a trhlin 

 Fukače: představují mimořádný vývin metanu na dolech. Jde o intenzivní 

unikání metanu pod tlakem z různých trhlin a dutin, které se dobývacími 

pracemi odkryjí 

 Náhlé výrony 
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Důlní plyny jsou nebezpečné nejen pro pracovníky pracující v hlubinných dolech, ale 

také mohou ohrožovat život a zdraví lidí na povrchu, neboť může dojít např. k výbuchu 

uhelného prachu, metanu aj. Z tohoto důvodu je důležité předcházet a předpovídat možnosti 

výbuchu tak, aby se předešlo případným nepříjemným situacím. Nutné také zdůraznit, že 

možnosti vzniku nebezpečných situací, jako jsou výbuchy apod., nekončí v případě ukončení 

těžby, nýbrž jsou problémem, u kterého konec není znám.  

Následující podkapitoly se budou zabývat případovými studiemi proudění metanu 

z podzemí za různých podmínek, které byly vytvořeny za účelem poznání přírodních procesů 

odehrávajících se v oblastech s odplyňovacími vrty. 

8.1 Modelová situace č.1. – Jeden aktivní odplyňovací vrt 

8.1.1 Heterogenní prostředí s dvěma horninovými vrstvami 

Simulační model zkoumané oblasti byl vytvořen v programu Gambit, o němž bylo 

zmíněno v kapitole 6. Zkoumaná modelovaná oblast byla zadána v rozměrech 20x20x20 

metrů. Přesně uprostřed této oblasti je umístěn odplyňovací vrt o průměru 20 cm, který je 

dlouhý 16 metrů a přitom spodní 1 metr má perforovány na stranách otvory o průměru 4 cm 

tak, aby mohlo docházet k odvodu plynu z horniny, viz obr. 20.  

Na obr. 20 je zobrazen detail spodní části odplyňovacího vrtu, kde jsou vytvořeny 

v osmi úrovních čtyři perforace po obvodu kruhu, tj. celkově 32 perforací. Dno vrtu je 

otevřené, a tak je možné, aby plyn vstupoval z horniny do profilu vrtu i jeho dnem. 

 

 

obr. 20 – Detail odplyňovacího vrtu 
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Zkoumaná modelovaná oblast je koncipována jako heterogenní, to znamená, že je 

tvořena dvěma odlišnými druhy hornin o různých plynopropustnostech (permeabilitě), viz 

obr. 21. 

 

 obr. 21 – Schéma modelované oblasti 

 

Plynopropustnosti jednotlivých hornin byly zvoleny na základě zkušeností a 

expertního odhadu odborníků na danou problematiku, prof. Ing. Alois Adamus, PhD., prof. 

Ing. Jindřich Lát, DrSc. a prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.. Pro vrchní části porézního 

prostředí označeného jako Hornina 1 byla tedy zvolena hodnota 1·10
-8

 [m
2
] a ve druhém 

oddílu, označeném jako Hornina 2, je hodnota plynopropustnosti 1·10
-11

 [m
2
]. Do tohoto 

porézního prostředí je zapažen odplyňovací vrt, jehož detail spodní části je uveden na obr. 20.  

Pro základní modelování byly zvoleny následující hodnoty parametrů simulace, u 

barometrického tlaku vzduchu hodnota 101 325 [Pa] a složení vzduchu je zjednodušeno na 

hodnoty: O2 = 21%, CO2 = 1% a N2 = 78%. 
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Pro tyto modelové výpočty byly simulovány čtyři různé varianty tlaků plynu 

působícího v oblasti unikání plynů z horniny, a tak lze porovnávat závislost měnícího se 

proudění na tlaku. Tlaková diference mezi plochou uvolňování se plynů z horniny a ústím 

vrtu, tedy povrchem, je: 250 Pa, 500 Pa, 750 Pa a 1 000 Pa. Složení plynů na vstupní ploše je: 

CH4 = 35%, CO2 = 1% a N2 = 64%. 

V případě varianty s odsáváním bylo použito jednak již dříve zmíněných rozdílů tlaku 

plynů mezi uvolňováním se plynů z horniny a ústím vrtu, povrchem, a ke každému takovému 

tlakovému rozdílu bylo dále použito tří hodnot podtlaku ve vrtu: 250 [Pa], 500 [Pa] a 750 

[Pa], které vyvolává odsávání. To znamená, že pro případ s odsáváním bylo vytvořeno 12 

variant modelové situace.  

8.1.1.1 Experimentální výsledky modelování 

V této části jsou pomocí grafických výstupů CFD programu a numerických dat 

prezentovány základní výsledky modelování a simulace proudění plynů z podzemí na povrch 

především pak v oblasti odplyňovacího vrtu. Pro lepší interpretaci a vizualizaci získaných 

výsledků byl v oblasti vrtu udělán příčný řez modelem, viz obr. 22. 

 

     obr. 22 – Vektory rychlosti proudící směsi; v pravé části detail vrtu v oblasti perforacemi 
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Na obr. 22 lze vidět vektory rychlostí proudící směsi plynů. Obrázek v levé části 

ilustruje vektory rychlosti proudění pro celou modelovanou oblast, obrázek v pravé části pak 

zobrazuje detail perforované oblasti vrtu. Obrázek zachycuje stav, kdy je rozdíl tlaků 1 000 

[Pa] a ve vrtu je vyvolán podtlak 750 [Pa]. 

Na následujících obrázcích, obr. 23, obr. 24, obr. 25 a obr. 26, lze zjistit, jak bude 

vypadat simulované rozložení tlaků v oblasti kolem vrtu v případě, kdy mezi průnikem plynů 

z horniny a ústím vrtu (povrchem) je rozdíl tlaků 1 000 [Pa]. 

 

obr. 23 – Rozložení tlaku v oblasti kolem vrtu při rozdílu tlaků mezi průnikem plynů z horniny a ústím vrtu 1 000 

[Pa] 

 

obr. 24 - Rozložení tlaku v oblasti kolem vrtu při rozdílu tlaků mezi průnikem plynů z horniny a ústím vrtu 1 000 [Pa] 

a odsáváním ve vrtu s pod tlakem 250 [Pa] 
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Na obr. 23 je ilustrována situace, kdy není využito sání ve vrtu. Tlak v oblasti kolem 

vrtu je rozložen do tvaru písmena V. Hodnota barometrického tlaku, který je ve vrtu ovlivňuje 

oblast asi 0,5 metrů pod vrtem, poté jsou izolinie tlaku téměř vodorovné. Hodnota tlaku 

v těsné blízkosti vrtu je zhruba o 300 [Pa] větší než tlak barometrický a v oblasti nad 

perforacemi je tlak o 400 [Pa] větší. Za situace, kdy je využito odsávání (podtlak 250 [Pa]), 

obr. 24, rozložení tlaků v oblasti kolem vrtu vytváří tvar písmena O. Ovlivněná oblast tlakem 

z vrtu je zhruba stejná, jako v případě bez sání, tedy nějakého 0,5 metru. Hodnota tlaku 

v těsné blízkosti vrtu je zhruba o 125 [Pa] větší než tlak barometrický a nad perforacemi je 

větší o 312-375 [Pa]. 

 

obr. 25 - Rozložení tlaku v oblasti kolem vrtu při rozdílu tlaků mezi průnikem plynů z horniny a ústím vrtu 1 000 [Pa] 

a odsáváním ve vrtu s pod tlakem 500 [Pa] 
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obr. 26 - Rozložení tlaku v oblasti kolem vrtu při rozdílu tlaků mezi průnikem plynů z horniny a ústím vrtu 1 000 [Pa] 

a odsáváním ve vrtu s pod tlakem 750 [Pa] 

 

Na obr. 25 je ilustrována situace, kdy je využito sání ve vrtu o podtlaku 500 [Pa]. Tlak 

v oblasti kolem vrtu je rozložen do tvaru písmena „O“. Hodnota barometrického tlaku, který 

je ve vrtu ovlivňuje oblast necelého 0,5 metrů pod vrtem, poté jsou izolinie tlaku téměř 

vodorovné. Hodnota tlaku v těsné blízkosti vrtu je zhruba o 250 [Pa] větší než tlak 

barometrický a v oblasti nad perforacemi je tlak o 400 [Pa] větší. Za situace, kdy je využito 

odsávání o podtlaku 750 [Pa], obr. 26, rozložení tlaků v oblasti kolem vrtu vytváří také tvar 

písmena „O“. Ovlivněná oblast tlakem z vrtu je zhruba stejná, jako v případě tedy nějakého 

0,5 metru. Hodnota tlaku v těsné blízkosti vrtu je zhruba o 40-125 [Pa] větší než tlak 

barometrický a nad perforacemi je větší o 212 [Pa]. 

Je vhodné poznamenat, že v modelovaných příkladech je na obrázcích uveden statický 

tlak, což pro interpretaci výsledků znamená, že je nutné tyto hodnoty přičíst k tlaku 

atmosférickému, který činí 101 325 [Pa]. 
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obr. 27 – Trajektorie vykreslené pomocí hodnot rychlosti pro rozdíl tlaků mezi průnikem plynů z horniny a ústím 

vrtu 1 000 [Pa] 

 

obr. 28 - Trajektorie vykreslené pomocí hodnot rychlosti pro rozdíl tlaků mezi průnikem plynů z horniny a ústím vrtu 

1 000 [Pa] a odsáváním ve vrtu s pod tlakem 250 [Pa] 

 

   0,8m              1,2m 

   0,8m          1,2m 
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obr. 29 - Trajektorie vykreslené pomocí hodnot rychlosti pro rozdíl tlaků mezi průnikem plynů z horniny a ústím vrtu 

1 000 [Pa] a odsáváním ve vrtu s pod tlakem 500 [Pa] 

 

 

obr. 30 - Trajektorie vykreslené pomocí hodnot rychlosti pro rozdíl tlaků mezi průnikem plynů z horniny a ústím vrtu 

1 000 [Pa] a odsáváním ve vrtu s pod tlakem 750 [Pa] 

 

Obrázky 27, 28, 29 a 30 ilustrují izolinie rychlosti proudění, tedy po jaké dráze se plyn 

v hornině v okolí vrtu pohybuje a na jakou oblast má vlastně daný odplyňovací vrt vliv. 

V daných obrázcích je pak zvýrazněno a doplněno číselným údajem, jak se zvětšuje oblast 

nasávání důlních plynů v porézním prostředí. Ve všech případech je vidět, že nasávání plynů 

1m                      1,3m 

1,2m               1,5m 
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z pravé strany vrtu je vždy vyšší než z levé. Je to určitě dáno rozložením tlaků v oblasti, což 

souvisí s přechodem, rozhraním mezi horninami, které není vodorovné, viz obr. 21. 

Jak bylo zmíněno, jde o trajektorie proudění vykreslené pomocí hodnot rychlosti. 

Vlevo u každého obrázku je zobrazena škála hodnot, kde nejvyšší hodnoty jsou vykreslovány 

barvou červenou, nejmenší pak modrou barvou. Lze tedy vidět, že rychlosti proudění dané 

směsi se ve vrtu pro dané modely zvětšují. Maximální rychlost proudění směsi ve vrtu je 

v modelu bez sání 2,05·10
-2

 [m·s
-1

], zatímco v případě vyvolání nejvyššího podtlaku je tato 

hodnota 4,51·10
-2

 [m·s
-1

]. 

Následující část se zaměří na numerická data, která byla získána v průběhu 

modelování a simulace zkoumaných jevů. Bude sledováno, jakým způsobem je ovlivněna 

rychlost proudění směsi a průtokové množství vycházejících plynů z ústí odplyňovacího vrtu 

v případech měnícího se barometrického tlaku a v případech vyvolání podtlaku za účelem 

sání. 

tab. 1 – Rychlosti proudění plynů v ústí vrtu; v [m/s] 

Rozdíl tlaků Bez odsávání Podtlak 250 Pa Podtlak 500 Pa Podtlak 750 Pa 

250 Pa 0,006 0,0156 0,024 0,032 

500 Pa 0,01 0,02 0,028 0,036 

750 Pa 0,016 0,025 0,033 0,04 

1 000 Pa 0,02 0,028 0,037 0,045 
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graf 1 – Závislosti rychlosti proudění na okolních vlivech 

 

Z grafu 1 je zcela patrný známý fakt, že rychlost proudění plynů na výstupu z vrtu 

roste se vzrůstajícím rozdílem tlaků mezi uvolňováním se plynů z horniny a ústím vrtu, 

povrchem, a také další fakt, že v případě využití odsávání se pochopitelně zvyšuje rychlost 

proudění plynů a tím pádem i účinnost odvodu plynu z podzemí. Za situace, kdy je ve vrtu 

vyvolán nejvyšší podtlak, tj. 750 [Pa] při jakékoliv změně barometrického tlaku, jsou 

rychlosti vystupujícího plynu z ústí vrtu nejvyšší. 

tab. 2 – Průtok metanu v ústí vrtu; v [kg/s] 

Rozdíl tlaků Bez odsávání Podtlak 250 Pa Podtlak 500 Pa Podtlak 750 Pa 

250 Pa 0,00003 0,00009 0,00015 0,00022 

500 Pa 0,00007 0,00012 0,00019 0,00025 

750 Pa 0,0001 0,00016 0,00021 0,00028 

1 000 Pa 0,00013 0,00019 0,00025 0,00031 
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graf 2 – Závislost průtoku metanu na okolních vlivech 

 

Z grafu 2 vyplývá podobně známá skutečnost jako v případě závislosti rychlosti 

proudění na okolních vlivech, a to konkrétně to, že hmotnostní průtok metanu v ústí vrtu roste 

se vzrůstajícím rozdílem tlaků mezi oblastí, ze které se důlní plyny uvolňují z horniny, a 

barometrickým tlakem. Za neměnných podmínek v případě rozdílu tlaků se se vzrůstajícím 

podtlakem ve vrtu zvyšuje účinnost odplyňování horninového masivu. 

8.1.2 Heterogenní prostředí s pěti horninovými vrstvami 

Tato modelovaná úloha je shodná s tou předcházející, zásadní rozdíl je v tom, že 

v přírodě se málokdy setkáme s prostředím, které je tvořeno pouze dvěma druhy hornin. 

Z tohoto důvodu je v tomto případě porézní prostředí tvořeno pěti různými horninovými 

vrstvami, viz obr. 31. 

V tomto případě tedy byly hodnoty plynopropustností jednotlivých vrstev zvoleny 

následovně: 

 Hornina 1:  1·10
-7

 [m
2
] 

 Hornina 2:  1·10
-8

 [m
2
] 

 Hornina 3:  1·10
-6

 [m
2
] 
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 Hornina 4:  1·10
-7

 [m
2
] 

 Hornina 5:  1·10
-9

 [m
2
] 

 

obr. 31 – Schéma modelované oblasti 

 

Ve zkoumané oblasti je také zapažen odplyňovací vrt, jehož detail je uveden na obr. 

20. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 8.1.1. 

8.1.2.1 Experimentální výsledky modelování 

Tato část bude ilustrovat grafické a numerické výsledky modelování a simulace 

daného zkoumaného modelu. Zaměřeno bude pouze na dva případy, bez odsávání a 

s podtlakem ve vrtu 750 [Pa], kdy tlaková diference je 1 000 [Pa]. 
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obr. 32 – Tlakové pole za situace bez odsávání 

 

Na obr. 32 lze vidět rozložení tlakového pole v oblasti s pěti horninovými vrstvami za 

situace, kdy není ve vrtu vyvoláno odsávání. Lze vidět, že slojový tlak plynu se rozkládá ve 

dvou horninových vrstvách (hornina 4 a hornina 5), zatímco tlak barometrický je rozložen 

pouze na povrchu první vrstvy (hornina 1). Ve zbylých dvou vrstvách je tlak okolo 850-900 

[Pa], což znamená, že výraznější vliv má tlak slojový. 

Na dalším obrázků, obr. 33, jsou zobrazeny trajektorie proudění. 

 

obr. 33 - Trajektorie vykreslené pomocí hodnot rychlosti 
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tab. 3 – Průtoky na vrtu 

 
Hmotnostní průtok 

plynné směsi [kg·s-1
] 

Hmotnostní průtok 

metanu [kg·s-1
] 

Objemový průtok 

plynné směsi [m
3·s-

1
] 

Bez odsávání 0,3 0,1 0,33 

Sání 750 [Pa] 1 0,35 1,1 

 

Z tab. 3 lze vidět fakt, obdobně jako tomu bylo i za situace pouze se dvěma 

horninovými vrstvami, že v případě využití sání se zvyšuje schopnost odvádět větší množství 

metanu kontrolovanou cestou. 

8.2 Modelová studie č.2. – Zapažený vrt vs. nezapažený vrt 

Modelovaná situace je shodná se situací popsanou v kapitole 8.1.1. Jde tedy o 

heterogenní prostředí se dvěma druhy hornin, viz obr. 21. 

První případ zachycuje zapažený vrt v dané oblasti, jehož detail je na obr. 20, a 

veškeré rozměry jsou totožné s již dříve zmíněnými. 

Druhým případem je situace, kdy je modelováno proudění metanu v oblasti 

s nezapaženým odplyňovacím vrtem. Jednoduše řečeno, nezapažený vrt je takový, kdy je do 

horninového masivu vyvrtán vrt, který však po obvodu není ničím vyplněn, a tak může 

docházet k zapadávání takovýchto vrtů. 

8.2.1 Experimentální výsledky modelování 

Prezentace výsledků modelování není možná jinak než graficky, protože velké 

množství výstupních dat není možné interpretovat jinak, než jako komplex vhodně 

sestavených pixelů. Vzhledem k velikosti a množství obrázků, které je možné prezentovat 

v běžném textu, je nutné zvolit jenom některé části prostředí modelované oblasti. Pro lepší 

interpretaci a vizualizaci získaných výsledků, nebylo účelné používat 3D obraz, a proto byl 

v oblasti vrtu udělán příčný řez, viz obr. 22, a to i přesto, že je modelované prostředí zásadně 

třírozměrně. 
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         obr. 34 – Vektory rychlosti - detail vrtu; vlevo vrt s perforacemi, vpravo nezapažený vrt 

 

Na obr. 34 jsou prezentovány vektory rychlostí proudící směsi v posledních spodních 

pěti metrech. Vlevo jsou poměry proudění zapaženého vrtu s perforovanou poslední části. 

Vpravo je nezapažený vrt, tzn. po odvrtání zvolené hloubky v době, kdy se ještě nezavede do 

vrtu pažnice. Rozdíl tlaků, který vyvolává proudění je v tomto případě 500 [Pa]. Vzhledem 

k relativně malé hustotě vzduchu je rozdíl tlaků vzduchu v ústí vrtu a v hloubce 20 [m] 

zanedbatelný, a proto můžeme tlakový rozdíl mezi tlakem plynu a vnitřní části vrtu považovat 

téměř za konstantní po délce zapažené části.  

Vlevo u každého obrázku je zobrazena škála hodnot, kde nejvyšší hodnoty jsou 

vykreslovány barvou červenou, nejmenší pak modrou barvou. 

Barevné stupnice u obou obrázků nejsou stejné, a proto při podrobnější prohlídce 

zjistíme, že rychlost proudění v zapaženém vrtu je o jeden řád nižší, než proudění v 

nezapaženém vrtu. Z toho je zřejmé, že nezapažený vrt odvádí výrazně větší množství plynu, 

než zapažený vrt s perforací spodní části. Zapažení a perforace tedy jednoznačně snižuje 

účinnost vrtu. Bohužel vrt bez zapažení není možné dlouhodobě nechat, ale zřejmě by bylo 

možné ponechat alespoň část vrtu ve spodní části bez zapažení a to bez ohledu na to, že se 

stěny této části vrtu částečně zhroutí. 

Na obr. 35 a obr. 36 lze vidět vektory rychlostí proudící směsi, obr. 35 zachycuje vrt s 

perforacemi, obr. 36 pak zobrazuje nezapažený vrt. Je zde zachycen stav, kdy je rozdíl talků 

mezi povrchem, ústím vrtu, a průnikem plynů do horniny 500 [Pa].  
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obr. 35 – Vektory rychlosti v oblasti; zapažený vrt s perforacemi 

 

 

obr. 36 – Vektory rychlosti v oblasti; nezapažený vrt 

 

Na obr. 35 a obr. 36 je ještě zajímavější pohled na výše popsanou situaci. Na 

obrázcích jsou totiž celé délky vrtu až k ústí. Tady vidíme, že v ústí vrtu na povrch v případě 

zapaženého vrtu je rychlost proudění plynu cca 5e-3 [m·s
-1

], ale v ústí nezapaženého vrtu je 

rychlost 9e-2 [m·s
-1

]. Je to tedy 18x větší rychlost proudění plynů. Je to dáno tím, že u 

zapaženého vrtu je v tomto případě celková volná plocha styku prostoru vrtu s okolní 

horninou pouze 0,04 [m
2
], zatím co u nezapaženého vrtu je celková volná plocha stěny vrtu 
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s okolní horninou 10 [m
2
]. Poměr volných ploch a rychlost proudění nemohou být úměrné, 

protože na to má vliv rozložení tlaku plynu podél celého vrtu, což uvidíme v dalších 

obrázcích. 

 

obr. 37 – Izolinie tlaku v dané oblasti; vrt s perforacemi 

 

obr. 38 - Izolinie tlaku v dané oblasti; nezapažený vrt 

Na obr. 37 a obr. 38 jsou znázorněny izolinie tlaku pro danou situaci. Horní, 

propustnější vrstva, prakticky dovoluje výrazné prostoupení tlaku z povrchu, a proto je stejné 

barvy jako je barometrický tlak. Červená barva presentuje vyšší tlak plynu. Na obr. 37 je 

barometrický tlak přiveden vrtem téměř až ke spodní části vrtu a od okolní horniny je zcela 

zřetelně oddělen pažením. Na obr. 38 není tak jednoznačně oddělen, a tak relativně nízký tlak 

zasahuje dále do okolní horniny, a proto se z této oblasti odvádí větší množství plynu. 
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obr. 39 – Izolinie tlaku; zapařený vrt s perforacemi, detail 

 

obr. 40 - Izolinie tlaku; nezapařený vrt, detail 

 

Na obr. 39 je detail tlakového pole v okolí perforací. Mimo to, že je vidět, jak plyn 

proudí přes perforace do zapaženého vrtu, tak je také detailně vidět nesouměrnost tlakového 

pole. To je dáno tím, že pravá strana od vrtu, která má výrazně větší objem, tlak je zde větší, a 

proto z této strany proudí do vrtu větší množství plynu. 

Je vhodné poznamenat, že se jedná o statický tlak, což znamená, že je nutné tyto 

hodnoty přičíst k tlaku atmosférickému, který činí 101 325 [Pa]. Pro posouzení chování plynu 

v propustných horninách však velikost absolutního tlaku nemá prakticky žádný význam. 
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obr. 41 – Trajektorie proudění plynů vykreslené pomocí hodnot rychlostí; detail vrtu s perforacemi 

 

obr. 42 - Trajektorie proudění plynů vykreslené pomocí hodnot rychlostí; detail ústí nezapaženého vrtu 

 

           1 m                1,45 m 

povrch 



     Disertační práce Ing. Pavel Staša

 

 
 57 

 

obr. 43 - Trajektorie proudění plynů vykreslené pomocí hodnot rychlostí; detail dna nezapaženého vrtu 

 

 

obr. 44 - Trajektorie proudění plynů vykreslené pomocí hodnot rychlostí; nezapažený vrtu 

 

Na obr. 41, obr. 42, obr. 43 a obr. 44 jsou zobrazeny trajektorie proudění vykreslené 

pomocí vektorů rychlosti. U vrtu s perforacemi končí správně všechny trajektorie v místě 

perforací a tím i oblast, ze které je plyn odváděn, je poměrně malá. Pokud je vrt nezapažený, 

tak trajektorie proudění plynu směřují do vrtu po celé délce. Na obr. 44 je zajímavé, jak 

všechny trajektorie proudění plynu směřují kolmo na rozhraní mezi dvěma vrstvami. Tam 

radikálně změní směr proudění, byť s menší rychlostí proudění proudí směrem k obnaženým 
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stěnám vrtu. Vrstva je totiž více propustná. Je to zřejmě obdoba změny směru proudění světla 

v prostředí s různou hustotou. I tady se mění směr proudění „od kolmice“ stejně jak při 

průchodu světla v prostředí s větší hustotou. 

Tento fakt má nepochybně za následek větší účinnost odvádění plynů z podzemí a tím 

i zajištění bezpečnějších podmínek. Tato skutečnost je pak zobrazena na obr. 43, obr. 42 a 

obr. 44. Nezapažený vrt má také větší vliv na oblast u dna vrtu, kde plyn je nasáván z větších 

vzdáleností od vrtu. 

Vliv velikosti tlakového rozdílu na proudění plynu je obsahem další části. 

Předcházející obrázky poskytly jasný pohled na trajektorie proudění plynu a izolinie 

tlakového pole, ale modelovaných situací bylo podstatně více. Proto v další části budou 

uvedeny pouze některé podstatné hodnoty při měnícím se tlakovém rozdílu, tzn. měnícím se 

barometrickém tlaku. 

Zajímavé výsledky ukazují jakým způsobem je ovlivněna rychlost proudění směsi a 

průtokové množství vycházejícího metanu z ústí odplyňovacího vrtu v obou případech 

odplyňovacích vrtů. Z tab. 4 a následujícího grafu lze usoudit, že platí u obou veličin dosti 

přesně lineární závislost. Z toho lze prokazatelně poznat, že proudění má v těchto případech 

charakter laminárního prostředí a proto platí rovnice pro proudění ∆p = R·Q, kde R je 

charakteristický odpor horniny proti proudění. 

tab. 4 – Rychlosti proudění plynů v ústí vrtu; v [m/s] 

Rozdíl tlaků 
Zapažený vrt s 

perforacemi 
Nezapažený vrt 

250 Pa 0,006 0,052 

500 Pa 0,01 0,1 

750 Pa 0,016 0,15 

1 000 Pa 0,02 0,19 
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graf 3 – Závislosti rychlosti proudění na okolních vlivech 

 

Z grafu 3 je zcela patrná skutečnost, že rychlost proudění plynů v ústí vrtu roste 

lineárně s tlakovým rozdílem. Lze také vidět, že rychlosti proudících plynů z podzemí jsou 

v případě nezapaženého vrtu řádově větší oproti zapaženému vrtu.  

tab. 5 – Průtok metanu v ústí vrtu; v [kg/s] 

Rozdíl tlaků Zapažený vrt s 

perforacemi 
Nezapažený vrt 

250 Pa 0,00003 0,00045 

500 Pa 0,00007 0,0009 

750 Pa 0,0001 0,0013 

1 000 Pa 0,00013 0,0018 
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graf 4 – Závislost průtoku metanu na okolních vlivech 

 

Z grafu 4 vyplývá podobně známá skutečnost jako v případě závislosti rychlosti 

proudění na okolních vlivech, a to konkrétně to, že hmotnostní průtok metanu v ústí vrtu roste 

se vzrůstajícím rozdílem tlaků mezi oblastí, ze které se důlní plyny uvolňují z horniny, a 

barometrickým tlakem. Opět, účinnost odvádění nebezpečných důlních plynů je v případě 

nezapaženého odplyňovacího vrtu několikanásobně vyšší. Taktéž je několikanásobně větší 

odvod metanu z oblasti v případě nezapaženého odplyňovacího vrtu. Jak bylo řečeno, 

důvodem je fakt, že plyn je nasáván po celé délce vrtu, zatímco v druhém případě se může do 

vrtu dostávat pouze perforacemi. 

Díky většímu odvodu plynů z horniny se nepochybně zlepšují bezpečnostní podmínky. 

Nebezpečný plyn se tak nemůže hromadit v horninách v takovém množství a tím pádem je 

riziko vzniku nebezpečných jevů sníženo. 
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8.3 Modelová studie č.3. – Vrt s kavernou 

Schéma modelované oblasti je zobrazeno na obr. 45. Zkoumaná modelovaná oblast 

byla zadána v rozměrech 20x20x20 metrů. Přesně uprostřed této oblasti je umístěn 

odplyňovací vrt o průměru 20 cm, který je dlouhý 16 metrů a přitom spodní 1 metr má 

perforovány na stranách otvory o průměru 4 cm tak, aby mohlo docházet k odvodu plynu 

z horniny, viz obr. 20.  

Na obr. 20 je tedy zobrazen detail spodní části odplyňovacího vrtu, kde jsou vytvořeny 

v osmi úrovních čtyři perforace po obvodu kruhu, tj. celkově 32 otvorů o celkové ploše styku 

prostoru vrtu v kaverně pouze 0,04 m
2
.  Dno vrtu je otevřené, a tak je možné, aby plyn 

vstupoval z horniny do profilu vrtu i jeho dnem. 

Modelovaná oblast je koncipována jako heterogenní, to znamená, že je tvořena dvěma 

odlišnými druhy hornin o různých plynopropustnostech (permeabilitě), viz obr. 45. 

Pro základní modelování byla zvolena následující hodnota barometrického tlaku 

vzduchu, jehož hodnota je 101 325 [Pa] a vzduch je následujícího složení: O2 = 21%, CO2 = 

1% a N2 = 78%. 

Pro tyto modelové výpočty byl použit rozdíl tlaků mezi tlakem plynů ve spodní části 

prostoru a povrchem s ústím vrtu 1 000 [Pa]. Složení plynů na vstupu je: CH4 = 35%, CO2 = 

1% a N2 = 64%. 

V případě varianty s odsáváním bylo použito tří hodnot podtlaku ve vrtu: 250 Pa, 500 

Pa a 750 Pa, což je podtlak odsávacího ventilátoru a o tento podtlak se zvětšuje tlakový rozdíl 

mezi tlakem plynu v podzemí a povrchem. 
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obr. 45 – Schéma modelované oblasti 

 

Pro vrchní část porézního prostředí označeného jako Hornina 1 byly zvoleny v těchto 

modelových případech tři plynopropustnosti, 1·10
-10

 [m
2
], 1·10

-8
 [m

2
] a 1·10

-6
 [m

2
]. Ve 

druhém oddílu, označeném jako Hornina 2, je plynopropustnost 1·10
-11

 [m
2
], 1·10

-9
 [m

2
] a 

1·10
-7

 [m
2
]. Jaká konkrétní hodnota byla zrovna pro daný model zvolena, je zobrazeno vždy u 

obrázků v části 8.3.1. Do tohoto porézního prostředí je zapažen odplyňovací vrt, jehož detail 

je uveden na obr. 20.  

Na obr. 45 je vidět, že v hornině 2 je vytvořena kaverna neboli dutina (nezavalená 

chodba apod.) a právě do této kaverny je zaveden odplyňovací vrt s perforacemi. Kaverna je 

válcového typu a má v průměru 2 metry a je dlouhá 7 metrů a objem kaverny činí 22 m
3
. 

8.3.1 Experimentální výsledky modelování 

V této části jsou pomocí grafických výstupů CFD programu a numerických dat 

prezentovány základní výsledky modelování a simulace proudění plynů z podzemí na povrch 

především pak v oblasti odplyňovacího vrtu. Pro lepší interpretaci a vizualizaci získaných 

Řez oblastí 

Vrt 

Plocha, ze 

které se 

uvolňují 
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výsledků byl v oblasti vrtu udělán příčný řez modelem, znázorněno červenou barvou, viz obr. 

45.  

Na následujících obrázcích, obr. 46, obr. 47 a obr. 48, jsou prezentovány výsledky 

modelování a simulace jedné modelované situace bez odsávání, kdy je zvolena hodnota 

plynopropustnosti porézního prostředí označeného jako Hornina 1 1·10
-8

 [m
2
] a Hornina 2 

1·10
-9

 [m
2
], viz obr. 46. Vrchní hornina má pro plyn lepší vodivost, což se projevuje, že vliv 

barometrického tlaku, znázorněný tmavě modrou barvou zasahuje poměrně hluboko do 

prostředí. Na obr. 46 tedy lze vidět, jak na základě modelování a simulace bude vypadat 

rozložení tlaku v dané modelované oblasti.  

Tmavá modrá barva je prakticky barometrický tlak a každá světlejší je tlak vyšší a to 

je tlak plynu. Plyn tedy proudí z prostoru s vyšším tlakem do prostoru s nižším tlakem, a 

proto v tomto případě vrt a kaverna prakticky neovlivňují únik plynu na povrch. Dokonce i ve 

vrtu je nahoře pouze malý rozdíl tlaku plynu z podzemí oproti barometrickému tlaku vzduchu. 

Tato situace je způsobena tím, že horní vrstva je vodivější než spodní, a proto když už se plyn 

dostane přes rozhraní, tak poměrně snadno postupuje nahoru „tedy k tmavší barvě“. 

 

obr. 46 – Izolinie statického tlaku 

 

Důvod, proč na následujících obrázcích, které zobrazují trajektorie proudění, jsou 

proudnice v oblasti vrtu hustější, je ten, že v okolí vrtu je vytvořena hustší síť. Z tohoto 

důvodu je tedy kolem vrtu vždy větší množství trajektorií. 

1·10
-8

 m
2 

 

 

1·10
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 m
2
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obr. 47 – Trajektorie proudění vykreslené pomocí hodnot rychlosti 

 

 

obr. 48 – Trajektorie proudění vykreslené pomocí hodnot rychlosti v kaverně 

 

Předcházející dva obrázky, obr. 47 a obr. 48, ilustrují, a to velmi dobře, jak plyn do 

kaverny proudí. Po jaké dráze se směs plynů pohybuje a jakou oblast kolem kaverny opatření 

ovlivní je vidět lépe z obr. 47. Z levé strany je plyn vtahován do kaverny ze vzdálenosti 1,6 

metrů od středu vrtu a to proto, že již kousek nad touto části je propustnější hornina, a proto 

má plyn při proudění k povrchu cestu s menším odporem. Na pravé straně je lépe propustná 

vrstva výrazně dál, a proto je vliv menšího tlaku vyvolaného vrtem v kaverně větší a do 

     1,6 m                    2,9 m 
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kaverny proudí plyn i z větší vzdálenosti a to je až 2,9 metrů. Je to sice málo, ale je to dáno 

poměrně malou plynopropustností prostředí. Při dalších simulacích bude simulovaná stejná 

situace v horninách s výrazně lepší propustnosti. 

Následující obrázky, obr. 49 a obr. 50, prezentují výsledky modelování a simulace pro 

modelovanou situaci, kdy je zvolena hodnota plynopropustnosti porézního prostředí 

označeného jako Hornina 1, tj. horní část, 1·10
-8

 [m
2
] a Hornina 2, spodní část, 1·10

-7
 [m

2
], 

viz obr. 49. Na obr. 49 tedy lze vidět, jak na základě modelování a simulace bude vypadat 

tlakové pole v dané modelované oblasti. Zajímavé je porovnání obr. 46 a obr. 49, kdy u obr. 

49 je hodnota plynopropustnosti spodní části zvýšena o 2 řády oproti situaci, která je na obr. 

46. Zatímco v prvním případě nám barometrický tlak z povrchu ovlivňoval téměř celou oblast 

označenou jako Hornina 1, tak ve druhém případě, kdy je oblast Hornina 2, více propustnější 

než nadloží, tak tlak z podzemí dokáže ovlivnit i právě oblast nadloží, kde se rozdíl tlaků 

vyrovnává. 

 

obr. 49 – Izolinie statického tlaku v oblasti 

 

Skutečnost, že spodní vrstva je výrazně propustnější než v předchozím případě má na 

proudění plynu z podzemí mimořádný vliv. Přesto, že propustnost horní vrstvy zůstala stejná, 

tak lepší propustnost spodní vrstvy způsobila, že se tlakové pole plynu posunulo hodně 

k hranici mezi vrstvami. To způsobilo, že plyn proudící nahoru má k povrchu výrazně kratší 

vzdálenost a tím také menší celkový odpor, a proto proudí k povrchu větší množství plynu. 

Z obr. 49 je vidět, že vliv relativně nižšího barometrického tlaku oproti tlaku plynu v dřívější 

1·10
-8

 m
2 

 

 

1·10
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2
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situaci zasahuje pouze do malé hloubky pod povrchem. Vrtem se ale dostává též do kaverny, 

a proto do kaverny a do vrtu proudí přiměřené množství plynu. 

 

obr. 50 – Trajektorie proudění směsi v dané oblasti vykreslené pomocí hodnot rychlostí 

 

Tato skutečnost má vliv i na trajektorie proudění, což ilustruje obr. 50. Vzdálenost, 

kterou odplyňovací vrt ovlivňuje, klesla z hodnot 1,6 metrů (vlevo) na 1,45 metrů a z 2,9 

metrů (vpravo) na 1,6 metrů. Z obr. 50 lze také vidět, že plynná směs, i když pronikne do 

kaverny, tak ne všechna je vtažena do vrtu, ale z kaverny se znovu dostává do porézního 

prostředí a proudí směrem k povrchu. 

Z tohoto pohledu je velice zajímavý detail na obr. 50. Jak je vidět z barevné stupnice 

tlaku na obr. 49, tak tlak dole ve vrtu je téměř stejný jako tlak plynu. To znamená, že plyn 

trvale plní průřez vrtu a ten již nemůže přijímat další množství plynu. Kapacita vrtu je tedy 

zcela vyčerpána a množství odváděného plynu se již v této situaci nemůže zvětšit. To je velmi 

důležitý závěr, který není všeobecně znám. Proto je na obr. 50 vidět, že plyn sice do kaverny 

proudí, ale protože se nemůže dostat do „přeplněného“ vrtu, tak se vrací zpět do horniny a 

       1,45 m            1,6 m 
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hledá cestu s menším odporem. Je to nesmírně zajímavý a prakticky zcela nový poznatek. 

Upozorňuje to na zatím neřešený fakt, že vrt se svým odporem a tlakovým rozdílem má zcela 

jednoznačně dáno množství, které vrtem může proudit. Zatím v literatuře nikde o takové 

skutečnosti nebyla zmínka.  

Napojení vrtu na odsávací stanici tento nepříjemný fakt změní, ale to bude vyzkoušeno 

v dalších modelech. 

 

Obrázky, obr. 51, obr. 52 a obr. 53, ilustrují výsledky modelování a simulace pro 

modelovanou situaci, kdy byla zvolena hodnota plynopropustnosti horní vrstvy porézního 

prostředí označeného jako Hornina 1 1·10
-6

 [m
2
] a Hornina 2 s permeabilitou 1·10

-7
 [m

2
], viz 

obr. 51. V tomto modelovaném případě hodnota plynopropustnosti nadložní vrstvy vzrostla o 

2 řády oproti předcházejícímu modelu. Na obr. 51 tedy lze vidět, jak na základě modelování a 

simulace bude vypadat rozložení tlaku v dané modelované oblasti. 

 

obr. 51 – Izolinie statického tlaku v modelované oblasti 

 

Na první pohled je situace s rozložením tlaků v modelované oblasti je víceméně 

podobná prvnímu modelovému stavu, kdy permeabilita vrstev byla 1·10
-8

 [m
2
] a 1·10

-9
 [m

2
] a 

v tomto případě také rozdíl plynopropostností nadložní vrstvy a oblasti Hornina 2 činil 1 řád, 

tedy 1·10
-6

 [m
2
] a 1·10

-7
 [m

2
], ale rozložení tlaků a tedy celá situace zdaleka stejná není. 

V prvním případě se tlak rozkládal kolem kaverny do tvaru písmene „U“, tak za této situace je 

tlak kolem kaverny ve tvaru písmene „O“. V prvém případě, obr. 46, je tlak v kaverně okolo 

1·10
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 m
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350 [Pa] a v druhém případě, obr. 51, je tlak okolo 500 [Pa]. To znamená, že se v druhém 

případě tlačí, vcelku logicky, do vrtu věší množství plynu. To je pochopitelné, ale když se 

podíváme na obr. 52 a na obr. 53, kde je zobrazen detail kaverny, tak vidíme velice markantní 

rozdílnou situaci. Vrt je z blízkého okolí zcela zaplněn proudícím plynem, a tak se plyn, který 

se dostal do kaverny, musí ve velkém množství vrátit zpět do horniny a právě v tomto případě 

s relativně velkou intenzitou proudí k povrchu. Závěrem tedy lze říci, že takový vrt v takové 

situaci nemusí ochránit objekty a tedy i bezpečnost lidí na povrchu a to proto, že plyn, který 

se vrací zpět z kaverny do horniny, bude proudit směrem k povrchu kolem vrtu a tím pádem 

může docházet k situaci, kdy na povrchu bude kolem vrtu větší koncentrace metanu než u 

vzdálenějších prostor.   

 

 

obr. 52 – Trajektorie proudění plynné směsi vykreslené pomocí hodnot rychlosti v modelované oblasti 

Jak  obr. 52 tak i obr. 53 jsou velmi zajímavé. Situace na obr. 52 je mimořádně 

pozoruhodná a prakticky nečekaná.  Lze z něj vidět, jak se do kaverny tlačí plyn zespoda a ten 

se ve stejném množství nedostane do vrtu, a proto proudí logicky přímo k povrchu. Na obr. 53 

je také vidět, jak se plyn ve spodní vrstvě tlačí na levou stranu, za rozhraním těchto dvou 



     Disertační práce Ing. Pavel Staša

 

 
 69 

vrstev se poté tlačí více na pravou stranu. To je dáno tím, že horní vrstva má různou tloušťku, 

a proto je na pravé straně celkově menší odpor proti proudění k povrchu. 

 

obr. 53 - Trajektorie proudění plynné směsi vykreslené pomocí hodnot rychlosti v detailu u kaverny 

 

Detail na obr. 53 je rovněž velmi zajímavý, protože ukazuje, že rychlost proudění ve 

vrtu dosahuje bezprostředně nad perforaci téměř 2 m.s
-1

.  

Všechny tyto skutečnosti ve finále ovlivňují vlastní proudění plynné směsi porézním 

prostředím. Na obrázcích, obr. 52 a obr. 53, je zcela jasný důkaz o tomto tvrzení. Plynná směs 

je vtahována do vrtu pouze ze vzdálenosti 0,45 metrů zleva a 0,7 metrů zprava od vrtu. Větší 

část proudící plynné směsi prochází kavernou dále směrem k povrchu. 

Horninový materiál je propustnější, rozložení tlaku je také příznivější pro proudění 

směsi plynů horninou, a tak nic nebrání tomu, aby plyn proudil směrem k povrchu. 

      0,45 m      0,7 m 
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Z obr. 53 lze také vidět, že proniknuvší plyn do kaverny zde nabírá rychlost a z téměř 

nulových hodnot se rychlost proudění dostane na takřka 4 m·s
1
 a po průchodu z kaverny do 

horniny se tyto rychlosti opět vrací na bezmála nulovou hodnotu. 

Pro modelování další varianty byla zvolena situace, kdy horní vrstva je velmi málo 

propustná, má hodnotu permeability 1·10
-10

 [m
2
] a Hornina 2, tedy spodní vrstva, má 

permeabilitu zvolenou 1·10
-7

 [m
2
], viz obr. 54. Je tedy jasné, že plynopropustnost spodní 

vrstvy je o 3 řády vyšší. Na následujících obrázcích, obr. 54, obr. 55, obr. 56 a obr. 57, jsou 

tedy prezentovány výsledky modelování a simulace pro tuto modelovanou situaci.  

Začněme obr. 54, kde můžeme vidět, jak na základě modelování a simulace bude 

vypadat rozložení tlakového pole v dané modelované oblasti za dané situace. Rozložení 

tlakového pole je zajisté překvapující, ale velice logické. Pro jeho pochopení si připomeňme 

rovnici pro proudění ∆p=R.Q. Když bude tlakový rozdíl konstantní a odpor proti proudění 

velký, tak proudící množství bude velmi malé a to je právě v tomto případě. Horninou 

s velkým odporem, to je horní část, proudí malé množství, a proto je tlak větší než 

v předchozích případech. Kdyby byl odpor teoreticky nekonečně velký (na povrchu by byla 

zcela nepropustná vrstva), tak velký tlak plynu, vyznačeny červenou barvou, by sahal až 

k nepropustnému povrchu. Tlakové pole je tedy roztaženo až k povrchu, ale proudící 

množství plynu je velmi malé. Můžeme říci, že taková situace je pro povrchové objekty 

relativně bezpečná. Je to např. dobře vyasfaltované parkoviště. To je tedy k vysvětlení 

barevné části v horní části modelovaného prostoru. 

Na rozhraní obou hornin je tlak 800 [Pa], nebo řečeno jinak v celé spodní části je tlak 

konstantní. Tlak konstantní nemůže být, ale proudění plynu do horní části je tak malé, že se to 

v tlakovém poli spodního prostoru viditelně neprojeví. 

Je vhodné poznamenat, že v modelovaných příkladech je na obrázcích uveden statický 

tlak, což pro interpretaci výsledků znamená, že je nutné tyto hodnoty přičíst k tlaku 

atmosférickému, který činí 101 325 [Pa]. 

 

 



     Disertační práce Ing. Pavel Staša

 

 
 71 

 

obr. 54 – Izolinie statického tlaku v oblasti 

 

 

obr. 55 – Trajektorie proudící směsi vykreslené pomocí hodnot rychlostí 

 

        8,4 m                                  7,3 m 

1·10
-10

 m
2 

 

 

1·10
-7

 m
2
 



     Disertační práce Ing. Pavel Staša

 

 
 72 

Na obr. 55 jsou prezentovány trajektorie proudění vykreslené pomocí hodnot rychlostí. 

Tady se nijak neprojevilo to, že některé proudnice, které tečou do kaverny, by se vracely zpět 

do horniny. Je to proto, že celá kaverna se nachází v „červeném“ poli, a to v předchozích 

případech nikdy nebylo. Proto do kaverny proudí pouze takové množství,  které stačí odtéci 

vrtem. Rozdíly tlaků potřebné pro proudění jsou velmi malé. Takže zdánlivě velký 

„chráněný“ prostor oproti dřívějším případům nemá vliv na ochranu povrchu. Ten je chráněn 

pouze tím, že horní vrstva plyn téměř nepropouští. 

 

obr. 56 – Trajektorie proudění plynné směsi 

 

Za tohoto modelovaného stavu se celkem významně mění i směry proudění plynné 

směsi v hornině. Zatímco ve všech předešlých případech byla vždy vzdálenost, ze které plyn 

proudil do kaverny a lépe řečeno do vrtu, vlevo od vrtu menší než vzdálenost vpravo od vrtu, 

tak v tomto případě je tomu právě naopak. Vzdálenost, kterou vrt ovlivňuje je zleva 8,4 metrů 

a zprava pak pouze 7,3 metrů, viz obr. 55. 
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Na tuto situaci má nepochybně vliv změna rozložení tlaku v oblasti, což je pak 

způsobeno hodnotami plynopropustností jednotlivých horninových vrstev. 

Také lze vidět z obr. 56, že plynná směs je vtahována do kaverny a potažmo i do vrtu i 

z oblasti nad kavernou. Plyn však stále utíká do atmosféry, i když v menším množství. 

 

obr. 57 – Detail na oblast kaverny a trajektorie proudící směsi 

 

Na detailu obr. 57 lze vidět fakt, že v místě nad poslední perforací je rychlost proudění 

plynné směsi nejvyšší. Tento zcela zřejmý jev je interpretován známou rovnicí kontinuity, kde 

v trubici o stejném průřezu v místech, kde vzrůstá průtok směsi, v tomto případě v místech 

perforace, vzrůstá logicky i rychlost proudění. Můžeme si to představit i tak, že v místech 

s perforací se vtahuje do vrtu další množství plynné směsi, proudnice jsou tedy hustější a tedy 

i rychlost proudění je větší. 

Následná skupina čtyř modelů je věnována stále stejné situace a to s horní vrstvou o 

propustností 1·10
-8

 [m
2
] a se spodní vrstvou s propustnosti 1·10

-11 
[m

2
], viz obr. 58, ale mění 
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se zde situace s tlaky. V prvém případě je proudění s přetlakem plynu 1000 [Pa] a na povrchu 

bez odsávání, ve druhém případě je simulováno odsávání 250 [Pa], ve třetím případě je 

odsávání 500 [Pa] a ve čtvrtém odsávání 750 [Pa]. 

Na následujících obrázcích, obr. 58, obr. 59, obr. 60 a obr. 61, jsou ilustrovány 

výsledky modelování a simulace pro variantu bez odsávání. Hodnota plynopropustnosti 

nadložní vrstvy je o 3 řády vyšší, což má za následek, že barometrický tlak působící na 

povrchu se rozkládá v dané oblasti více, de facto ovlivňuje celou nadložní vrstvu. 

Přes tento velký rozdíl propustností, plyn ve spodní vrstvě tlačí na plyn v nadloží a tím 

vyvolává přetlak cca 50 [Pa] oproti barometrickému tlaku vzduchu, a proto plyn z podzemí 

proudí v malém množství na povrch. V kaverně a vrtu je prakticky tlak roven barometrickému 

tlaku, a proto plyn i přes velký odpor horniny proudí z podloží do kaverny.  V barevném 

rozlišení je vidět, že horní vrstva spodní části má světlejší barvu než tu, která odpovídá 

barometrickému tlaku vzduchu, což je zmíněných 50 [Pa]. 

 

obr. 58 – Izolinie statického tlaku v modelované oblasti 

 

Z detailu na obr. 59 je vidět, že plyn, který se nedostane do kaverny má relativně 

krátkou cestu do horniny s lepší propustnosti, a proto se tlačí k povrchu. Protože je 

nasměrován celkovým prouděním ke kaverně, což je vidět z tlakového pole, tak se kolen vrtu 

bude zřejmě plyn tlačit k povrchu ve větším množství a to proto, že pro plyn nad kavernou to 

je nejkratší cesta k povrchu. Z trajektorií proudící směsi v celé oblasti si lze udělat představu, 
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1·10
-11

 m
2
 



     Disertační práce Ing. Pavel Staša

 

 
 75 

na jakou oblast v podzemí má odplyňovací vrt zapažený do kaverny vliv. Nalevo od vrtu je to 

3,5 metru, napravo poté 5 metrů. 

 

obr. 59 – Trajektorie proudící směsi vykreslené pomocí hodnot rychlostí 

 

Zajímavé je však porovnání trajektorií na obr. 47 a na obr. 59, kde se modelovaná 

situace liší v hodnotě plynopropustnosti spodní části porézního prostředí. V případě 

propustnější vrstvy, obr. 47, je vzdálenost nalevo od vrtu pouze 1,6 metrů, ve druhém případě, 

obr. 59, 3,5 metrů, napravo pak 2,9 metrů a nyní 5 metrů. Lze předpokládat, že v případě 

více propustného horninového prostředí ve spodní části bude větší množství plynné 

směsi proudit směrem k povrchu a ne do vrtu. Ve druhém případě, v případě málo 

propustného prostředí, je odpor proudění takový, že zabraňuje proudění skrze horninový 

masív a plynná směs je tak vtahována do kaverny a odtud pak proudí vrtem do atmosféry. 

Plynná směs je také nasávána i z oblasti nad kavernou, nicméně to již není z tak velké 

vzdálenosti, jako tomu bylo v předešlém případě, tento fakt ilustruje obr. 60. 

   3,5 m                5 m 
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obr. 60 – Trajektorie proudící směsi vykreslené pomocí hodnot rychlostí 

 

Po jaké dráze se plynná směs pohybuje v kaverně, je možné vidět na obr. 61, kde je 

zobrazen detail kaverny a právě ony zmiňované trajektorie, kde je detail kaverny a právě ony 

zmiňované trajektorie.  
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obr. 61 – Trajektorie proudící směsi vykreslené pomocí hodnot rychlostí, detail kaverny 

 

Do této chvíle byly prezentovány výsledky, kdy šlo pouze o odplyňovací vrt. 

V následující části však vyzkoušíme, jak se bude chovat plyn, když začneme ve vrtu odsávat a 

vytvoříme tak ve vrtu podtlak. Hodnoty podtlaku byly zvoleny: 250 [Pa], 500 [Pa] a 750 [Pa]. 

Na následujících obrázcích, obr. 62, obr. 63 a obr. 64, je zobrazena situace, kdy je 

zvolena hodnota plynopropustnosti porézního prostředí označeného jako Hornina 1 1·10
-8

 

[m
2
] a Hornina 2 1·10

-11
 [m

2
], viz obr. 62. Hodnota podtlaku ve vrtu je v tomto případě 250 

[Pa]. 

Izolinie kolem kaverny tvoří jakési sedlo a podtlak, který je vyvolán v kaverně, 

významným způsobem ovlivňuje oblast nad kavernou. V tomto případě tmavá modrá barva 

prezentuje podtlak vyvolaný odsáváním a všechny ostatní barvy vyznačuji tlaky vyšší, takže 

plyn proudí do míst s tmavší barvou na místa se světlejší barvou a to většinou kolmo k 

rozhraní. Proto jsou na obr. 63  trajektorie rychlosti směřující do kaverny i nad kavernou. 
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obr. 62 – Izolinie statického tlaku v modelované oblasti 

 

obr. 63 – Trajektorie proudící směsi v oblasti vykreslené pomocí hodnot rychlosti 

 

Z detailu na obr. 63 lze vidět, že oblast ovlivněná odsáváními vrtu se oproti stejnému 

modelu, kde však není využito odsávání ve vrtu, zvětšuje. Vzdálenost nalevo od vrtu, ze které 

         5 m                          7 m 
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se plynná směs dostává do kaverny a potažmo do vrtu je 3,5 metru, v případě sání 

s podtlakem 250 [Pa] je to již 5 metrů. Vzdálenost napravo od vrtu vzrostla z 5 metrů na 7 

metrů. Tato skutečnost má nepochybně pozitivní vliv na odvádění metanu z podzemí předem 

vyčleněnou cestou a k zabránění možných nebezpečných případů, které by mohly nastat 

s nekontrolovaným únikem metanu. Nutno však říci, že se v okolí vrtu na povrchu 

nevytvoří oblast bez unikajícího metanu. 

Přes tento pozitivní vliv odsávání je únik metanu na povrchu ovlivněn velmi nepatrně, 

pokud nechceme říci vůbec. Význam takového způsobu odsávání spočívá v tom, že se odsává 

z podzemí větší množství metanu než v případech bez odsávání a tudíž „zásoba“ plynu 

v podzemí rychleji klesá. 

 

obr. 64 – Trajektorie proudící směsi v kaverně vykreslené pomocí hodnot rychlosti 

 

Na obr. 64 je možné vidět detail kaverny a trajektorie proudění v kaverně. Situace je 

zajímavá tím, že trajektorie proudícího plynu jsou prakticky úplně stejné jako v případě bez 
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odsávání. Není to ale úplně totožné, protože v případě bez odsávání je rychlost proudění 

k povrchu v hornině nad kavernou cca 0,02 [m·s
-1

] a při odsávání pod tlakem 250 [Pa] to je 

0,3 [m·s
-1

]. Maximální rychlost proudění ve vrtu je v případě bez odsávání 0,38  [m·s
-1

] a 

s odsáváním to je 0,58 [m·s
-1

]. 

V následující části je na obrázcích, obr. 65, obr. 66 a obr. 67, zobrazena obdobná 

situace, jako v předešlém případě jen s tím rozdílem, že hodnota podtlaku není 250 [Pa], ale 

500 [Pa]. Ostatní podmínky zůstávají stejné. Hodnota plynopropustnosti porézního prostředí 

označeného jako Hornina 1 1·10
-8

 [m
2
] a Hornina 2 1·10

-11
 [m

2
], viz obr. 65. 

 

obr. 65 – Rozložení tlaku v modelované oblasti s využitím sání o podtlaku 500 [Pa] 

 

Podtlak v nadloží je nyní oproti barometrickému tlaku vzduchu cca -62 [Pa] a dole ve 

vrtu je cca -250 [Pa], oproti barometrickému tlaku vzduchu. Proto je horní vrstva horniny 

světlejší a znamená to, že plyn uniká z povrchu do atmosféry na základě podtlaku -62 [Pa]. V 

předchozím případě byl v kaverně barometrický podtlak -250 [Pa], zatímco nyní je již -500 

[Pa].   
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obr. 66 – Trajektorie proudící směsi v dané oblasti při podtlaku 500 [Pa] 

 

I v tomto případě se zvětšily vzdálenosti, ze které se plyn dostává do kaverny a tím i 

do odsávacího vrtu. Vzdálenost nalevo je 5,3 metru, předchozí případ byl 5 metrů, a napravo 

je to 7,5 metru, v předešlém 7 metrů. Podíváme-li se na obr. 66, tak lze vidět, že roste i oblast 

nad kavernou, ze které se plynná směs dostává právě do této vzduchové dutiny. 

       5,3 m                 7,5 m 
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obr. 67 – Trajektorie proudící směsi v kaverně 

 

Poslední modelovanou situací je stav, kdy máme podtlak ve vrtu 750 [Pa]. Veškeré 

ostatní hodnoty zůstávají na původních hodnotách. Na následujících obrázcích, obr. 68, obr. 

69 a obr. 70, máme zachycenou situaci pro výsledky modelování a simulace, kdy je zvolena 

hodnota plynopropustnosti porézního prostředí označeného jako Hornina 1 1·10
-8

 [m
2
] a 

Hornina 2 1·10
-11

 [m
2
]. 

Na obr. 68 je vidět, že podtlak v nadložní vrstvě je téměř -200 [Pa], což je barva 

v blízkosti žluté. Ve vrtu je téměř -750 [Pa] a vliv tlaku plynů z podloží se zde neprojevil. 

Kolem vrtu vzrostla i výška, ze které se plynná směs vrací zpět do kaverny. 

Z obr. 69 lze vidět, že i v tomto případě vzdálenosti kolem vrtu rostly a rostla i výška, 

ze které se plynná směs vrací zpět do kaverny. Plynná směs vlevo od vrtu při průchodu 

rozhraním mezi horninami se stočí zpět a proudí směrem do kaverny. Teprve při tomto 
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podtlaku je plyn, který již je v nadloží, vtahován zpět do kaverny. Bohužel ale ani v tomto 

případě se okolí vrtu na povrchu neochrání od úniku metanu. 

 

obr. 68 – Izolinie statického tlaku v modelované oblasti za situace o podtlaku 750 [Pa] 

 

obr. 69 – Trajektorie proudící směsi vykreslené pomocí hodnot rychlosti za situace o podtlaku 750 [Pa] ve vrtu 

           5,8 m                            8,2 m 
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obr. 70 – Detailní pohled na trajektorie proudící směsi v kaverně 

 

Poslední obrázek, obr. 70, je téměř stejný jako všechny tři předchozí. Stejné 

proudnice, stejná barva, stejné víry. Liší se zde však hodnoty rychlosti proudění, plyn na 

povrch uniká s rychlostí 0,048 [m·s
-1

] a maximální rychlost ve vrtu se zvýšila na 0,86 [m·s
-1

]. 

Množství plynu, které se odsává, se skutečně zvýšilo a to proti odplyňovacímu vrtu bez 

odsávání 2,3 krát a celkové odsávané množství plynu je v tomto případě 26 [l·s
-1

] 

Další část této kapitoly je věnována numerickým datům, která byla získána po 

provedení patřičných výpočtů modelování a simulace. 
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tab. 6 – Objemové průtoky plynné směsi pro jednotlivé modely 

 Plynopropustnost 
QV [m

3
·s

-1
] – v ústí 

vrtu 

QV [m
3
·s

-1
] – na 

povrchu 

1. 
Hornina 1 = 1·10

-8
 [m

2
] 

Hornina 2 = 1·10
-9

 [m
2
] 

0,4 2 

2. 
Hornina 1 = 1·10

-8
 [m

2
] 

Hornina 2 = 1·10
-7

 [m
2
] 

0,75 24 

3. 
Hornina 1 = 1·10

-6
 [m

2
] 

Hornina 2 = 1·10
-7

 [m
2
] 

0,55 221 

4. 
Hornina 1 = 1·10

-10
 [m

2
] 

Hornina 2 = 1·10
-7

 [m
2
] 

0,66 0,28 

5. 
Hornina 1 = 1·10

-8
 [m

2
] 

Hornina 2 = 1·10
-11

 [m
2
] 

0,01 0,02 

 

Z tab. 6 můžeme vidět fakt, že v případě, kdy porovnáváme model 1 s modelem 2, 

označení viz tab. 6, kde u modelu 2 je zvýšena hodnota plynopropustnosti spodní porézní 

vrstvy o 2 řády, tak vrtem proudí větší množství plynné směsi. Větší objemový průtok plynné 

směsi je také zaznamenán i na povrchu.  

Porovnáme-li nyní model 2 s modelem 3, kde je zvýšena hodnota plynopropustnosti 

nadložní vrstvy o 2 řády, tak lze vidět, že objemový průtok plynné směsi vrtem klesl, ale 

téměř desetinásobně se zvýšil objemový průtok na povrchu. Je to dáno tím, že nadložní vrstva 

označená, jako Hornina 1, je propustnější a plyn proudí spíše touto cestou nežli vrtem. Faktem 

však zůstává, že toto je stav, kterého nechceme dosáhnout, neboť plynná směs z podzemí 

uniká nekontrolovaným způsobem. 

tab. 7 – Objemové průtoky plynné směsi pro varianty s odsáváním a bez odsávání 

Plynopropustnost 

Hornina 1 = 1·10
-8

 [m
2
] 

Hornina 2 = 1·10
-11

 [m
2
] 

QV [m
3
·s

-1
] – v ústí vrtu QV [m

3
·s

-1
] – na povrchu 

Bez odsávání 0,01 0,02 

Podtlak 250 [Pa] 0,016 0,018 

Podtlak 500 [Pa] 0,021 0,015 

Podtlak 750 [Pa] 0,026 0,013 
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Z tab. 7 si lze udělat představu, jakým způsobem ovlivňuje využití odsávání ve vrtu 

objemové průtoky plynné směsi v ústí vrtu a na povrchu. Ostatně tyto závislosti dokonale 

ilustruje graf 5. Na něm lze krásně vidět, že zvyšuje-li se podtlak ve vrtu, tak ve své podstatě 

se zvyšuje i efektivita odsávání důlních plynů z podzemí. Dochází tak ke stavu, kde objemový 

průtok se zvyšujícím se podtlakem ve vrtu roste a zároveň klesá objemový průtok plynné 

směsi na povrchu. Toto je jev, kterého bychom měli chtít dosáhnout, neboť dochází k situaci, 

kdy proudící plyny z podzemí odvádíme ve větším množství kontrolovanými cestami. 

 

graf 5 – Objemové průtoky plynné směsi 

 

Bylo by zajímavé se podívat na situaci, jak se zvyšuje součet průtoků na povrchu a 

v ústí vrtu s využitím odsávání. 
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graf 6 – Nárůst objemového průtoku při využití sání ve vrtu 

 

Graf 6 krásně ilustruje fakt, že s využitím sání ve vrtu jednak stoupá objemový průtok 

vrtem a klesá objemový průtok plynů na povrchu, ale také narůstá součet těchto objemových 

průtoků. Z toho vyplývá fakt, že v případě využití odsávání zvyšuji i množství plynu, který se 

uvolňuje ze sloje a tím pádem by měla klesat plynodajnost takovéto sloje. 
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8.4 Model Hrušovského dolu 

Při tvorbě výpočetního modelu bylo vycházeno z informací a z naměřených a 

monitorovaných dat, která byla získána při řešení Grantového úkolu č. 105/98/KO45 GAČR. 

Tato data poslouží ke tvorbě a následné verifikaci namodelovaných výsledků. 

8.4.1 Základní informace k Hrušovskému dolu 

Hornická činnost v oblasti Hrušovského dolu se datuje k roku 1844, kdy bylo započato 

s hloubením dvou jam. Důl byl činný do roku 1876. 

Kapitola je převzata z prací [19] a [56]. „Hrušovský důl byl založen v místě výchozu 

nejstarších vrstev svrchně hrušovského souvrství produktivního karbonu. Pokryv reliéfu 

karbonu má v této oblasti mocnost jen 10 až 20 m. 

Pod svrchními hrušovskými vrstvami se nachází spodní hrušovské souvrství, mocné 

cca 400 m, a petřkovické (cca 600 m). Pod nimi je neproduktivní karbon. Z podložních slojí 

vydobytých následně po ukončení provozu Hrušovského dolu má pro hodnocení plynodajnosti 

největší význam sloj Františka (spodní hrušovské souvrství), která byla vydobyta v největší 

souvislé ploše a nejčistěji, protože se vyznačovala velmi nízkou popelnatostí, na druhé straně 

ale byla známá svou vysokou plynodajností. 

Karbonské vrstvy generelně upadají k jihu a jsou zde uloženy na severním svahu 

ostravské brachysynklinály. Místní změny směru uložení vrstev jsou důsledkem tektoniky. 

Produktivní část ložiska je ve svrchních hrušovských vrstvách v předmětné oblasti tvořena 

plochou podkovovitou strukturou otevřenou k jihu. Na západě, severu a severovýchodě je 

omezena výchozy slojí na reliéf karbonu, na východě I. severojižní poruchou a na jihu 

odmršťující se tektonikou a zmenšujícími se mocnostmi slojí. 

Vůdčí tektonickou strukturou v oblasti je I. severojižní porucha, tvořící přirozenou 

hranici mezi dnešními dobývacími prostory Přívoz a Heřmanice. Rupturu tvoří pásmo 

poklesového charakteru s amplitudou až 120 m a s úklonem dislokační plochy 70° k ZJZ. Tato 

porucha je doprovázena třemi výraznějšími poklesy odpovídajícími zřejmě VIII., IX. a X. 

hrušovské poruše s amplitudami 5 až 20 m. Lze důvodně předpokládat, že právě tektonické 

poruchy a zejména I. severojižní porucha jsou komunikacemi, jimiž vystupuje důlní plyn z 

podložních vydobytých slojí do stařin svrchních hrušovských slojí. 
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Na reliéf karbonu vychází kromě řady uhelných proslojků i tři dobyvatelné sloje, 

místně nazvané 8., 9. a 10. sloj, odpovídající v jiných lokalitách skupině sloje Roland. Z 

uhelných pásků měla větší význam 7. sloj a sloj Anton, přičemž 7. sloj se místně spojovala s 8. 

slojí a tvořila tak polohu až 1,5 mocnou. V oblasti je proměnlivá i mezislojová vzdálenost 

mezi 9. a 10. slojí, které se na východě oblasti u Severojižní poruchy spojují. 

Sloj č. 9 měla mocnost asi 60-85 cm, 10. sloj byla bez proplástků s mocností zřejmě 40 

až 60 cm.“ 

8.4.2 Tvorba výpočetního modelu 

Zkoumaná modelovaná oblast je zobrazena na obr. 71. Model oblasti byl zadán o 

rozměrech 200x65x20 metrů. Jak lze také vidět z obr. 71, tak zkoumané území je složeno 

z několika různorodých vrstev, viz obr. 71 a tab. 8, kde jsou také uvedeny jednotlivé hodnoty 

plynopropustností daných vrstev. V daném modelu jsou umístěny dva vrty (vrt 1 a vrt 2), 

které jsou od sebe vzdáleny 170 metrů a jsou o průměru 0,1 m. Vrt 1 je hluboký 60,5 metrů, 

přičemž prvních 20 metrů je zapaženo. Vrt 2 sahá do hloubky 50,5 metru a také jeho prvních 

20 metrů je zapaženo. 

 

obr. 71 – Schéma modelované oblasti 

 

 



     Disertační práce Ing. Pavel Staša

 

 
 90 

tab. 8 – Geologické vrstvy 

Vrstva 
Mocnost [m] 

(vlevo – vpravo) 
Permeabilita [m

2
] 

Pokryv 6,2 – 4 10
-9 

Nadloží 8. sloje 30 – 24 10
-10 

8. sloj 0,8 – 0,8 10
-6 

Nadloží 9. sloje 8 – 13 10
-10 

9. sloj 0,8 – 0,8 10
-6 

Nadloží 10. sloje 3 – 6 10
-10 

10. sloj 0,8 – 0,8 10
-6 

Podloží 10. sloje 15,3 – 10,5 10
-9 

 

Pro základní modelování byly zvoleny následující hodnoty parametrů simulace, které 

vycházejí z naměřených hodnot. Barometrický tlak působící na povrchu byl naměřen 97 820 

[Pa], na Vrtu 1 pak 97 937 [Pa] a na Vrtu 2 činí barometrický tlak 97 997 [Pa]. Naměřený 

slojový tlak se pohyboval v rozmezí 98 050 [Pa] až 98 400 [Pa]. Pro modelování a simulaci 

byla zvolena hodnota 98 400 [Pa] slojového tlaku. 

8.4.3 Experimentální výsledky modelování a simulace 

V této části jsou pomocí grafických a numerických výstupů prezentovány výsledky 

modelování a simulace za dříve uváděných podmínek na modelu Hruškovského dolu. Jak 

bylo uváděno v předchozích kapitolách, tak i v tomto případě byl pro lepší interpretaci 

získaných výsledků udělán v oblasti příčný řez. 
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obr. 72- Rozložení tlakového pole v oblasti dolu při slojovém tlaku 98 400 [Pa] 

 

Na obr. 72 je zobrazeno rozložení tlakového pole v celé oblasti. V obrázku jsou také 

zobrazeny jednotlivé sloje a naznačena délka obou vrtů (zapažené i nezapažené části). Jak 

vypadá tlakové pole v oblasti obou vrtů si pak lze udělat představu na následujícím obrázku, 

obr. 73. 

Zapažená část levého vrtu 

Nezapažená část levého vrtu 

Nezapažená část pravého vrtu 

Zapažená část pravého vrtu 

8.sloj                    9.sloj                      10.sloj  
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     obr. 73 – Detail tlakového pole v oblasti obou vrtů 

 

Na obr. 73 je ilustrováno tlakové pole v oblasti obou vrtů.  

Velice zajímavý je obr. 74, který zachycuje proudění metanu v části kolem levého 

vrtu. Obdobné je to i u obr. 75, přičemž na něm je zachyceno proudění kolem pravého vrtu. 

Díky těmto obrázkům si můžeme udělat představu, jak se vlastně plyn chová v oblasti vrtu a 

mezi slojemi. Na nich lze vidět, že plyn obsažený v hornině nad 8. slojí již neproudí do 

nezapažené části levého či pravého vrtu, nýbrž proudí k povrchu horninou. 
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obr. 74 – Trajektorie proudění zobrazené pomocí hodnot rychlostí v oblasti levého vrtu 

 

Následující skupina obrázků, obr. 77, obr. 78 a obr. 79, potom ilustruje bližší pohled 

na trajektorie proudění kolem vrtů v 8., 9. a 10. sloji.  
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obr. 75 - Trajektorie proudění zobrazené pomocí hodnot rychlostí v oblasti pravého vrtu 

 

 

obr. 76 - Trajektorie proudění zobrazené pomocí hodnot rychlostí v místě přechodu zapažené a nezapažené části vrtu 

 

zapažená 

část 

nezapažená 

část 

zapažená 

část 

nezapažená 

část 
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obr. 77 - Trajektorie proudění zobrazené pomocí hodnot rychlostí v oblasti 8. sloje 

 

 

obr. 78 - Trajektorie proudění zobrazené pomocí hodnot rychlostí v oblasti 9. sloje 

 

 

obr. 79 - Trajektorie proudění zobrazené pomocí hodnot rychlostí v oblasti 10. sloje 
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obr. 80 – Detail trajektorií proudění v místě pod 10. slojí levého vrtu 

Na obr. 80 lze vidět pozoruhodnou záležitost ve spodní části odplyňovacího vrtu, pod 

10. slojí. Plyn, který je již v 10. sloji zhruba v polovině 10. sloje vchází do vrtu, ale neproudí 

směrem k povrchu, nýbrž se začne vracet, viz obr. 79 (vlevo). Trajektorie proudění pak 

vytvářejí soustředné ovály. Podívejme se na tuto nastalou a velice zajímavou situaci 

detailněji.  

 

obr. 81 – Vektory rychlostí proudění v levém vrtu v 10. sloji 
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Na obr. 81 lze vidět vektory proudění v levém vrtu v místě 10. sloje. Lze na něm vidět 

jev, kdy se mění směr proudění ve vrtu.  

8.4.4 Verifikace namodelovaných výsledků 

Hlavním důvodem výběru modelu Hrušovského dolu pro 3D modelování a simulaci 

proudění plynů v programu Fluent byl ten, že na něm byla v minulosti provedena řada měření 

pracovníky DPB Paskov a zaměstnanci VŠB-Technické univerzity Ostrava za účelem 

zpracování Grantového úkolu č. 105/98/KO45 GAČR. Při tvorbě výpočetního modelu jsem 

mohl tedy vycházet z informací a dat, která byla získána právě pro tyto účely. Díky tomu 

mohu jednoznačně odpovědět, zdali výsledky, které byly získány, jsou odpovídající realitě.  

Sledovaným výstupem modelování a simulace proudění metanu na modelu 

Hrušovského dolu je objemový průtok v ústí obou vrtů. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v 

tab. 9, vypočtené hodnoty při slojovém tlaku 98 400 [Pa] jsou uvedeny na obr. 82.  

 

obr. 82 – Objemový průtok (výsledek výpočtu při slojovém tlaku 98 400 [Pa]) 

 

tab. 9 – Objemový průtok (naměřené hodnoty) 

 
Objemový průtok 

[m
3·s-1

] 

Levý vrt 0,03 

Pravý vrt 0,01 

 

Z výše uvedeného se lze přesvědčit, že vypočtené výsledky odpovídají reálné situaci 

více než přesně. Odchylka vypočteného od naměřeného je pouze +0,007 m
3·s-1

, což je velmi 

pěkné. Přesvědčivě lze tedy říci, že namodelované výsledky a výstupy, zde prezentované, lze 

považovat za spolehlivé. 
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8.5 Výzkum vlivu zvětšení průřezu vrtů v oblasti Hrušovského dolu 

Jak bylo zmíněno dříve, v oblasti vrtu jsou provedeny odplyňovací vrty o průměru 10 

cm. Tato část je zaměřena na prozkoumání situace v oblasti, když se průměr vrtů zvětší na 20 

cm. Otázkou je, jestli se tedy kromě průtokového množství změní i nějak situace kolem 

proudění plynů. 

 

obr. 83 – Rozložení tlakového pole v oblasti, vrty v průměru 20 cm 

 

Na obr. 83 lze pozorovat změnu rozložení tlakového pole v oblasti při zvětšení 

průměru vrtů na 20 cm.  

Zapažené části vrtů 

Nezapažené části vrtů 

            8.sl.  9.sl.  10. sloj 
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obr. 84 – Trajektorie proudění v oblasti levého vrtu, průměr 20 cm 

 

Na obr. 84 lze pozorovat změnu směru proudění v oblasti levého vrtu. Plyn ve spodní 

části vrtu nemění směr a proudí do vrtu i pod 10. slojí.  

Co se týká hodnot objemových průtoků metanu v ústí obou vrtů, tak to lze vyčíst 

z následující tabulky, tab. 10. 

tab. 10 – Vypočtené hodnoty objemových průtoků 

 
Objemový průtok 

[m
3·s-1

] 

Levý vrt 0,35 

Pravý vrt 0,32 

 

Lze tedy vidět, že se objemový průtok metanu v obou vrtech zvýšil o jeden řád. 

Závěrem je možné říci, že v případě zvětšení průměru vrtů zvýšíme o řád i množství 
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objemového průtoku procházejícího ústím obou vrtů a tím pádem i větší účinnost odvádění 

plynů z podzemí. 

8.6 Možnosti využití CFD programů v oblasti hornictví 

Z již dříve zmíněného lze konstatovat fakt, že existuje potenciál pro využití CFD 

programů v oblasti, ve které ještě nejsou do značné míry rozvinuty, a to právě v oblasti 

hornictví. Spektrum využití CFD programů vidím v této oblasti jako vysoké, pro příklad jen: 

 Návrh možných opatření v uzavřených dolech, pouze v konkrétním úseku 

 Návrh odplynování uzavřených důlních děl pomocí vrtů vedených z povrchu 

 Modelování vzniků metanových vrstev 

 Chování plynů pod povrchem při měnícím se barometrickém tlaku 

 Chování plynů v okolí vrtu 

 Chování plynů mezi dvěma vrty při změnách barometrického tlaku, změnách 

tlaků ve vrtech apod. 
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9. Porovnání laminárního a turbulentního proudění v porézním 

prostředí 

Za účelem porovnání výsledků proudění při laminárním a turbulentním proudění byla 

zpracována studie, která je, vzhledem k rozsahu, k této disertační práci přiložena jako 

Samostatná příloha č. 1. 

Tato studie si kladla za cíl zhodnotit rozdíl mezi laminárním a turbulentním prouděním 

a také zjistit, zdali existuje lineární závislost mezi objemovým průtokem a podtlakem ve vrtu.  

Bylo zjištěno, že rozdíly mezi charakterem proudění sice jsou, ale jsou minimální. I 

když došlo ve všech případech ke konvergenci úlohy, tak počet iterací se však může lišit, 

proto se lze domnívat, že s vyrovnáním počtu iterací se mohou i vypočtené hodnoty k sobě 

blížit. 

Dále bylo třeba posoudit, jestli vypočtená data jsou lineárně závislá. Z vypočtených 

výsledků a z grafů, graf 7 a graf 8, jsou zcela patrné závěry, že lineární závislost mezi 

objemovým průtokem a podtlakem ve vrtu existuje. Tento fakt vysvětluje ve své podstatě 

Darcyho zákon, který definuje rychlost průtoku kapaliny nebo plynu pevným porézním 

tělesem. Jedná se o lineární závislost mezi filtrační rychlostí tekutiny vf (resp. průtočným 

množstvím Q) a piezometrickým (hydraulickým) gradientem I. 

   
 

 
     

k - koeficient filtrace 

Q - objemový průtok filtrem délky L s průřezem A, 

I - piezometrický gradient (h1-h2)/L, tj. výškový rozdíl mezi úrovní hladiny h1 nad 

vstupem do filtru a úrovní hladiny h2 přiléhající k spodní výtokové ploše dělený délkou 

(výškou) filtru L, 

vf - filtrační rychlost 
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graf 7 – Linearizace hodnot objemových průtoku (laminární proudění) 

 

 

graf 8 – Linearizace hodnot objemových průtoků (turbulentní proudění) 
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10. Vliv hustoty sítě na přesnost výsledku 

Vzhledem k tomu, že jsem se při řešení některých modelů setkal se sítěmi, které byly 

tvořeny mnoha milióny buněk, což značně komplikovalo a prodlužovalo dobu výpočtu, jsem 

se rozhodl pro zpracování další studie, která by měla poskytnout odpověď na otázku, zdali 

hustota sítě, resp. počet buněk, ovlivňuje nějakým způsobem přesnost výpočtu. 

Cílem této studiem je tedy zjistit jaký vliv má hustota sítě na přesnost výpočtu. Nulová 

hypotéza zní: „Hustota sítě neovlivňuje kvalitu a přesnost výpočtu.“ 

Za účelem ověření či vyvrácení nulové hypotézy byly vytvořeny dva modely z oblasti 

hornictví, na které byly aplikovány sítě s různou hustotou buněk tak, aby se dalo zjistit, jaký 

vliv má hustota buněk na přesnost výpočtu. 

Studie je podobně jako předchozí vzhledem k rozsahu přiložena k disertační práci jako 

Samostatná příloha č. 2. 

Studie se zabývá zkoumáním vlivu hustoty sítě na přesnost výpočtu. První dva 

vytvořené modely byly na prokázání jednoznačného vlivu hustoty sítě na přesnost výpočtu 

vcelku nekvalitní, poněvadž se nedalo zcela jasně říci, jestli závislost existuje či nikoliv. 

Z tohoto důvody byly vytvořeny další dva modely, model 3 a model 4, na kterých již je 

možno zcela bezpochyby posoudit vliv a tudíž závislost počtu buněk na přesnost výsledku. 

Co se týká modelu 3, tak z provedených výpočtů a simulací vyplývá, že sledovaný 

hmotnostní průtok na výstupu je na první pohled závislý na počtu buněk, poněvadž bylo 

dokázáno, že pouze v jednom případě je hodnota totožná s očekávanou. Nicméně bych si 

troufal říct, že rozdíly nejsou takového charakteru, aby se dalo jednoznačně tvrdit, že závislost 

existuje. 

U modelu 4 bylo prokázáno, že hustota sítě výrazně neovlivňuje přesnost výpočtu.  

Z daného lze také soudit, že v případě čtvercových průřezů a při použití strukturované 

sítě tvořené šestistěny nezávisí vypočtené hodnoty na počtu buněk. Protože i při nejnižším 

počtu buněk, což bylo pouze 37 buněk, byl výsledek totožný s ostatními a i s odhadovaným, 

resp. vypočteným. 
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V případě kruhového průřezu a nestrukturované hybridní sítě tvořené čtyř a šestistěny 

jsou rozdíly ve výpočtu na různých sítích poněkud markantnější, ale i tak lze říci, že přesnost 

modelování a simulace nezávisí na počtu buněk. 

Jak bylo konstatováno v práci, je nutné najít kompromis mezi hustotou sítě a 

náročnosti výpočtu. Se vzrůstajícím počtem buněk totiž značně stoupá i náročnost, jak časová 

tak i hardwarová. 
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11. Závěr 

S využitím CFD programu Fluent byly v rámci této disertační práce zkoumány možné 

situace, které se mohou běžně vyskytnout v přírodě.  

Hlavním cílem disertační práce byl výzkum využití CFD program Fluent pro řešení 

problematiky proudění plynů v horninovém prostředí a ověření metodiky modelování na 

reálných datech. Jedinečnost je v realizaci a využití složitých 3D modelů horninového 

prostředí na problematiku proudění plynů. 

CFD program Fluent je v tomto případě aplikován na problematiku přírodních 

procesů, kde získaná data o konkrétním prostředí jsou prakticky nedeterministická, nelze 

v žádném případě dokonale popsat zkoumanou zájmovou oblast, protože neexistují 

prostředky, kterými by toho bylo možné dosáhnout. Okrajové podmínky lze tedy aplikovat 

pouze na dostupné úrovni poznání okolního prostředí. Z takovéhoto nedeterministického 

systému heterogenního prostředí je vytvářen deterministický model. 

Použitím CFD programů můžeme vytvořit virtuální model určitého procesu, v tomto 

případě zachycení proudění důlních plynů v důlních prostorách a v horninovém masivu, který 

lze sledovat v časovém sledu a následně analyzovat odezvu chování na různé podněty. 

Programy pak uživateli nabízí nepřeberné množství výstupů ve formě numerických dat či 

grafického znázornění, popř. vytvoření animací, z čehož lze snadno zjistit pravděpodobnost 

chování namodelované soustavy. 

Obecně, práce s CFD programy je ve většině případů interdisciplinární úloha, neboť 

člověk zabývající se touto problematikou modelování proudění tekutin musí mít znalosti 

hydromechaniky, termomechaniky, částečně matematiky a chemie a dalších věd podle 

složitosti a druhu zkoumaného problému. V tomto případě geologie a znalostí související 

s hornictvím apod. 

První dvě kapitoly popisují úvod do problematiky a vyjmenovávají cíle a přínos 

disertační práce. 

V další kapitole jsou shrnuty poznatky o současném stavu a řešení dané problematiky.  

Kapitola 4 a 5 pak informuje o teorii proudění, základních rovnicích mechaniky 

tekutin a poté o základních metodách numerického modelování proudění. 
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V následující kapitole je pojednáno o CFD programech, zejména pak o programu 

Fluent, ve kterém bude disertační práce řešena. 

V kapitole 7 jsou popsány zákonitosti proudění plynů v porézním prostředí. 

Kapitolou 8 začíná stěžejní část disertační práce. V ní jsou uvedeny základní 

modelové situace, na kterých bylo simulováno proudění plynů v horninovém prostředí. 

Podkapitola 8.4 se věnuje modelu Hrušovského dolu, přičemž grafické a numerické výstupy 

modelování a simulace sloužily k verifikaci namodelovaných výsledků na reálných datech. 

Kapitola 9 a 10 seznamuje se závěry dvou studií, které byly provedeny v rámci tvorby 

doktorské disertační práce a obě tyto studie jsou k disertační práci přiloženy jako samostatné 

přílohy. 

Závěry vyplývající z jednotlivých cílů disertační práce jsou následující: 

První dílčím cílem práce bylo provedení analýzy a zhodnocení současného stavu 

řešení problematiky proudění plynů v horninovém prostředí. Na Hornicko-geologické fakultě 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se problematice modelování proudění 

plynů v horninovém prostředí věnovala řada disertačních prací, přičemž každá z nich 

modelování pojala jiným způsobem, od modelování pomocí sítí, přes Powersim, predikci 

úniku metanu pomocí neuronových sítí či statistické zpracování dat. Modelování proudění 

plynů v porézním prostředí pomocí CFD programu se věnovala pouze disertační práce Ing. 

Martina Hummela, PhD., který však využíval pouze 2D modely. Tato práce se věnuje 

modelování proudění plynů porézním prostředím ve 3D modelech. Ve světě je pak 

modelování proudění metanu v horninách pomocí CFD softwaru velmi ojedinělé. 

Dále byl proveden popis a specifikace použitých softwarových nástrojů. Jde o 

programy Gambit, který je určen pro tvorbu modelu a sítí, a pak samotný software Fluent, 

který slouží k matematickému modelování a aplikaci rovnic z mechaniky tekutin na řešenou 

problematiku. 

Následoval výběr vhodné oblasti. Vzhledem k množství získaných dat se nejvhodněji 

jevila oblast Hrušovského dolu, která také byla zvolena. 

V programu Gambit bylo posléze vytvořeno několik modelů. Model Hrušovského 

dolu odrážel přesnou reálnou situaci, další modely pak byly vytvořeny s jistými 
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zjednodušeními. Bylo tedy vytvořeno pět oblastí horninového prostředí, které jsou uvedeny 

v této práci, a poté další, které jsou součástí přiložených studií. 

Následně mohla být provedena simulace proudění plynů v porézním prostředí pomocí 

programu Fluent, společnosti ANSYS, Inc.. Mezi aktivní zásahy do odplyňování lze počítat 

využívání odsávání na vrtech, mezi pasivní pak návrh nezapaženého odplyňovacího vrtu, 

kterým se odvádí daleko větší množství plynu než při využití zapaženého vrtu s perforacemi 

za stejné situace. 

Na modelu Hrušovského dolu byla provedena verifikace namodelovaných výsledků 

s reálnými daty, která byla získána v průběhu měření na dané lokalitě. Ze závěrů je patrné, že 

namodelované výsledky odpovídají s velkou přesností těm reálným. Proto můžeme, i přes 

fakt, že modelování přírodních procesů není nikterak deterministickou záležitostí a vlastně 

veškeré vstupní informace jsou založeny na znalostech, zkušenostech a schopnostech geologů 

popsat dokonale danou oblast, což není nikterak jednoduché, a faktu, že vlastně na dostupné 

úrovni poznání se provádí další část redukce a agregace při tvorbě jednotlivých modelů, 

považovat získané výsledky jako hodnotné. 

Závěrem lze říci, že navrhovaná disertační práce ověřila možnosti aplikace CFD 

programů pro oblasti, kde tyto prostředky doposud nebyly hojně využity, ale potenciál pro 

upotřebení softwarových nástrojů prezentovaných v této práci, pro potřeby modelování 

proudění plynů horninovým prostředím, existuje.  
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Conclusion 

Possible situations, which can normally occur in nature, have been examined in this 

dissertation using CFD program Fluent. 

The main aim of the dissertation research was the use of Fluent CFD program for 

solving the problem of flow of gases in the rock environment modeling and verification 

methodology on real data. The uniqueness is in the implementation and use of complex 3D 

models of the geological environment on the issue of gas flow. 

Fluent CFD is applied in this case on the issue of natural processes, where the data for 

a particular environment are non-deterministic, the investigated area of interest cannot be 

perfectly describe, because there aren´t tools to achieve this. Boundary conditions can 

therefore be applied only to the level of available knowledge of the environment. 

Deterministic model is created from such a nondeterministic system of heterogeneous 

environment. 

Using CFD, we can create a virtual model of a process, in this case capturing mine gas 

flow in the mining areas and the rock mass, which can be viewed in chronological sequence 

and then analyze the response behavior to various stimuli. The program offers to user a 

numerous options of outputs in the form of numerical data or graphical representations, or 

creating animations, which can easily detect the likelihood of the behavior modeled system. 

Generally, work with CFD programs is in most cases, an interdisciplinary task, 

because the person dealing with this problem of modeling fluid flow must have knowledge 

hydromechanics, thermodynamics, part of mathematics and chemistry and other sciences of 

complexity and the type under consideration. In this case, geology and mining-related skills, 

etc. 

The first two chapters describe the introduction into the problems and list the goals 

and benefits of the dissertation. 

The next chapter summarizes the findings of the current status and solution of the 

issue. 

Chapter 4 and 5 inform about the theory of flow, basic equations of fluid mechanics, 

and then the basic methods of numerical modeling of flow. 
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The following chapter deals with CFD programs, especially about Fluent, in which the 

dissertation addressed. 

In Chapter 7 describes the patterns of gas flow in porous media. 

Pivotal part of the dissertation begins with a chapter 8. The basic model situations that 

the flow of gases in the rock environment is simulated on, is listed in this chapter. Subsection 

8.4 is devoted to model of Hrusov mine, where the graphical and numerical outputs of 

modeling and simulations were used for verification of modeled results to real data. 

Chapter 9 and 10 introduces conclusions of two studies that were done during the 

work of doctoral dissertation and both of these studies are included to the dissertation as 

separate attachments. 

Conclusions resulting from the sectional targets of this dissertation are as follows: 

The first sub-goal of this work was to analyze and assess the current state of solving 

the problem of flow of gases in the rock environment. Many doctoral theses were devoted to 

the issue of modeling the flow of gases in the rock environment at the Faculty of Mining and 

Geology at  VŠB - Technical University of Ostrava. Each of this dissertation conceived the 

modeling in another way. It starts with modeling using networks through Powersim, methane 

leakage prediction using neural networks and statistical data processing. Modeling gas flow in 

porous media using the CFD program is devoted solely in Ing. Martin Hummel, PhD., 

dissertation, but he used only 2D models. This work is devoted to modeling the flow of gases 

in 3D models porous environment. The modeling of methane flow in rocks using CFD 

software is very rare in the world. 

The description and specification of used software tools was also carried out. Gambit 

is a program that is designed to create models and networks, and the Fluent software itself, 

which is used for mathematical modeling and application of equations of fluid mechanics to 

solve problems. 

The selection of suitable areas followed. Hrusov mine appeared like an appropriate 

area because of the amount of data obtained, which has also been selected. 

Several models were subsequently created in the Gambit program. Model of Hrusov 

mine reflect the exact real situation, other models were created with certain simplifications. 
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So it was created five areas of the geological environment, which are listed in this work, and 

then others that are part of the accompanying studies. 

Simulations of flow of gases in porous media using Fluent form ANSYS, Inc. can be 

subsequently carried out. Among the active intervention in the degassing can be involved the 

suction system at boreholes, among the passive intervention the design of non-sheeted 

degassing borehole, which pays far more gas than when using of sheeted degassing bore with 

perforations in the same situation. 

The verification of modeled results with real data was done at the model Hrusov mine. 

The real data were obtained during measurements on this area. The findings show that 

modeled results correspond to those real with great precision. Therefore, we can, despite of 

the fact that the modeling of natural processes is not deterministic way and actually all input 

information is based on knowledge, experience and skills of geologists to describe perfectly 

the area, which is not easy, and the fact that the actually available level of knowledge is done 

another part of the reduction and aggregation in the creation of models, consider the results as 

valuable. 

In conclusion, the proposed dissertation verify the capabilities of CFD programs for 

areas where these tools are not widely used yet, but the potential for the use of software tools 

presented in this work, for the purposes of modeling the flow of gases rock environment 

exists. 
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Seznam symbolů a zkratek 

A plocha         [m
2
] 

 Ai koeficienty         

 a zrychlení        [m∙s
-2

] 

 CD konstanta         

 Cν empirická konstanta        

 C1ε empirická konstanta        

 C2ε empirická konstanta        

 cp měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku   [J·kg
-1

∙K
-1

]

 d průměr         [m] 

 fi síla         [N] 

 fx, y, z  složky vnější objemové síly (gravitační, odstředivé)   

 Fm objemová (hmotnostní) síla      [N] 

 Fp tlaková (plošná) síla       [N]  

 Fs setrvačná síla        [N] 

 g tíhové zrychlení       [m∙s
-2

] 

 h výška, hloubka       [m]  

 J moment setrvačnosti       [kg∙m
2
]

 k  turbulentní kinetická energie      [m
2
∙s

-2
]

 k  Darcyho konstanta (hydraulická vodivost, koeficient filtrace) [m∙s
-1

] 

 l, L délkové měřítko turbulence      [m] 

 L  vzdálenost mezi místy a a b; (kap. 7.2)    [m] 

 lm  směšovací délka        [m] 

 p tlak, hydrostatický tlak      [Pa] 

 p pórovitost; (kap. 7.1)        

 Δp  tlakový spád        [Pa] 

 Pk produkce turbulentní kinetické energie    [m
2
∙s

-3
]

 Q  průtok pronikající kapaliny nebo plynu     [m
3
∙s

-1
]

 Qm hmotnostní průtok       [kg∙s
-1

] 

 QV objemový průtok       [m
3
∙s

-1
]

 r poloměr        [m] 

 R  odpor prostředí        

 Re Reynoldsovo číslo        
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 S plocha         [m
2
] 

 Sc složka linearizovaných zdrojových členů      

 Sp složka linearizovaných zdrojových členů      

 t čas         [s] 

 T absolutní teplota       [K]  

 u rychlostní měřítko       [m∙s
-1

] 

 ui i-tá složka rychlosti       [m∙s
-1

] 

   ̅ i-tá složka střední rychlosti      [m∙s
-1

] 

 ui´ i-tá složka fluktuační rychlosti     [m∙s
-1

] 

 V  objem          [m
3
] 

 VP   objem pórů         [m
3
] 

 VC   celkový objem tělesa       [m
3
] 

 y kolmá vzdálenost od stěny       [m]  

 u, v, w složky vektoru rychlosti       

 v  rychlost        [m∙s
-1

] 

 vs střední hodnota rychlosti      [m∙s
-1

] 

 x, y, z  souřadnice v kartézském systému       

  

α teplotní vodivost       [m
2
∙s

-1
]

 k   inverzní Prandtlovo číslo pro turbulentní energii    [m
2
∙s

-1
]

   inverzní Prandtlovo číslo pro disipaci    [m
2
∙s

-1
]

 α, β, γ konstanta         

 ε rychlost disipace       [m
2
∙s

-3
]

 ϕ disipační funkce        

  a  piezometrická výška v místě vtoku média do materiálu  [m]  

 b  piezometrická výška v místě výtoku média z materiálu   [m] 

κ  von Kármánova konstanta (κ = 0,41)      

 λ součinitel tepelné vodivosti      [W·m
-1

∙K
-1

]

 ρ hustota         [kg∙m
-3

]

 µ dynamická viskozita       [Pa·s] 

 µeff efektivní viskozita       [Pa·s] 

 µt turbulentní viskozita       [Pa·s] 

 ν kinematická viskozita       [m
2
∙s

-1
]
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 νt turbulentní viskozita       [m
2
∙s

-1
]

 σ konstanta         

 σk empirická konstanta        

 σε empirická konstanta        

 τ vazké napětí        [Pa] 

 τt turbulentní napětí       [Pa] 

 τij tenzor Reynoldsových napětí      [N∙s
-2

] 

 ω specifická rychlost disipace      [s
-1

] 

 ω úhlová frekvence       [s
-1

] 

 ζ obecná proměnná        

  

Index dolní:          

 x, y, z  souřadnice v kartézském systému; směr x, y, z    

 i index složky rychlosti        

 i index iterace         

 i indexování sousedních objemů      

 p index stěny konečného objemu 

 

Zkratky: 

CFD Computational Fluid Dynamics      

 ANN Artificial Neural Network 
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Příloha č. 1. 

Tato příloha disertační práce popisuje vlastnosti, které jsou charakteristické pro 

turbulentní proudění. 

P1. Vlastnosti turbulentního proudění 

P1.1 Náhodný pohyb částic tekutiny 

Pohyb částice se skládá z uspořádaného středního pohybu a z náhodných fluktuací. 

Tento jev lze názorně vysvětlit na následujícím obrázku. 

 

obr. 85 – Kinematika pohybu částice při turbulentním proudění; zdroj [10] 

 

Částice se v určitém okamžiku nachází v bodě A. Tato částice se pohybuje ve směru 

osy x určitou rychlostí  ̅. Za určitou dobu urazí jistou dráhu. V případě laminárního proudění 

by se po této době nacházela v bodě (A). U turbulentního proudění však tato částice může 

zaujmout některou z poloh A1, A2, A3 aj. Z toho lze tedy jasně vidět, že částice v případě 

turbulentního proudění nemá jen podélnou složku rychlosti  ̅ nýbrž i fluktuační složku 

rychlosti u´. Tato fluktuační složka rychlosti se mění v čase i prostoru co do velikosti, tak i do 

směru.  
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P1.2 Kaskádovitý přenos energie 

Turbulentní proudění obsahuje jisté prostorové struktury, tzv. turbulentní víry o 

různých velikostech. Víry se rozpadají na menší a menší, až je tento kaskádovitý proces 

ukončen disipací energie na teplo.  

Při rozpadu velkých vírů se uplatňuje zákon zachování energie. Je možné to vysvětlit 

následujícím způsobem. Velký vír má moment setrvačnosti J a otáčí se úhlovou frekvencí ω. 

Budeme-li pro jednoduchost předpokládat, že se tento velký vír rozpadne pouze na 2 menší, 

tak ze zákona zachování energie musí platit následující: 

 

 
    

 

 
    

  
 

 
    

  

 Jelikož nově vzniklé menší víry mají dozajista menší hmotnost, tak moment 

setrvačnosti těchto vírů je menší než moment setrvačnosti původního, většího víru. 

Aby byla splněna podmínka zákona zachování, tak musí u těchto menších vírů vzrůst 

úhlová frekvence. Z toho plyne, že menší víry se otáčejí vyššími frekvencemi než ty větší. 

Výše popsaný proces pak pokračuje podle stejného mechanismu dále a nově vzniklé 

víry se rozpadají na menší a menší. 

P1.3 Disipativnost turbulentního proudění 

Za zcela zjednodušených podmínek může předpokládat, že velký vír v sobě obsahuje 

pouze jeden malý vír, který se již nemůže dále rozpadat. Jelikož     , tak se de facto malý 

vír otáčí ve stojící tekutině. Vzhledem k tomu, že proudící tekutina je vazká, vznikají na 

hranici malého víru a stojící tekutiny třecí síly, které působí proti pohybu. Malý vír pak není 

schopen tuto ztrátu energie nijak nahradit, a tak dochází ke snížení rychlosti otáčení, až 

nakonec malý vír přestane rotovat. 

Vzhledem k faktu, že musí platit zákon zachování energie, tak můžeme říci, že 

kinetická energie malého víru se v důsledku tření přeměnila (disipovala) v energii tepelnou. 
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Příloha č. 2. 

P2. Statistické modely turbulence 

P2.1 Reynoldsova rovnice 

„Turbulentní proudění se vyznačuje náhodným charakterem, ale je statisticky stabilní. 

V zásadě je možno takové proudění řešit i pomocí Navier-Stokesových rovnic při použití 

statistické metody časového středování, které činí úlohu technicky zvládnutelnou. Dle O. 

Reynoldse (1895) okamžité hodnoty veličin popisujících turbulentní proudění lze tedy rozložit 

na část časově středovanou a fluktuační složku, přičemž platí: 

   ̅     

kde: 

 ̅  
 

 
∫   

 

 

                  ̅    

resp.: 

 ̅  
 

 
∑  
 

 

Po dosazení součtu časově středované a fluktuační hodnoty do rovnice kontinuity se 

dostane: 

    ̅    
  

   
   

   ̅

   
 

   
 

   
   

Po časovém středování platí: 

   ̅

   
 

   
 ̅

   
   

Rovnice kontinuity má tvar: 
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   ̅

   
   

Rovnice kontinuity pro fluktuační složku se dostane odečtením předcházející rovnice 

kontinuity od rovnice ve tvaru po časovém středování. 

   
 

   
   

Obdobně lze dosadit i do Navier-Stokesovy rovnice za předpokladu, že       ̿;    ̅:  

    ̅    
  

  
 

    ̅    
     ̅    

  

   
  

 

 
 
   ̅     

   
  

     ̅    
  

   
     

Výsledkem je Reynoldsova rovnice podobná formálně Navier-Stokesově rovnici pro 

středované veličiny s tím, že obsahuje navíc člen na levé straně: 

   ̅

  
 

   ̅  ̅

   
 

 

   
  

   
 ̅̅ ̅̅ ̅   

 

 
 
  ̅

   
  

    ̅

   
     

Rovnice pro fluktuační složku rychlosti je: 

    
  

  
 

   ̅  
 

   
 

   
   ̅

   
 

    
   

  

   
  

 

 
 
     

   
  

     
  

   
     

-   
   

 ̅̅ ̅̅ ̅ jsou tzv. Reynoldsova (turbulentní) napětí, která existují jen při turbulentním 

proudění.“ [3] 

P2.2 Boussinesquova hypotéza 

Jak lze vidět na obr. 12, tak většina modelů využívá v principu Boussinesquovu 

hypotézu o vírové (turbulentní) viskozitě, proto by bylo vhodné se na tomto místě o ní 

nejdříve zmínit. 

„Základem matematických modelů turbulence, hlavně těch jednodušších, je popis 

lokálního stavu turbulence vírovou (turbulentní) viskozitou vyjádřenou pomocí rychlostního 

měřítka u a délkového měřítka l 
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Úkolem jednotlivých modelů turbulence je pak vyjádřit turbulentní napětí a toky tepla 

nebo jiných skalárních veličin pomocí zvoleného měřítka a určit rozložení tohoto parametru 

v proudovém poli. 

Boussinesquova hypotéza o vírové (turbulentní viskozitě) předpokládá, že podobně 

jako při laminárním proudění, kdy platí v zjednodušeném dvourozměrném proudění pro 

smykové napětí Newtonův vztah, jsou turbulentní napětí a turbulentní toky úměrné gradientu 

střední rychlosti, teploty, koncentrace apod. 

 

 

 

 

 

Na rozdíl od laminárního proudění, turbulentní viskozita není fyzikální vlastností 

kapaliny, ale proudění. Je silně závislá na míře turbulence a může se výrazně lišit v rámci 

proudového pole. Pohybová rovnice se upraví použitím Boussinesquovy hypotézy takto:“ [3] 

   ̅

  
 

   ̅  ̅

   
  

 

 

  ̅

   
  

    ̅

   
    

    ̅

   
     

P2.3 Nularovnicový model 

Tento model navrhl Prandtl a popisuje rozložení turbulentní viskozity νt. Dle [11] je 

turbulentní viskozita vyjádřena v závislosti na střední hodnotě rychlosti ve zjednodušené 

dvourozměrné podobě vztahem [11]: 

     
 |

  ̅

  
| 

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

von Kármánova konstanta (κ = 0,41).   

„Tento model je vhodný pro modelování proudění ve smykové vrstvě. Nedostatkem na 

druhou stranu je, že se předpokládá lokální rovnováha, tzn. produkce turbulentní kinetické 

   
  

  
 

Laminární proudění 
Molekulová viskozita 

          ̅̅ ̅̅ ̅    

  ̅

  
 

Turbulentní proudění 
Vírová (turbulentní)viskozita 
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energie je rovna rychlosti disipace turbulentní kinetické energie. Nepostihuje transport 

turbulence.“ [3] a [11] 

P2.4 Jednorovnicový model 

P2.4.1 Spalart Allmaras 

„Spalart Allmaras je poměrně jednoduchý jednorovnicový model, který řeší 

modulovanou transportní rovnici pro kinematickou vírovou (turbulentní) viskozitu. Takovéto 

vyjádření je poměrně nový druh jednorovnicových modelů, ve kterých není nutno počítat 

délkové měřítko ve vztahu k místní tloušťce smykové vrstvy. Model Spalart Allmaras byl 

navržen pro specifické aplikace (zemská atmosféra) zahrnující stěnou ohraničené proudění a 

bylo s ním také dosaženo dobrých výsledků pro hraniční vrstvy namáhané nepříznivými 

napěťovými gradienty. Je také vhodný pro řešení aplikací, ve kterých se vyskytují turbínové 

stroje. 

V původní formě je tento model vhodný pro nízká Reynoldsova čísla, ale vyžaduje 

viskózně ovlivněnou oblast na hraniční vrstvě, aby byla zaručena správnost výpočtu. Nicméně 

ve Fluentu byl Spalart Allmaras model zrealizován tak, aby používal stěnových funkcí 

v případě, kdy rozlišení sítě není dostatečně jemné. Navíc v blízkosti stěny jsou gradienty 

transportované proměnné veličiny v tomto modelu mnohem menší než gradienty 

transportované proměnné veličiny v modelech k- a k-. Může být také méně náchylný na 

numerickou chybu, jestliže jsou použité nerovnoměrné sítě v blízkosti stěn. 

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

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

výsledků při výpočtu rozpadu homogenní, izotropní turbulence. Navíc jednorovnicové modely 

jsou často kritizovány za jejich neschopnost rychle se přizpůsobit změnám délkového měřítka, 

což je důležité při náhlé změně proudění ze stěnově ohraničeného na volné smykové proudění. 

Transportní proměnná ~  je totožná s turbulentní kinematickou viskozitou, kromě 

případů blízko stěnových (viskózně ovlivněných) regionů.“ [12] 
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P2.5 Dvourovnicové modely 

P2.5.1 k-ε model 

„Nevýhodou jednorovnicového modelu je algebraický vztah pro délkové měřítko, které 

je závislé na vzdálenosti od stěny. To značně komplikuje jeho použití i ve složitějších 2D 

případech, např. při nestrukturované síti, ale zejména při řešení prostorového proudění. 

Mnohem výhodnější je použít místo délkového měřítka veličinu, která se dostane řešením 

transportní rovnice, a zde se přímo nabízí rychlost disipace. Tak se dostane dvourovnicový 

model k- ε, tj. model se dvěma transportními rovnicemi pro turbulentní energii a pro rychlost 

disipace. V jednorovnicovém modelu je tedy Rottův vztah   
   ⁄

 
 použit k určení rychlosti 

disipace, zatímco v dvourovnicovém modelu slouží k určení délkového měřítka.“ [1] 

Turbulentní viskozita je dána vztahem podle [3]:  

     

  

 
 

Výsledné tvary rovnic pro turbulentní energii a rychlost disipace ε jsou uváděny 

v tomto tvaru [3] podobně jsou tyto rovnice odvozeny i v [1], kde je však použito trochu jiné 

značení: 

  

  
 

   ̅ 

   
 

 

   
 (

  

  
 
  

   
)    (

   ̅

   
 

   ̅

   
)
   ̅

   
   

   ⁄

 
 

  

  
 

   ̅ 

   
 

 

   
 (

  

  
 
  

   
)       (

   ̅

   
 

   ̅

   
)
   ̅

   
    

  

 
 

„Model obsahuje celkem pět empirických konstant:   ,   ,   ,     a    , které lze 

určit pomocí jednoduchých případů proudění či numerickou optimalizací. Podle Patela, 

Rodiho a Scheurerera se v různých variantách modelu k-ε většinou používají hodnoty:“ [1] 
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Blíže k odvození a vypočtení výše uvedených modelových konstant je pojednáno v 

[1]. 

P2.5.2 RNG k-ε model 

„Tento model je odvozen z klasického k-ε modelu při využití matematického postupu 

nazvaného metoda renormalizačních grup (RNG). Renormalizační procedura aplikovaná na 

turbulenci spočívá v postupné eliminaci malých vírů, přitom se přetransformují pohybové 

rovnice (Navier-Stokesovy rovnice) tak, že se modifikuje turbulentní viskozita, síly a 

nelineární členy. Předpokládá-li se, že tyto víry souvisí s disipací ε, pak turbulentní viskozita 

µt resp.    
  

 
  je závislá na měřítku turbulentních vírů a RNG metoda konstruuje tuto 

viskozitu pomocí iteračního odstraňování úzkých pásem vlnových čísel. Pro iterační proces 

se využívá relace: 

     

  
 

    
 

   
 

kde:  

                                    

Integrací této rovnice přes délkové měřítko l pro počáteční podmínku ν = νmol a pro 

měřítko      
 

    ⁄  , což je Kolmogorovo disipační měřítko odpovídající malým 

turbulentním vírům, se dostane:“ [3] 

            √[  
    

     
        

  ]
 

 

Rovnice pro přenos hybnosti dle [13]: 

     ̅ 

  
 

     ̅   ̅̅̅̅

   
 

 

   
[    (

   ̅
   

 
   ̅

   
)  (

 

 
    

   ̅

   
)]  

  ̅

   
    

Rovnice pro přenos kinetické turbulentní energie dle [13]: 

     

  
 

     ̅  

   
 

 

   
(      

  

   
)     
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Rovnice rychlosti disipace dle [13]: 

     

  
 

     ̅  

   
 

 

   
 (      

  

   
)     

 

 
   

      
  

 
   

kde k,  jsou inverzní Prandtlova čísla pro turbulentní energii a disipaci a jsou 

odvozena na základě RNG teorie; konstanty C1 a C2 jsou odvozeny na základě RNG teorie a 

mají hodnoty                   ; a konstanta       . 

P2.5.3 k-ω model 

„I když patří modely k-ε mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější modely turbulence, má 

použití rychlosti disipace pro vyjádření turbulentního délkového měřítka některé nevýhody, 

které vyplývají z průběhu ε v blízkosti stěny. Byla proto navržena řada alternativ, z nichž se 

zřejmě nejvíce osvědčil model k-ω podle Wilcoxe [14], kde je pro určení turbulentního 

délkového měřítka použita tzv. specifická rychlost disipace    
 ⁄   místo pouhé rychlosti 

disipace ε. 

Základní verze modelu k-ω podle Wilcoxe [14] vychází z práce Saffmana [15], který 

navrhl použít specifickou rychlost disipace    
 ⁄   pro vyjádření turbulentního délkového 

měřítka. Turbulentní viskozita je dána vztahem: 

      ̅
 

 
 

Turbulentní charakteristiky jsou určovány z transportních rovnic: 

   ̅  

  
 

   ̅  ̅  

   
    

 

   
 [        

  

   
]     ̅   

   ̅  

  
 

   ̅  ̅  

   
  

 

 
   

 

   
 [       

  

   
]    ̅   

kde výraz 

      
   ̅
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Představuje produkci turbulentní energie. Turbulentní napětí je dáno vztahem: 

      (
   ̅

   
 

   ̅

   
 

 

 
   

   ̅̅ ̅

   
)  

 

 
    ̅  

Model obsahuje šest konstant: γ
* 

= 1;   
 

 
;    

 

   
 ;   

 

  
;    

 

 
;   

 

 
.“ [1] 

 

 

 

 

 


