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Anotace 

HEJZALR, Tomáš. Modelování šíření různě těžkých plynných polutantů. Ostra-

va, 2010. 90 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava. 

 

 Teoretická část diplomové práce se zabývá literární rešerší v oblasti možností 

modelování šíření nebezpečných látek. Jsou popsány přístupy k matematický modelům 

s využitím modelovacích softwarů a nastíněno provádění fyzikálního modelu 

v aerodynamickém tunelu. 

 Experimentální část je zaměřená na porovnávání šíření různě těžkých plynných 

polutantů pomocí fyzikálního modelu. Fyzikální experiment probíhal 

v aerodynamickém tunelu nízkých rychlostí. Jako detekční technika byla použita meto-

da CO2 laserové optoakustické detekce.  

 Tento experiment byl v další části práce proveden také pomocí modelovacích 

softwarů. Porovnávaly se přístupy modelovacích softwarů k vlivu hmotnosti polutantů 

na jejich šíření do okolí. Jsou uvedeny výhody a nevýhody použitých modelů a vyhod-

noceny výstupy. Dále bylo provedeno statistické vyhodnocení pomocí statistického sys-

tému Trilobyte QC Expert 2.5.  

 

Klí čová slova: fyzikální model, matematický model, různě těžké polutanty, modelovací 

softwary,  



 
 

Annotation 

HEJZLAR, Tomáš. Modelling the spread of gas pollutants with different 

weights. Ostrava, 2010. 90 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava. 

 

The theoretic part of the thesis covers literary background research in the area of 

possible simulations of the diffusion of dangerous chemicals. The utilization of mathe-

matical and physical model is described, as well as the simulation software (mathemati-

cal model) and aerodynamic tunnel (physical model). 

Experimental part is focused on the comparison of the dispersion of gas pollu-

tants with different weights by means of physical model. Physical experiment was per-

formed in an aerodynamic tunnel. The CO2-LOAD method was used for measurement.  

In the following part of the thesis, this experiment was performed by simulation 

software. The approaches of simulation software to the effect of spread of gas pollutants 

with different weights were compared. The advantages and disadvantages of used soft-

ware are presented and the outputs are interpreted. The statistical evaluation by statistic 

system Trilobite QC Expert 2.5 was also carried out.      

 

Key words: physical model, mathematical model, pollutants with different weights, 

simulation software 
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1 Úvod 

Nebezpečné látky ve formě par, plynů a aerosolů představují vážnou hrozbu pro 

potenciálně exponované osoby, majetek a životní prostředí. Součinností nepříznivých 

rozličných faktorů mohou tyto látky v případě svého výskytu v atmosféře způsobit roz-

sáhlé škody. Havárie, ať už vzniklé v provozu nebo při převozu nebezpečných látek 

(tzv. mobilní zdroje), jsou často spojeny s únikem a následným rozptylem toxických, 

případně hořlavých látek do prostoru. 

Dalším nebezpečím pro životní prostředí a obyvatelstvo jsou tzv. stacionární 

zdroje úniku látek jako například průmyslové podniky, komíny, topeniště.   

Pro teoretický předpoklad v chování uniklých a šířících se nebezpečných látek 

jsou prováděny různé simulace a modely. Tyto simulace jsou založeny na různých fak-

torech a principech, ale všechny mají jediný cíl, a to určit průběh mimořádné události 

nebo odhalit nedostatky v průmyslu. 

Předkládaná diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kdy 

v  teoretické části je vypracován stručný přehled o možnostech modelování šíření ne-

bezpečných plynných polutantů. 

V experimentální části jsou uvedeny poznatky z hlediska šíření různě těžkých 

polutantů od místa úniku v simulované atmosféře. Pro vykonání tohoto experimentu 

bylo zvoleno fyzikální modelování úniku různě těžkých polutantů z modelu komínku 

v aerodynamickém tunelu a dále byly provedeny matematické modely, u kterých se 

posuzovaly možnosti modelování šíření různých polutantů s ohledem na jejich molární 

hmotnost. 

Součástí diplomové práce jsou přílohy, ve kterých jsou statistické vyhodnocení 

naměřených dat (ukázka vyhodnocení měřených bodů pro každý polutant). 
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2 Teoretická část 

Modelování je jednou z možností zjišťování šíření nebezpečných plynných polu-

tantů v atmosféře. Určování šíření nebezpečných látek lze rozdělit z hlediska potřeby do 

dvou skupin, a to: 

• modelování z důvodů ekologických měření, 

• modelování z důvodů prevence havárií. 

První skupina se zabývá modelováním šíření nebezpečných látek z důvodu eko-

logických problémů. Mezi ekologické zdroje škodlivin patří dnešní průmysl (stacionární 

zdroje znečištění ovzduší) a stále se zvyšující automobilový provoz (mobilní zdroje 

znečištění). 

Druhá skupina modelování se používá pro preventivní účely. Chemické podniky 

by si měly zpracovávat analýzy následků havárií, které musí obsahovat: 

• popis havárie (např. trhlina v nádrži, ruptura potrubí), 

• odhad množství uniklých látek (toxických, hořlavých, výbušných), 

• odhad rozptylu uniklých látek (plynů, par kapalin), 

• odhad následků (např. toxického působení, požáru, výbuchu). 

Zatím co první dva body jsou součástí identifikace a hodnocení nebezpečí, 

ke stanovení požadavků třetího a čtvrtého bodu se používá modelování, které bude 

v následujících kapitolách popsáno [1]. 

2.1 Úvod do problematiky modelování proudění 

Jednou z cest prevence před účinky nebezpečných látek je modelovat nebezpeč-

né stavy a pomocí vytvořených modelů předpovídat nebezpečné situace [2]. Uplatnění 

modelu pro konkrétní podmínky vyžaduje znalosti určitých hodnot a správnou aplikaci 

modelu [3]. Tyto modely mohou také sloužit pro stanovení zón nebezpečnosti pro hava-

rijní plánování a při prevenci závažných havárií. Pro modelování úniků nebezpečných 

látek a následků požárů, výbuchů nebo šíření toxických mraků lze využít počítačové 

softwary. Mezi nejznámější programy patří ALOHA, PHAST, DAMAGE, ANSYS 

FLUENT, ROZEX [1, 4-6]. Tyto softwary umožňují navrhnout různé typy modelů, 

např.: 
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• vypařování z kaluže, 

• výbuch mraku par, 

• rozptyl mraků par, 

o tryskání z vlečky, 

o rozptyl těžkého plynu, 

o pasivní rozptyl [4]. 

Obecně platí, že čím složitější model, tím větší je jeho náročnost na čas a prosto-

rového rozlišení vstupních dat [7]. 

2.2 Metody modelování šíření plynných polutantů  

Na začátku této kapitoly je potřeba vysvětlit základní pojmy, co je modelování a 

co je model.  

Modelování je činnost vedoucí k napodobení určité části reality, která je pro ře-

šitele směrodatná.  

Model je produktem této činnosti, tedy napodobenina vytyčené části reality, kte-

rá má se svou předlohou určité spektrum společných vlastností, dle zájmu řešitele.  

 

Obr. 1.: Schéma modelu versus realita [8]  

Metody modelování procesů probíhajících v mezní vrstvě atmosféry (tedy v té 

části atmosféry, kde musí být brány v úvahu tečné třecí síly) řeší několik přístupů, při-

čemž všechny vycházejí ze soustavy základních rovnic popisujících zákony a zachování 

fyzikálních veličin [5]. Základním problémem, který musí být řešen, je výpočet koncen-

trací sledovaných složek v ovzduší v závislosti na takových nezávisle proměnných, jako 

jsou parametry emisních zdrojů, meteorologické proměnné a parametry popisující dílčí 

procesy záchytu a transformace zmíněných složek [9]. Šíření atmosférických škodlivin 

v krajině je silně ovlivňováno aktuálními meteorologickými a geomorfologickými po-

měry. Základní rozdělení modelovacích přístupů je zobrazeno na obr. 2. 
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Obr. 2.: Schéma základního rozdělení modelovacích přístupů [10, 8] 

Výběr typu modelu závisí nejen na podmínkách, ve kterých se model provádí, 

ale třeba i na finanční nákladnosti modelu. Procesy v atmosféře a zejména v její spodní 

části (cca do výšky 1 km) označované jako mezní vrstva atmosféry (MVA) jsou ne-

smírně komplikované [11]. Je tedy zřejmé, že nalézt metodu modelování proudění 

v MVA je složité. Jedním z přístupů je využít matematických modelů pomocí počítačo-

vých softwarů. Praktické využití nachází především v jednodušších případech modelo-

vání. Ovšem pokud máme např. orograficky komplikovaný terén, přináší to již značné 

obtíže, třeba do zavedení souřadného systému pro numerická řešení [12]. Komplikacím 

tohoto druhu se lze vyhnout použitím analogových metod. Pro případy modelování 

v MVA je to především metoda označována jako fyzikální modelování [11]. 

2.3 Matematické modelování rozptylu látek 

Matematické modelování zkoumá reálné systémy za pomocí systémů abstrakt-

ních, které jsou definovány matematickými vztahy a konstantami vyjadřujícími fyzikál-

ní stav soustavy nebo děje v ní probíhající [8]. Tyto modely dosáhly největší frekvence 

pozornosti konstruktérů modelů i aplikace v praxi [9]. V současné praxi se používají 

dva typy modelů matematického modelování, které jsou v praxi principiálně odlišné. 

Odlišují se náročností matematického základu, náročností výpočtů i zadáváním vstup-

ních parametrů. Jedná se o: 

• Difúzní (statistické) modely (používají analytické řešení na základě 

upravené rovnice difúze zjednodušené na základě praktických pozorová-

ní),  

• Dynamické modely (jsou založeny na přímém použití základních hydro-

dynamických a termodynamických rovnic, které se řeší numericky) [7, 

13]. 
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2.3.1  Difúzní modely 

Difúzní modely jsou založeny na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze 

a jsou dnes často používány především pro rychlý odhad pole krátkodobých a dlouho-

dobých průměrných koncentrací polutantu šířícího se z bodového zdroje [10, 14]. Mo-

dely tohoto typu mohou být vhodným způsobem přímo vnořeny do komplexních pro-

gnostických meteorologických modelů používaných v současné předpovědi počasí, je-

jichž princip spočívá v numerické časové integraci diferenciálních rovnic popisujících 

dynamiku, termodynamiku a energetiku atmosféry [10]. Dále se využívají při řešení 

rozptylových studií např. k modelování šíření atmosférického znečištění pocházejícího 

z rozsáhlých průmyslových oblastí s velkým počtem emisních zdrojů, k modelování 

disperze polutantů z jednotlivých bodových zdrojů, při simulacích havarijních úniků 

znečišťujících látek [15, 16]. 

Difúzní modely jsou založeny na použití rovnic reprezentujících relevantní pro-

cesy fyzikální, především atmosférickou difúzi, eventuelně i chemické procesy. Vstup-

ními daty jsou parametry emisního zdroje, dále transportních (meteorologických dějů) a 

transformačních dějů. Základní bilanční rovnice (1) atmosférické difúze má tvar: 
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Kde: 

C  - časově proměnná koncentrace kontaminantu, 

x, y, z   - délkové souřadnice pravoúhlého souřadného systému, 

Kx, Ky, Kz - difúzní koeficienty ve směrech os x, y, z, 

u, v, w  - časově proměnné vektory rychlosti větru ve směru os x, y, z [9]. 

Jedním z nejčastěji používaných, ze skupiny časově nezávislých modelů, je 

Gaussův model.  

Gaussův (Suttonův) model 

Tento model je použitelný především pro modelování v lokálních měřítkách, tj. 

řádově v desítkách kilometrů [10]. Na těchto vztazích jsou založeny také další modely 

např. model kouřové vlečky a výpočet koncentrací příměsí v těsné blízkosti zdroje [9]. 
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Odvození Gaussova modelu je založeno na analytickém řešení zjednodušeného tvaru 

rovnice (1), tj. vztah (2). 

22 z
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    (2) 

Kde: 

C  - časově proměnná koncentrace kontaminantu, 

x, y, z   - délkové souřadnice pravoúhlého souřadného systému, 

Ky, Kz - difúzní koeficienty ve směrech os x, y, z. 

Podle tohoto vztahu je patrné, že vektory rychlosti větru ve směru os y, z a di-

fúzní koeficient Kx jsou položeny rovny nule [9]. Jestliže je souřadný systém umístěn na 

zemském povrchu, a to v patě uvažovaného bodového zdroje emise a zdroj znečištění 

leží přímo v úrovni zemského povrchu (h=0) a jsou také splněny podmínky [9, 10]: 

1. turbulentní difúzi ve vertikálním i v horizontálním směru kolmém na směr prou-

dění lze statistický popsat pomocí normálního gaussovského rozložení, zatím co 

ve směru proudění převládá advekční transport, 

2.  na procesu šíření se nepodílí sedimentace, vymývání kontaminantu deštěm a 

zánik příměsí chemickými reakcemi, 

3. kontaminanty, protože nemohou difundovat skrze zemský povrch, se od povrchu 

odrážejí a odraz je považován za fiktivní zdroj emise. 

Na základě těchto předpokladů lze odvodit vzorec (3) pro výpočet rovnovážné 

koncentrace znečišťující příměsi [9]:  
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Kde: 

Q  - intenzita uvažovaného kontinuálního bodového zdroje [g/s], 

U  - průměrná rychlost horizontálního proudění vzduchu [m/s], 

σy, σz  - směrodatné odchylky v dvojrozměrném normálním rozložení ve 

směru os y, z. 
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Podíl Q/U představuje hustotu rozložení znečišťující příměsi podél osy x. 

V tomto případě se počítalo s efektivní výškou h=0. Pokud ale jsou zdroje znečištění 

vysoké komíny tepelných elektráren, závodů chemického a metalurgického průmyslu, 

potom efektivní výška je dána součtem stavební výšky h1 a převýšením kouřové vlečky 

nad vrcholem komínu ∆h. Toto převýšení je způsobeno tím, že spaliny vystupují z ústí 

komínu s určitou rychlostí a s teplotou zpravidla vyšší než má okolní vzduch. V tomto 

důsledku získávají kladné vertikální zrychlení a díky tomu se jakoby „zvyšuje“ výška 

komínu. Vztah (4) pro výpočet efektivní výšky lze vyjádřit [9]:   
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 −
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s
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7,25,128,01    (4) 

Kde: 

Vs  - výstupní rychlost spalin z komína (m/s), 

ds  - průměr výstupního otvoru komínu (m), 

Ts  - teplota spalin na výstupu z komína (K).  

Rovnice (3) je modelem rozptylu znečišťujících látek z jednoho bodového zdro-

je, a to v případě, kdy disperze dosahuje až k zemskému povrchu. Jestliže však kouřová 

vlečka nedosahuje až k zemskému povrchu, potom se zanedbává odraz a vztah (3) se 

poněkud zjednoduší. Kouřové vlečky nabývají různého tvaru podle charakteru proudění 

a teplotního zvrstvení. Zde je uvažován případ, který nejlépe odpovídá výše uvedeným 

předpokladům, a to je vlečka, která odpovídá tvaru tzv. vlnění. Tento typ vlečky se vy-

skytuje za mírného až čerstvého větru (stupnice rychlosti větru je uvedena v [1]) a mír-

ně stabilního teplotního vrstvení. Vztah (5) pro výpočet modelu kouřové vlečky se vy-

počítá [17]:  
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Kde: 

Q  - intenzita uvažovaného kontinuálního bodového zdroje [g/s], 

U  - průměrná rychlost horizontálního proudění vzduchu [m/s], 

σy, σz  - směrodatné odchylky v dvojrozměrném normálním rozložení ve 

směru os y, z. 
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2.3.2 Dynamické modely 

Pro detailnější informace o pohybu nebezpečných látek a o změnách její koncen-

trace v čase je nutno zvolit náročnější dynamický model [14]. Tento model vhodně po-

pisuje atmosférické proudění v konkrétně uvažované oblasti. Tyto modely jsou založeny 

na numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic [13], které vyžadují fyzikální 

vlastnosti zachování hmotnosti, hybnosti a energie [8]. Některé dynamické metody bu-

dou popsány dále. 

Lagrangeův model 

Lagrangeovské modely popisují šíření polutantů v atmosféře tak, že při svém 

běhu „sledují“ individuální vzduchové částice nebo oblaky, které jsou transportovány 

v poli proudění [18]. Tato kategorie modelů je dobře použitelná pro popis nestacionár-

ních situací, pro nehomogenní podklad, ale při větším počtu zdrojů je náročná na ope-

rační paměť počítače a strojový čas [9, 18]. Tato třída modelů je nejčastěji používaná 

pro hodnocení různých havarijních úniků, znečištění atmosféry [19], kdy na vstupu fun-

guje pouze omezený počet zdrojů [17, 18]. Langrangeův model je vhodný pro predikci 

šíření kontaminantů v územním a globálním měřítku.  

Na principu Langrangeova modelu je možné modelovat šíření exhalací oxidu si-

řičitého, spad kyselých dešťů a vliv chemických i radioaktivních dějů obecně [9]. 

Eulerův model 

Eulerovské modely se více uplatňují tehdy, modeluje-li se transport znečištění 

atmosféry a příslušné chemické reakce v kontextu širšího vývoje určité meteorologické 

situace, a to zejména tehdy, jde-li např. o zachycení zpětných vazeb polí koncentrací 

znečišťujících příměsi k meteorologickým faktorům. Tyto modely taky lépe zachycují 

prostorový rozptyl a difúzi znečištění v podmínkách silně prostorově nehomogenních 

polí atmosférického proudění [19]. Eulerovské modely se používají v případě modelo-

vání městských oblastí [9].  

2.3.3 Softwary používané pro modelování šíření polutantů 

Při určitém zjednodušení lze konstatovat, že existují dva základní přístupy 

k hodnocení následků z hlediska využití počítačových programů [1]. Rozdělení počíta-

čových programů dle uživatelské náročnosti je zobrazeno na obr. 3. 
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Obr. 3.: Rozdělení modelovacích počítačových programů 

První skupinu počítačových programů se vyznačují jednoduchostí a na obsluhu 

malou náročností. Tyto modelovací softwary vycházejí ze statistického způsobu mode-

lování a předpokládají únik látek po směru větru. Zanedbávají přitom na rozdíl od nu-

merických modelů, pro rozptyl podstatné vlivy jako např. konfigurace terénu, chemické 

reakce ovzduší [8]. Další vlivy jako meteorologické podmínky a vliv zástavby jsou zo-

hledněny jen částečně [1]. Mezi tyto softwary patří ROZEX, ALOHA, EFFECT, 

WHAZAN [1, 8]. 

Druhou skupinu tvoří počítačové softwary řešící problematiku šíření látek nume-

rickým modelováním. Tyto programy pracují na principu rozdělení analyzovaného pro-

storu na malé objemy a převedení řešení úlohy na soustavu diferenciálních rovnic. Mezi 

tyto softwary patří FLOW 3D, CFX, ANYSY FLUENT [1, 8]. 

ALOHA 

ALOHA (Areal Location of Hazardeous Atmosphere) je nástrojem pro zjišťová-

ní následků úniku nebezpečné látky. Tento program pracuje se dvěma typy matematic-

kých modelů. V případě modelování neutrálního plynu (plyn s přibližně stejnou husto-

tou jako vzduch) nebo plynu lehčího jako vzduch se používá Gaussův disperzní model. 

Pro látky těžší než vzduch je použito tzv. model rozptylu těžkého plynu [20, 21, 22]. 

Software obsahuje databázi nejčastěji používaných chemických látek a jejich fyzikálně 

chemických vlastností. Program pracuje s následujícími vstupními informacemi: 

• informace o uniklé látce (obsahuje databázi 652 chemických látek), 

• informace o stavu atmosféry – třídy atmosférické stability, rychlost 

a směr větru, teplota vzduchu drsnost zemského povrchu, oblačnost, vlh-

kost vzduchu, 

POČÍTA ČOVÉ 
PROGRAMY  

ALOHA, EFFECT, ROZEX, WHAZAN ANYSY FLUENT, CFX, 
FLOW3D 
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• informace o zdroji úniku – lze zadat čtyři druhy zdrojů a jejich parametry 

[1, 23]. 

Tento software dále nabízí výběr ze čtyř druhů úniku látky: 

1. přímý zdroj – je vhodné použít, známe-li množství uniklé látky, která 

vstupuje přímo do atmosféry. Při tomto modelu není počítáno s vypařo-

váním kapaliny, proto jej lze použít pouze pro látky v plynném skupen-

ství, 

2. louže – volba tohoto modelu je vhodná pro modelování rozlité kapaliny 

z louže, která již neuniká, 

3. zásobník – tento typ modelu lze použít pro modelování úniku kapaliny 

z poškozeného zásobníku a následného vypařování do ovzduší. U zadá-

vání se rozlišuje typ a orientace zásobníku (kulový, válcový, vertikální, 

horizontální). Výběr zásobníku je zobrazen na obr. 4. 

 

Obr. 4.: Výběr typu zásobníku [20] 

4. potrubí – použití tohoto modelu je vhodné pro modelování rozptylu ply-

nu unikajícího z potrubí. Tento typ nelze použít pro kapaliny. 

Výstupní data z programu ALOHA se dají rozčlenit do několika skupin: 
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• maximální rychlost úniku (kg/s, kg/min), u kapalin se jedná o rychlost 

vypařování, ne však o rychlost úniku, 

• celkové uniklé množství látky za dobu maximálně 1 hodiny, 

• maximální dosah nebezpečné zóny, ve které koncentrace dosáhne zada-

nou hodnotu, 

• maximální koncentrace uniklé látky v libovolně zadaném místě, koncent-

race jsou pro venkovní terén i prostory budov, 

• maximální dávka ve zvoleném místě, kterou by po úniku přijal organis-

mus během 1 hodiny, 

• zobrazení zón tepelné radiace, viz obr. 5. 

 

Obr. 5.: Znázornění zón ohrožení podle hodnot tepelné radiace [20] 

Grafické výstupy z programu ALOHA lze využít v kombinaci s mapovými pod-

klady (jako zdroj pro mapový podklad se dá použít internetový odkaz www.mapy.cz). 

Ukázka použití map pro znázornění možného zraňujícího následku, je zobrazeno na obr. 

6.: 
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Obr. 6.: Znázornění možného dosahu zraňujících následků [20] 

Software ALOHA je poskytnutý ke stažení zdarma z www stránek U. S. EPA 

(www.epa.gov/emergencies/content/cameo/index.htm). 

ROZEX Alarm 

Software ROZEX Alarm je určen především pro prognózování dopadů havarij-

ních událostí, o kterých je známo málo platných a ověřených údajů [1]. Tento program 

obsahuje rozsáhlou databázi přibližně 10 000 látek [24]. Program je určen podnikatel-

ským subjektům, orgánům státní správy a zásahovým složkám, které se podílejí na 

likvidaci vzniklé havárie spojené s únikem nebezpečné chemické látky. Kromě toho jej 

lze využít k přípravě modelových řešení možných úniků nebezpečných látek a prognó-

zování dopadů havarijních událostí v rámci analýzy a hodnocení rizik [23, 25].  Pro-

gram rozlišuje jednorázové a déletrvající (kontinuální) úniky látek ze zařízení [1]. RO-

ZEX Alarm nabízí celkem 19 variant havarijních scénářů spojených s únikem látky ze 

zařízení s následkem požáru, výbuchu nebo rozptylu toxické látky v atmosféře. Získané 

výsledky lze následně vyexportovat do mapových podkladů systému GIS [24, 25].  

Pro modelování programem ROZEX Alarm je po výběru látky a modelu nutné 

zadat ještě následující fyzikální parametry: 

• skupenství látky, 

• teplotu látky v zařízení při úniku, 
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• hodnotu přetlaku látky v zařízení, 

• velikost průměru kruhového otvoru, jehož plocha je ekvivalentem otvoru 

nekruhového o stejné ploše skutečné trhliny na aparátu, 

• výšku sloupce kapaliny v zařízení (vzhledem k umístění únikového otvo-

ru), 

• rychlost větru v přízemní podvrstvě atmosféry, 

• třídu atmosférické stability, 

• korekce vlivu drsnosti povrchu, 

• hodnotu zvolené koncentrace tvořící okraj toxického oblaku, 

• teplotu vyteklé kapaliny, 

• plochu, kterou zaujme kapalná látka po úniku ze zařízení, 

• množství látky v havarovaném zařízení [1, 25]. 

Pro modelování rozptylu plynů v atmosféře nabízí program tyto varianty [26]: 

1. jednorázový únik toxické látky – neutrální plyn: řeší dosah oblaku toxic-

ké látky, jejíž molekula je lehčí než vzduch, uniklé v krátkém časovém 

intervalu, 

2. jednorázový únik toxické látky – těžký plyn: řeší dosah oblaku toxické 

látky, jejíž molekula je těžší než vzduch, uniklé v krátkém časovém in-

tervalu, 

3. kontinuální únik toxické látky – neutrální plyn: řeší dosah oblaku toxické 

látky, jejíž molekula je lehčí než vzduch, unikající o známém množství 

v delším časovém intervalu, 

4. kontinuální únik toxické látky – těžký plyn: řeší dosah oblaku toxické 

látky, jejíž molekula je těžší než vzduch unikající o známém množství 

v delším časovém intervalu, 

5. kontinuální únik toxické látky otvorem – neutrální plyn: řeší dosah obla-

ku toxické látky, jejíž molekula je lehčí než vzduch, unikající otvorem 

známé velikosti v delším časovém intervalu, 
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6. kontinuální únik toxické látky otvorem – těžký plyn: řeší dosah oblaku 

toxické látky, jejíž molekula je těžší než vzduch, unikající otvorem zná-

mé velikosti v delším časovém intervalu. 

Výstupem z tohoto programu je číselná hodnota vzdálenosti, ve které látka pů-

sobí nebezpečně maximální koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu na pracovišti, 

z kterého může jedinec uniknout během 30 minut, bez jakýchkoliv příznaků, které by 

narušily únik nebo by měly nevratné zdravotní následky. Další možností je, že uživatel 

si zadá koncentraci dané látky a software vypočítá, v jaké vzdálenosti se tato koncentra-

ce nachází od místa úniku. 

ANSYS FLUENT 

ANSYS FLUENT je sofistikovaný CFD program umožňující komplexní řešení 

úloh mimo jiné z oblasti proudění a spalování. Řešit je možno vnitřní i vnější obtékání 

těles v laminárním i turbulentním režimu proudění, dále výpočty vícefázového proudě-

ní, proudění nad volnou hladinou i s uvážením chemických reakcí (například hoření) 

spolu s přenosem tepla [2]. Program umožňuje jak stacionární tak nestacionární analýzu 

2D a 3D problémů i s následnou vizualizací. ANSYS FLUENT lze použít pro modelo-

vání složitých procesů v energetice, chemickém inženýrství a v oblasti životního pro-

středí [2, 27, 28]. Dále je možné modelovat laminární nebo turbulentní proudění nestla-

čitelných, stejně jako stlačitelných tekutin [2].  

Numerická simulace proudění metodou konečných objemů pomocí softwaru 

ANSYS FLUENT vyžaduje na počátku popis geometrie (výpočtové oblasti) a vytvoření 

diskrétních nepřekrývajících se elementů, konečných objemů (buněk sítě) [29]. Pro vy-

tvoření výpočtové oblasti pokryté sítí se používá preprocesor Gambit [8, 29]. Gambit 

umožňuje vytvoření jednodušších geometrických tvarů výpočtových oblastí a jejich 

zasíťování, spolu s následným testem kvality sítě [2, 28, 29]. Bez kvalitní sítě nelze ani 

při nejkvalitnějších vstupních datech očekávat kvalitní výsledek výpočtu [30]. Příklad 

geometrického tvaru výpočtové oblasti a sítě je zobrazen na obr. 7., 8. 
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Obr. 7.: Geometrický tvar výpočtové oblasti a síť výpočtové oblasti ve 2D zobraze-
ní [30] 

 
Obr. 8.: Geometrický tvar výpočtové oblasti a síť výpočtové oblasti ve 3D zobraze-

ní [30] 

Po vytvoření výpočtové oblasti a definování typu okrajových podmínek (na hra-

nicích výpočtové oblasti) se pokračuje již v softwaru ANSYS FLUENT. Na obr. 9., 10. 

je zobrazen příklad grafického výstupu ze softwaru ANSYS FLUENT [8]. Pro další 

podrobnější informace se lze obrátit na literaturu [8]. 

 

Obr. 9.: 2D zobrazení nevyplněných kontur koncentračních polí  
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Obr. 10.: 3D zobrazení nevyplněných kontur koncentračních polí   

TerEx 

TerEx je nástroj pro rychlou prognózu dopadů a následků působení nebezpeč-

ných látek nebo výbušných systému, zejména při jejich kategorickém zneužití [1]. 

Software je určen zejména pro operativní použití jednotkami IZS při zásahu, pro rychlé 

určení rozsahu ohrožení a realizaci následných opatření ochrany obyvatel [61, 62]. Pro-

gram je vhodný nejen pro využití v případě vzniku mimořádné události, ale je také 

vhodný pro analýzy rizik při havarijním plánování. Databáze SW TerEx obsahuje více 

než 650 vybraných nebezpečných látek a je průběžně rozšiřována [61]. Program posky-

tuje výsledky i při nedostatku přesných vstupních údajů [1].  

TerEx nabízí uživateli možnost vyhodnocení čtyř základních havarijních situací: 

1) modely typu TOXI – vyhodnocující dosah a tvar oblaku, které jsou 

zvoleny koncentrací toxické látky, 

2) modely typu UVCE – vyhodnocující dosah působení rázové vlny, 

vyvolané výbuchy směsi látky se vzduchem,  

3) modely typu FLASH FIRE – vyhodnocují velikost prostoru ohrožení 

osob plamennou zónou, 

a) BLEVE – výbuch par expandující vroucí kapaliny 

b) JET FIRE – déletrvající únik plynu nebo kapaliny pod vyso-

kým tlakem, 

c) POOL FIRE – požár rozlité kapaliny, 

4) modely typu TEROR. 

Dále je možné zvolit typy modelů: 
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� model PLUME, 

• déle trvající únik, 

• déle trvající únik vroucí kapaliny, 

• pomalé vypařování kapaliny z louže, 

� model PUFF, 

• jednorázový únik plynu, 

• jednorázový únik vroucí kapaliny [1, 61]. 

Výsledky výpočtu modelů TerEx jsou uspořádány velmi jednoduše, srozumitel-

ně a především jednoznačně. Program poskytuje výstup v textovém formátu či v XML. 

TerEx má návaznost na geografický informační systém, takže výsledky je možné zobra-

zovat přímo v mapách. Software má možnost využít map z prohlížeče Google.  

2.4 Fyzikální modelování 

 Pro případy modelování MVA (mezní vrstva atmosféry) se používá metoda, 

která se nazývá fyzikální modelování. Tato metoda spočívá v tom, že okrajové podmín-

ky, především zemský povrch včetně staveb, vegetace, vodních ploch apod., jsou simu-

lovány vhodným geometricky podobným modelem a modelem pole proudění vzduchu 

v aerodynamickém tunelu, ve kterém je umístěn model krajiny [11, 31 - 33]. Myšlenku 

provedení tohoto experimentu snad poprvé použil francouzský inženýr Eifell, který na 

předmětu podobném budově vloženém do volného proudu v aerodynamickém tunelu se 

pokoušel nalézt optimální tvar budovy a odhadnout jeho součinitel odporu [11, 34]. Pro 

správné modelování musí být dodrženy podmínky celého procesu a to jsou: 

• vhodné měřítko celého modelu (zachování geometrické podobnosti mo-

delu), 

• vhodná geometrická podobnost pole proudnic v reálném i modelovém 

případě [12, 14]. 

Dynamické podobnosti mezi modelem a skutečností je dosaženo tehdy, pokud 

jsou splněny obě podmínky. Podobnost je charakterizována rovností tzv. čísel podob-

nosti. Podobnostní čísla mohou být:  

• Prandtlovo číslo, 
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• Schmidtovo číslo, 

• Eckertovo číslo, 

• Rossbyho číslo, 

• Reynoldsovo číslo,  

• Richardsonovo číslo [35, 36]. 

Poměry mezi jednotlivými působícími silami na stejném místě v modelu i ve 

skutečnosti zůstávají konstantní [12, 35]. Je zřejmé, že v případě modelování, kdy nosné 

médium v aerodynamickém tunelu je stejně jako v atmosféře vzduch, je Prandtlovo čís-

lo stejné. Jestliže navíc jsou rychlosti proudění vzduchu daleko menší než rychlost zvu-

ku, je i podmínka pro Eckertovo číslo splněna. Nelze ovšem docílit rovnosti Rossbyho 

čísla, které charakterizuje poměr inerciální a Coriolisovy síly. Tato nerovnost se začne 

projevovat v případech, kdy je simulovaná oblast relativně velká a účinky Coriolisovy 

(např. změna směru proudění s výškou v MVA) síly jsou zřejmé [12].  

Fyzikální modely jsou obvykle časově a finančně náročnější (už jen proto, že 

měření se provádí v aerodynamických tunelech) než modely založeny na principu ma-

tematického modelování [31].     

2.4.1 Aerodynamický tunel 

Aerodynamický tunel je zařízení, kterým je hnán definovanou rychlostí vzduch. 

Toto zařízení lze popsat jako potrubí (kanál) o velkém průřezu [12]. Můžeme je 

z funkčního hlediska rozdělit na tyto základní typy [37]: 

• aerodynamický tunel s uzavřeným oběhem, 

• aerodynamický tunel s otevřeným oběhem. 

Oba tyto typy mohou mít zkušební prostor otevřený nebo uzavřený. Existují tedy 

čtyři konstrukce tunelů. Nejčastěji používaným tunelem při experimentech neklasické 

aerodynamiky je konstrukce tunelu s uzavřeným zkušebním prostorem a otevřeným 

oběhem [32]. Na obr. 11. je zobrazeno schéma půdorysu aerodynamického tunelu 

s otevřeným oběhem. 
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Obr. 11.: Schéma půdorysu aerodynamického tunelu s otevřeným oběhem. 1 – nábě-
hová sekce, 2 – mřížka, 3 – ventilátor, 4 – otáčivý stůl [38] 

Na obr. 12. je zobrazeno schéma aerodynamického tunelu nízkých rychlostí 

Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně. 

 

Obr. 12.: Schéma aerodynamického tunelu nízkých rychlostí [39, 40] 

2.4.2 Měřítka modelování 

Jak již bylo popsáno, fyzikální modelování je založeno na provádění modelování 

simulované atmosféry na různých modelech. Stupně složitostí modelů (od jednodu-

chých komínků až po složité terény) a jejich velikost může být různá (určeny charakte-

ristickým délkovým měřítkem L0). Základní dělení modelů je [41]: 
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• Micro-scale - uliční kaňony, velikost L0 odpovídá 10-1 – 10 m, 

 

Obr. 13.: Model uličního kaňonu [42] 

• Small-scale - komíny, vlečky, velikost L0 odpovídá 10 – 2 · 103 m, 

 

Obr. 14.: Model komínu [43] 
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• Meso-scale - krajiny, velikost L0 odpovídá 2 · 103 – 5 · 104 m 

 

Obr. 15.: Model krajiny [42] 

2.5 Faktory ovlivňující šíření polutantů 

Následky úniků nebezpečných látek závisí na vlastnostech látek a parametrech 

okolí. U vlastností látek se jedná především o fyzikálně chemické vlastnosti, které 

ovlivňují chování látky při úniku (např. zda je lehčí nebo těžší jak vzduch). U parametrů 

okolí se jedná především o meteorologické podmínky v místě úniku nebo havárie (např. 

rychlost větru, vlhkost vzduchu, intenzita dešťových srážek, atmosférická stabilita), 

členitost terénu, rozložení a hustota zástavby [1]. Rozptyl znečišťujících látek také dále 

závisí na vydatnosti zdroje, výšce zdroje (efektivní výška) a vertikálním teplotním gra-

dientem ovzduší [44]. 
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3 Experimentální část 

Experimentální část této práce byla zaměřena na zkoumání vlivu hmotnosti po-

lutantu na jeho šíření do okolí. Experiment byl proveden jak fyzikálním modelováním v 

aerodynamickém tunelu, tak pomocí počítačových softwarů. Výsledky jsou zhodnoceny 

v diskuzi. 

3.1 Fyzikální experiment 

Práce na fyzikálním modelu se skládala z několika částí: 

• příprava koncentračních standardů, 

• stanovení závislosti optoakustického signálu na koncentraci použitého 

polutantu (kalibrace aparatury), 

• výpočet meze detekce a meze stanovitelnosti daných plynů, 

• určení koncentrace polutantu v závislosti na vzdálenosti od modelu ko-

mínku.  

3.1.1 Použité chemikálie a materiály 

Pro výrobu jednotlivých vzorků byly použity chemikálie a materiály, jejichž 

vlastnosti jsou popsány v tabulkách 1 a 2. 

Tabulka 1: Použité chemikálie pro výrobu koncentračních standardů[45 - 47]  

 Methanol Aceton Tetrachlorethylen 

Chemický vzorec CH3OH CH3COCH3 C2Cl4 

Čistota p.a.(99%) p.a.(99%) p.a.(99%) 

Molární hmotnost 32,01 58,08 165,83 

Hustota (20ºC) [g/cm3] 0,791 0,790 1,6063 
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Tabulka 2: Použité materiály pro výrobu koncentračních standardů [48] 

 Silikon Polytetraflorethylen Polyvinylchlorid Polyethylen 

Vzorec - [CF2-CF2]n [CH2=CHCl]n [CH2-CH2]n 

Označení Si PTFE PVC PE 

Teplota 
vznícení 

[ºC] 
- - 440 – 460 385 – 420 

Teplota 
vzplanutí 

[ºC] 

- - 370 – 400 350 – 370 

3.1.2 Koncentrační standardy 

Pro tok emisního znečištění byly použity koncentrační standardy založeny na 

permeační metodě. Tuto metodu lze považovat za membránový separační proces, kde 

membránu tvoří stěna (plastová trubička, fólie), která umožňuje permeaci plynu, a je 

propustná pro dávkovanou látku v plynném stavu. Ta je v kapalné fázi umístěna v mate-

riálu a její páry permeují přes membránu. Hnací silou permeace je koncentrační rozdíl 

vně a uvnitř prostoru permeačního standardu, ve kterém existuje rovnováha kapalina – 

pára, a proto je potřeba pro přesné dávkování dodržovat konstantní teplotu. Množství 

permeovaného plynu je přímo úměrné ploše membrány a nepřímo úměrné její tloušťce. 

Permeační metodou lze dávkovat plyny až do koncentrací řádově ppm až ppb (objemo-

vá koncentrace) v závislosti na konkrétně použitém permeačním standardu. 

Množství látky, které opustí za časovou jednotku permeační standard (rychlost 

permeace), se snadno určí diferenčním vážením na přesných analytických váhách. Per-

meující látku je možné ředit proudem nosného plynu. Pak lze koncentrace sledované 

látky vypočítat z úbytku hmotnosti permeačního vzorku a průtokové rychlosti nosného 

plynu podle rovnice (6) uvedené v [49]. 

omV

m
c

⋅∆
∆⋅= 4,22

      (6) 
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Kde: c  - koncentrace generovaná pomocí koncentrační trubičky, 

 ∆m  - úbytek hmotnosti detekované látky za jednotku času [g/s], 

 m0  - měrná hmotnost náplně trubičky [g/mol], 

 ∆V  - průtok nosného plynu [dm3/s]. 

Konstanta 22,4, uvedená ve vzorci, je molární objem nosného plynu v dm3·mol-1 

za normálních podmínek (T = 273,15 K, p = 101,325 kPa) 

Výpočet koncentrace lze dle [50] provést také pomocí vzorce (7):  

FM

Vv
c

i

Mprem

⋅
⋅⋅

=
610

     (7) 

Kde: c  - koncentrace generovaná pomocí trubičky [ppm], 

 Vperm  - úbytek hmotnosti trubičky za jednotku času [g/s], 

 VM  - molární objem nosného plynu [m3/mol], 

 M  - měrná hmotnost náplně trubičky [g/mol], 

 F  - objemový průtok nosného plynu [m3/s].   

3.1.3 Druhy koncentračních standardů 

Pro provedení experimentu bylo zapotřebí dosáhnout různého emisního toku. 

Z toho důvodu byly zhotoveny koncentrační standardy z různých materiálů (PVC, 

PE, PTFE, Silikon) o různých délkách a průměrech. Pro kalibrační měření byly použity 

koncentrační standardy délky od 5 do 15 cm. Pro měření v tunelu byly použity koncent-

rační standardy vyrobeny ze Silikonu o délce 1,5 m, poskytující po dlouhou dobu dosta-

tečný emisní tok. 

3.1.4 Příprava koncentračních standardů 

Příprava koncentračních standardů je jednoduchá. Trubička zvolené délky a ma-

teriálu se na jednom konci uzavře ložiskovou ocelovou kuličkou, poté se naplní přísluš-

nou chemikálií a nakonec utěsní ložiskovou ocelovou kuličkou také na druhém konci. 

Úbytky náplně se zjišťují dlouhodobým sledováním hmotnosti trubiček. Permeační tru-

bičky je možno použít, až když je rychlost permeace lineární, přičemž ustálení rychlosti 

permeace může trvat i několik dní. Protože rychlost permeace závisí na teplotě prostře-
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dí, byly trubičky pro kalibrační měření v době mezi vážením a měřením skladovány 

v termostatu s konstantní teplotou 35 ± 1 ºC.  

Koncentrační standardy použité pro měření v aerodynamickém tunelu byly uza-

vřeny v dávkovací komoře za laboratorní teploty.  

3.1.5 Měřící aparatura 

Pro měření v aerodynamickém tunelu byla použita metoda CO2 laserové optoa-

kustické detekce (CO2-LOAD). Bylo použito zařízení Edinburgh Instruments, typ WL 8 

– GT. Princip této metody je založen na optoakustickém jevu. To znamená, že se dete-

kují tlakové změny vyvolané v uzavřeném prostoru kyvety periodickou absorpcí záření 

molekulami plynu [51, 52].   

 

Translace 

Energie 
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molekulou 

Relaxace excitovaných 
molekul 

Zvýšení teploty 
a tlaku 

Detekce tlakových 
změn mikrofonem 

 

Obr. 16.: Princip optoakustického jevu [52, 53] 

Použitá aparatura využívá jako zdroj záření CO2 laser emitující v oblasti 1100 až 

900 cm-1 infračerveného spektra [54]. V této oblasti se nachází atmosférické okno, což 

znamená, že je zde atmosféra transparentní pro dané vlnové délky [55]. Na obr. 17 je 

zobrazena spektrální oblast s příklady detekovaných látek. 
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Obr. 17.: Atmosférické okno korespondující s vlnovými délkami záření emitovaného 
CO2 laseru [55] 
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Hlavními přednostmi této metody jsou vysoká citlivost, selektivita, linearita 

v rozmezí několika řádů vzhledem ke koncentracím [55]. Dále velkou výhodou je, že 

hlavní složky atmosféry (dusík, kyslík) infračervené záření neabsorbují [52]. Metoda 

laserové optoakustické detekce plynů obecně může přinést řadu cenných informací o 

koncentraci nebezpečné látky v reálném čase, ale také o šíření této látky v prostoru. 

Předností této metody je také mobilita sestavy analyzátoru, což poskytuje možnost mě-

ření nejen v laboratorních podmínkách. 

Nevýhodou této metody je, že sloučenin, které absorbují záření ve spektrální ob-

lasti je více. Proto se musí při měření počítat s možnými interferencemi. Dále je také 

nevýhoda vysoká pořizovací cena a nároky na opravu a údržbu [53]. 

3.1.6 Aerodynamický tunel 

Experiment byl prováděn v aerodynamickém tunely nízkých rychlostí, který je 

situován v objektu aerodynamické laboratoře Akademie věd ČR v Novém Kníně. Tento 

tunel byl vyvinut v Ústavu termomechaniky v polovině 90. let minulého století.  

 

Obr. 18.: Schéma nízkorychlostního aerodynamického tunelu v Novém Kníně [56] 

Celková délka tunelu je více jak 40 m. Na vstupu do tunelu je uklidňovací ko-

mora (obr. 19), která má rozměry 6 x 6 x12 m. Na jejích stěnách je prachový filtr o plo-

še 64 m2. Na vstup navazuje směrovací koleno s lopatkami, které stáčí proud do hori-

zontálního směru. 

Měřící prostor 
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Obr. 19.: Uklidňovací komora 

Následuje náběhová sekce a poté měřící část s průřezem 1,5 x 1,5 m. Měřící 

prostor (obr. 20.) uvnitř tunelu má rozměry 1,5 x 1,5 x 2 m a je ohraničený odnímatel-

nými bočními stěnami ze skla o tloušťce 12 mm.  

 

Obr. 20.: Měřící prostor 

Na konci tunelu je umístěn ventilátor o výkonu 30 kW (obr. 21). Tento ventilátor 

je opatřen regulátorem otáček (0 – 1550) s nastavitelným úhlem lopatek, čímž lze do-

sáhnout referentní rychlosti proudění v měřící komoře od 0,1 do 13 m/s. 

Měřící prostor 
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Obr. 21.: Ventilátor na konci tunelu 

3.1.7 Experimentální sestava 

Fyzikální experiment v aerodynamickém tunelu probíhal v jeho měřícím prosto-

ru. Schéma měřícího prostoru je zobrazeno na obr. 22.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 22.: Měřící prostor 

Doprostřed měřícího prostoru aerodynamického tunelu byl vložen model ko-

mínku (výška 2 cm, vnitřní průměr 3,5 mm, obr. 23.), do kterého byl přiváděn konstant-

ní rychlostí plynný polutant z permeačního zdroje.  

proudění simulované 
atmosféry 

z 
y 

x 

Model komínku 
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Obr. 23.: Model komínku 

Odběr vzorku v daném místě byl prováděn sondou s trojosým mechanickým po-

sunem řízeným počítačem (obr. 24.), která byla napojena na detekční zařízení (CO2-

LOAD). 

          
Obr. 24.: a) odběrová sonda,      b) trojosý mechanický posun 

Experimentální sestava použitá pro měření je zobrazena na obr. 25 [56, 57]. 
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Obr. 25.: Použitá experimentální sestava: 1 – zdroj polutantu, 2 – model komínku, 3 

– odběrová sonda, 4 – optoakustická kyveta, 5 – CO2-laser, 6 – chopper 
(otočná clonka), 7 – detektor prošlého záření, 8 – čerpadlo, 9 – vyhodno-
covací elektronika. 

3.1.8 Postup práce 

Postup práce celého měření se dá rozdělit do dvou částí: 

� Stanovení kalibračních závislostí optoakustického signálu na koncentraci 

jednotlivých plynů: 

o nastavení požadovaného průtoku nosného plynu (vzduch) a emis-

ní linie laseru, 

o měření OA signálu a intenzity záření prošlého OA kyvetou bez 

vzorku (slepý pokus), 

o vložení zváženého vzorku (koncentračního standardu) do dávko-

vací komory a ustálení koncentrace plynu v OA kyvetě, 

o kontrola průtoku nosného plynu a linie laseru, 

o měření OA signálu a intenzity záření prošlého OA kyvetou se 

vzorkem, 

o vyjmutí vzorku z dávkovací komory a jeho zvážení, 

o výpočet normovaného OA signálu a koncentrace použitého plynu, 

o stanovení kalibračních závislostí. 

� Měření šíření plynu v aerodynamickém tunelu: 
o nastavení referentní rychlosti proudění v aerodynamickém tunelu, 

o provedení vizualizace pole proudění pomocí cigaretového kouře 

obr. 26., 



 
 

37 

 

Obr. 26.: Vizualizace kouře 

o nastavení emisní linie laseru, 

o měření OA signálu v tunelu bez vzorku (slepý pokus), 

o vložení vzorku do dávkovací komory pro únik polutantu z komín-

ku, 

o měření koncentrace v určených bodech odběrovou sondou a kont-

rola nulového bodu, 

o výpočet naměřených koncentrací a stanovení závislosti úbytku 

koncentrace na vzdálenosti od komínku. 

Všechna jednotlivá měření trvala vždy 100 sekund na základě experimentální 

vyhodnocení dle literatury [63]. Každou sekundu byla zaznamenána hodnota OA (opto-

akustický signál) a INT (velikost záření laseru) signálu. Z rozdílu hmotnosti vzorku 

před měřením a po něm, doby měření daného vzorku a rychlosti průtoku nosného plynu 

se určila koncentrace sledované látky v době měření podle vzorce (6). Z naměřených 

hodnot byl podle vzorce (8) vypočítán tzv. normovaný OA signál, což je OA signál 

způsobený absorpcí záření vzorkem, vztažený na intenzitu záření laseru.  

..

..

psl

psl

vzorek

vzorek
norm INT

OA

INT

OA
OA −=      (8) 

Kde: OAnorm  – normovaný OA signál, 

 OAvzorek – naměřený OA signál vzorku [V], 

 OAsl.p.  – naměřený OA signál slepého pokusu [V], 

 INTvzorek – signál intenzity záření laseru se vzorkem [V], 

 INTsl.p.  – signál intenzity laseru slepého pokusu [V]. 
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Měřené body v tunelu byly rozmístěny v příčné rovině po jednom centimetru ve 

směru proudění vzdušin. Rychlost proudění vzduchu tunelu byla stanovena pomocí otá-

ček motoru na 1,2 m/s ve střední části profilu tunelu. V měřených bodech byla rychlost 

vzhledem k turbulentní povaze proudění nižší. 

3.1.9 Kalibrace aparatury 

Před začátkem měření v aerodynamickém tunelu bylo potřeba provést kalibrační 

měření aparatury pro dané polutanty. Kalibrační měření se prováděla v pěti měřeních 

pro methanol a aceton, ve čtyřech měřeních pro tetrachlorethylen. Měření proběhlo 

včetně měření tzv. slepých pokusů, což znamená, že byl naměřen optoakustický signál 

bez použití emisního vzorku. Naměřené hodnoty jsou popsány v tabulkách 3, 4, 5.  

Tabulka 3: Naměřené hodnoty methanolu 

Číslo měření koncentrace [ppm] normovaný OA signál 

1. 281 2,39 

2. 152 1,42 

3. 0 0,01 

4. 98 0,9 

5. 80 0,6 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty acetonu 

Číslo měření koncentrace [ppm] normovaný OA signál 

1. 240,5 0,34 

2. 72,9 0,07 

3. 126,2 0,17 

4. 177,5 0,23 

5. 0 0,02 

Tabulka 5: Naměřené hodnoty tetrachlorethylenu 

Číslo měření koncentrace [ppm] normovaný OA signál 

1. 0 0,02 

2. 109,1 0,07 

3. 432,7 0,17 

4. 616,9 0,24 
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Kalibrační závislosti methanolu, acetonu a tetrachlorethylenu jsou zobrazeny na 

Obr. 27., 28., 29.  

Pro zjištění kalibrační křivky bylo použito lineární regresní závislosti. Její výpo-

čet se provádí například tzv. metodou nejmenších čtverců. Rovnice (kalibrační křivky) 

je: 

xbay ⋅+=                (9) 

Kde: 

y  - závisle proměnná (normovaný optoakustický signál), 

x  - nezávisle proměnná (koncentrace), 

a,b  - koeficienty lineární regresní závislosti. 

Nejdříve byly vypočteny z naměřených optoakustických signálů a z  koncentrací 

látky hodnoty obou koeficientů. 
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Pomocí vypočtených koeficientů byly sestaveny kalibrační rovnice pro každý 

plyn. 

Tabulka 6: Kalibrační rovnice měřených plynů 

Methanol 

Kalibrační rovnice y = 0,008x + 0,011 

Aceton 

Kalibrační rovnice y = 0,001x - 0,004 

Tetrachlorethylen 

Kalibrační rovnice y = 0,0003x + 0,027 
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Obr. 27.: Kalibrační křivka methanolu s korelačním koeficientem R2 

 

Obr. 28.: Kalibrační křivka acetonu s korelačním koeficientem R2 
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Obr. 29.: Kalibrační křivka tetrachlorethylenu s korelačním koeficientem R2 

3.1.10 Meze detekce a meze stanovitelnosti  

Pro každý plyn byly se sestavením kalibračních křivek také stanoveny meze de-

tekce a meze stanovitelnosti. Tyto hodnoty byly stanoveny výpočtem dle [58] (postup 

výpočtu byl popsán již v [59]). 

Tabulka 7: Meze detekce a stanovitelnosti metanol 

Metoda stanovení MD [ppm]  MS [ppm] 

Výpočtem z kalibrační závislosti 1 3,2 

Tabulka 8: Meze detekce a stanovitelnosti aceton 

Metoda stanovení MD [ppm]  MS [ppm] 

Výpočtem z kalibrační závislosti 6,2 20,6 

Tabulka 9: Meze detekce a stanovitelnosti tetrachlorethylen 

Metoda stanovení MD [ppm]  MS [ppm] 

Výpočtem z kalibrační závislosti 22,7 75,8 
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4 Výsledky a diskuze 

V této části práce jsou popsány výsledky, které byly naměřeny (fyzikální model) 

a určeny (matematické modely) v průběhu celého experimentu.  

4.1 Fyzikální model 

4.1.1 Měření distribuce methanolu v tunelu 

Jako první polutant pro měření v tunelu byl použit nejlehčí z experimentálních 

plynů a to methanol (M = 32,08 g/mol). V tabulce 10 jsou popsány laboratorní podmín-

ky při prováděném měření.  

Tabulka 10: Laboratorní podmínky při měření methanolu 

Metanol 7. 7. 2008 

 
Čas měření 

začátek konec 

17:05 2:40 

Tlak 978,5 978 [hPa] 

 
Vlhkost 47,4 46,6 % 

Teplota v laboratoři 23 22,4 °C 

Teplota v tunelu 20,2 16,2 °C 

Rychlost proudění  1,2; 1,7 m/s 276, 351 Otáček 

Průtok tryskou 0,55 l/min 

 Průtok kyvetou 0,77 l/min 

Linie CO2 laseru 9P22  

Sledovaný plyn byl odebírán sondou v bodech, které jsou zobrazeny na obr. 30. 

Nulový bod byl stanoven u ústí komínku (2 cm nad základem modelu). Měření probíha-

lo v rovině 1 cm nad ústím komínku (Vp) ve směru proudění atmosféry (Po). 
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Obr. 30.: Zobrazení měřených bodů, v nichž byly odebírány vzorky methanolu 

V určených bodech byly naměřeny koncentrace methanolu (tabulka 11).  Každý 

bod byl proměřen dvakrát pro ověření spolehlivosti výsledků (v grafu, tabulce měření 

popsáno jako měření A, B). 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty methanolu 

METHANOL (rychlost proud ění atmosféry 1,2 m/s) 

Vp [mm] Po [mm] měření A měření B střední hodnota 

10 10 96,5 93,8 95,14 

10 20 55,3 55,5 55,40 

10 30 29,7 30,0 29,87 

10 40 28,7 27,1 27,91 

10 50 19,4 20,4 19,90 

10 60 12,1 13,2 12,67 

10 70 11,5 11,7 11,58 

10 80 10,2 11,1 10,65 

10 100 5,5 5,4 5,42 

Z těchto hodnot byl sestrojen graf, na kterém je patrné, že koncentrace se 

s rostoucí vzdáleností snižuje (obr. 31).  

Po 

VP 

100 mm 10 mm  

10 mm 
komínek 
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Obr. 31.: Závislost koncentrace methanolu na horizontální vzdálenosti (referentní 
rychlost proudění simulované atmosféry 1,2m/s) 

Z důvodu univerzálnějšího použití methanolu byl proveden rozšířený experi-

ment. Tento pokus byl zaměřen na porovnání úbytků koncentrací v závislosti na rych-

losti proudění okolní atmosféry (vzduchu). V následující tabulce (tabulka 12) jsou po-

psány koncentrace, které byly naměřeny při proudění atmosféry 1,7 m/s. U tohoto testu 

bylo také provedeno dvojité měření pro ověření opakovatelnosti. 

Tabulka 12: Naměřené hodnoty methanolu 

METHANOL (rychlost proud ění atmosféry 1,7 m/s) 

Vp [mm] Po [mm] měření A měření B střední hodnota 

10 10 143,2 138,4 140,79 

10 20 55,8 59,1 57,47 

10 30 27,9 29,0 28,47 

10 40 32,7 30,0 31,35 

10 50 15,8 15,8 15,80 

10 60 11,8 11,1 11,41 

10 70 8,0 7,9 7,94 

10 80 5,2 6,3 5,77 

10 100 3,5 3,3 3,39 

Hodnoty z tabulky (tabulka 12) jsou graficky znázorněny na obr. 32. 
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Obr. 32.: Závislost koncentrace methanolu na horizontální vzdálenosti (referentní 
rychlost proudění atmosféry 1,7 m/s) 

Porovnání naměřených výsledků pro obě rychlosti proudění simulované atmo-

sféry je popsáno v tabulce 13. Srovnání bylo provedeno pomocí aritmetických průměrů 

vypočtených z koncentrací získaných při měřeních A a B. 

Tabulka 13: Naměřené koncentrace při různých rychlostech proudění atmosféry 

METHANOL 

Vp 

[mm] 

Po 

[mm] 

Rychlost proudění 1,2 m/s  Rychlost proudění 1,7 m/s  

c [ppm] % c [ppm] % 

10 10 95,14 100,00 140,79 100 

10 20 55,40 58,23 57,47 40,82 

10 30 29,87 31,39 28,47 20,22 

10 40 27,91 29,33 31,35 22,27 

10 50 19,90 20,92 15,80 11,22 

10 60 12,67 13,32 11,41 8,1 

10 70 11,58 12,17 7,94 5,64 

10 80 10,65 11,19 5,77 4,1 

10 100 5,42 5,69 3,39 2,4 

Koncentrace uvedené v tabulce 12 byly následně přepočteny na procenta. Přepo-

čet se provedl jednoduše pomocí trojčlenky, kde jako 100 % se považuje první naměře-

ný bod (na obr. 30 první měřený bod od komínku). Po provedeném přepočtu je lépe 
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znatelné, že s rychlejším prouděním okolní atmosféry dochází k rychlejšímu rozptylu 

látky. 

 

Obr. 33.: Pokles koncentrace methanolu při různých referentních rychlostech prou-
dění atmosféry 

4.1.2 Měření distribuce tetrachlorethylenu v tunelu 

Dalším proměřeným plynem byl plyn tetrachlorethylen, který je z daných plynů 

nejtěžší (M = 165,87 g/mol). V tabulce 14 jsou popsány podmínky při měření. 

Tabulka 14: Laboratorní podmínky při měření tetrachlorethylenu 

TETRACHLORETHYLEN 16. 7. 2008 

 
Čas měření 

začátek konec 

23:44 4:22 

Tlak 983 982,5 [hPa] 

 
Vlhkost 61,4 61,7 % 

Teplota v laboratoři 22,3 21,6 °C 

Teplota v tunelu 16,8 15,6 °C 

Rychlost proudění  1,2 m/s 276 otáček 

Průtok tryskou 0,55 l/min 

 Průtok kyvetou 0,75 l/min 

Linie CO2 laseru 10P32  

Na obr. 34. jsou zobrazeny body, ve kterých byl tento plyn odebírán. 
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Obr. 34.: Zobrazení měřených bodů tetrachlorethylenu 

V tabulce 15 jsou popsány koncentrace, které byly naměřeny ve vybraných bo-

dech.  

Tabulka 15: Hodnoty naměřených koncentrací v jednotlivých bodech 

Poloha měřeného bodu v = 1,2 m/s 

Vp [mm] Po[mm] 
c [ppm] c [ppm] c [ppm] 

měření A měření B střední hodnota 

10 5 222,1 242,6 232,35 

10 10 236 278,9 257,46 

10 15 137,5 119,1 128,29 

10 20 47,9 39,2 43,53 

10 25 14,9 24,9 19,88 

Na obr. 35. je znázorněno, jak se snižuje koncentrace tetrachlorethylenu s ros-

toucí vzdáleností při referentním proudění simulované atmosféry 1,2 m/s. 

 

Obr. 35.: Závislost koncentrace tetrachlorethylenu na horizontální vzdálenosti 

10 mm 
komínek Vp 

PO 

25 mm 5 mm  
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4.1.3 Měření distribuce acetonu v tunelu  

Nakonec proběhlo měření acetonu (M = 56,64 g/mol), v tabulce 16 jsou popsány 

podmínky při měření v aerodynamickém tunelu. 

Tabulka 16: Podmínky při měření acetonu 

ACETON 17. 7. 2008 

 
Čas měření 

začátek konec 

16:40 22:54 

Tlak 981 981,1 [hPa] 

 
Vlhkost 60,5 59 % 

Teplota v laboratoři 21,6 21,2 °C 

Teplota v tunelu 18,9 14,6 °C 

Rychlost proudění  1,2 m/s 276 otáček 

Průtok tryskou 0,55 l/min 

 Průtok kyvetou 0,75 l/min 

Linie CO2 laseru 10P18  

Na obr. 36. je znázorněno, v kterých místech byl aceton odebírán. 

 

 

 

 

Obr. 36.: Zobrazení  měřených bodů acetonu 

V tabulce 17 jsou popsány koncentrace, které byly naměřeny v jednotlivých bodech. 

 

 

 

 

 

 

80 mm 5 mm  

komínek Vp 

PO 

10 mm 
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Tabulka 17: Naměřené koncentrace v jednotlivých bodech 

Poloha měřeného bodu v = 1,2 m/s 

Vp [mm] Po[mm] 
c [ppm] c [ppm] c [ppm] 

Měření A Měření B střední hodnota 

10 5 685,7 671,8 678,75 

10 10 573,5 547,1 560,29 

10 15 388,2 412,4 400,28 

10 20 240,1 262,7 251,39 

10 25 171,7 163,2 167,15 

10 30 143,6 126,8 135,2 

10 40 80,4 78,4 79,39 

10 60 45,7 41,9 43,79 

10 80 35 23,9 29,43 

Na obr. 37. Je zobrazeno, jak se snižuje koncentrace Acetonu s rostoucí vzdále-

ností při referentním proudění simulované atmosféry 1,2 m/s. 

 

Obr. 37.: Závislost koncentrace acetonu na horizontální vzdálenosti 

4.1.4 Porovnání šíření polutantů 

Cílem tohoto experimentu bylo porovnat disperzi různě těžkých polutantů. Vý-

sledné hodnoty byly přepočteny na procenta z důvodů rozdílných hodnot koncentrací, 
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kdy grafy nebyly dostatečně přehledné. Pomocí tohoto přepočtu je lépe vidět, jak se 

koncentrace polutantů se vzdáleností rozdílně snižuje kvůli jejich hmotnosti.  

Tabulka 18: Hodnoty vypočtené pomocí softwaru ALOHA 

 Methanol Aceton Tetrachlorethylen 

Po c [ppm] % c [ppm] % c [ppm] % 

10 95,14 100,00 560,29 100,00 257,46 100,00 

15 - - 400,28 71,44 128,29 49,83 

20 55,40 58,23 251,39 44,87 43,53 16,91 

25 - - 167,15 29,83 19,88 7,72 

30 29,87 31,39 135,20 24,13 - - 

40 27,91 29,33 79,39 14,17 - - 

50 19,90 20,92 - - - - 

60 12,67 13,32 43,79 7,82 - - 

70 11,58 12,17 - - - - 

80 10,65 11,19 29,43 5,25 - - 

90 - - - - - - 

100 5,42 5,69 - - - - 

Porovnání hodnot koncentrace rozptylovaného plynného methanolu (model 

„lehkého“ polutantu), plynného acetonu (model „středně těžkého“ polutantu) a 

tetrachlorethylenu (model „těžkého“ polutantu) změřených v rámci fyzikálního mode-

lování je graficky znázorněno na obr. 38. Nejvyšší koncentrace methanolu byly zjištěny 

v těsné blízkosti jeho bodového zdroje. Podobně tomu bylo i v případě obou dalších 

sledovaných plynů. Experiment potvrdil silnou závislost koncentrace všech uvažova-

ných polutantů na horizontální souřadnici vyšetřovaného bodu: koncentrace plynů kle-

sala s rostoucí horizontální vzdáleností od bodového zdroje, přičemž koncentrace 

tetrachlorethylenu klesala ve směru referentního proudění v porovnání s koncentrací 

rozptylovaného methanolu a acetonu rychleji, což je v souladu s předpokladem vlivu 

hustoty na disperzi plynného polutantu [64]. 
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Obr. 38.: Vliv molární hmotnosti polutantu na jeho rozptyl 

Relativní chyba stanovení hodnot koncentrace v jednotlivých odběrových bo-

dech byla odhadnuta na základě zákona hromadění chyb [65]. K celkové relativní chybě 

o velikosti cca 15 %, přispívalo především kolísání průtokové rychlosti odběrového 

systému, nejistota v přesném určení polohy odběrové sondy, jistá nestabilita vzdušného 

proudu v tunelu, dále pak chyba v určení rychlosti permeace použitých koncentračních 

standardů a směrodatná odchylka měření OA signálu vzorku a pozadí. Pole koncentrací 

je k nestálostem vyšetřovaného systému zpravidla mnohem citlivější než pole střední 

rychlosti [34]. 

4.2 Matematický experiment 

Tato část práce zahrnuje použití modelovacích softwarů při zkoumání vlivů 

hmotnosti polutantů na jejich šíření od místa úniku. Zkoumalo se, zda modelovací soft-

ware rozlišují hmotnost polutantů tak, jako to prokázal fyzikální experiment a jak se 

pracuje s použitými softwary.   

4.2.1 ALOHA  

Pro provedení tohoto pokusu byla použita ALOHA verze 5. 4. 1. 2. Při pokusu 

byly použity tři různě těžké polutanty z databáze tohoto softwaru (tabulka 19).  
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Tabulka 19: Plyny použité při modelování softwarem ALOHA 

Plyn Molární hmotnost [g/mol] 

Methanol 32, 01 

Aceton 58,08 

Tetrachlorethan 167,85 

První dva se shodují s plyny použitými ve fyzikálním experimentu (methanol, 

aceton). Protože ALOHA ve své databázi neobsahuje plyn tetrachlorethylen, byl vybrán 

polutant s podobnou molekulovou hmotností, a to tetrachlorethan (M = 167,85 g/mol). 

Software ALOHA nepracuje přesně s nízkými koncentracemi (upozorňují na to autoři 

při spuštění softwaru), proto pro provedení pokusu bylo nastaveno vyšší množství uni-

kající látky. 

Před každým pokusem bylo potřeba zadat do programu potřebné vstupní údaje. 

Pro všechny tři plyny byly použity stejné vstupní údaje (tabulka 20): 

Tabulka 20: Vstupní údaje potřebné pro výpočet v softwaru ALOHA 

Vstupní údaje 

Budova samostatně stojící Teplota 22  °C 

Okolí budovy volné prostranství Inverze ne 

Referentní rychlost 
větru 

1,2 m/s Vlhkost  60 % 

Referentní výška 
měření větru 

2 m Rychlost úniku 1 kg/s 

Počasí zataženo Výška zdroje úni-
ku 

1 m 

Software ALOHA umožňuje sledovat koncentraci látky ve zvolené vzdálenosti 

od zdroje polutantu. Každý z uvažovaných plynů byl sledován ve vybraných bodech od 

místa úniku. Pomocí tohoto softwaru se dají také zobrazit zóny, ve kterých dané plyny 

působí nebezpečně na lidský organismus. Na obr. 39., 40., 41. jsou zobrazeny nebez-

pečné zóny pro každý plyn (z důvodu rozdílného působení na lidský organismus jsou 

rozdílné zóny působení). 
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Obr. 39.: Zóny nebezpečí pro methanol (ALOHA verze 5.4.1.2) 

 

Obr. 40.: Zóny nebezpečí pro aceton (ALOHA verze 5.4.1.2) 
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Obr. 41.: Zóny nebezpečí pro tetrachlorethan (ALOHA verze 5.4.1.2) 

V tabulce 21 jsou popsány hodnoty koncentrace methanolu, acetonu a tetrachlo-

rethanu, které byly stanoveny softwarem ALOHA. 

Tabulka 21: Hodnoty koncentrací plynů stanoveny programem ALOHA 

Vzdálenost 
[m] 

Metanol Aceton Tetrachlorethan 

c [ppm] % c [ppm] % c [ppm] % 

10 114000 100 85600 100 59800 100 

20 51300 45 36100 42,17 20000 33,44 

30 29400 25,79 18700 21,85 8520 14,25 

40 19300 16,93 11400 13,32 4600 7,69 

50 13700 12,02 7570 8,84 2840 4,75 

60 10200 8,95 5380 6,29 1910 3,2 

70 8010 7,03 4020 4,7 1380 2,31 

80 6480 5,68 3140 3,67 1060 1,77 

90 5370 4,71 2540 2,97 844 1,41 

100 4570 4,01 2120 2,48 694 1,16 

200 1510 1,32 618 0,72 - - 

300 807 0,71 - - - - 
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Hodnoty stanovených koncentrací byly přepočteny na procenta z důvodu lepší 

přehlednosti v následujícím obrázku. Z obr. 42. je zřejmé, že software ALOHA rozlišu-

je hmotnost polutantů.  

 
Obr. 42.: Porovnání šíření různě těžkých polutantů pomocí softwaru ALOHA 

4.2.2 ROZEX 

Dalším softwarem, který byl použit je ROZEX ALARM (verze 2.1.399) od fir-

my TLP s.r.o. Program je jednoduchý na ovládání. Není ovšem stejně jako ALOHA 

vhodný pro experimenty s malými koncentracemi. Tento software je vhodný pro pre-

venci závažných havárii a pro rychlé vyhodnocení vzniklé havárie. Základním výstu-

pem z tohoto programu je hodnota IDHL* v kg/m3 nebo ppm. Uživatel může také 

v dalším příkazovém řádku zadat koncentraci, která ho zajímá a program vypočítá, 

v jaké vzdálenosti od zdroje úniku se tato koncentrace nachází. Výstupy z programu 

Rozex Alarm jsou zobrazeny na obr. 43., 44., 45. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

*IDHL – maximální koncentrace nebezpečné látky  ve vzduchu na pracovišti, z kterého může jedinec uniknout během 

30 minut, bez jakýchkoliv příznaků, které by narušily únik nebo by měly nevratné zdravotní následky. 
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Obr. 43.: Výstup programu Rozex Alarm (Rozex Alarm verze 2.1.399) 

 

Obr. 44.: Výstup programu Rozex Alarm (Rozex Alarm verze 2.1.399) 
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Obr. 45.: Výstup programu Rozex Alarm (Rozex Alarm verze 2.1.399) 

Hodnoty vypočteny pomocí softwaru Rozex Alarm jsou zobrazeny v tabulce 22. 

Tabulka 22: Hodnoty vypočteny softwarem Rozex Alarm 

  Methanol Aceton Tetrachlorethylen 
Vzdálenost Koncentrace 

% 
Koncentrace 

% 
Koncentrace 

% 
[m] ppm ppm ppm 
1 350000 100,00 300000 100,00 160000 100,00 
2 100000 28,57 70000 23,33 35000 21,88 
3 50000 14,29 40000 13,33 20000 12,5 
4 40000 11,43 20000 6,67 15000 9,38 
5 25000 7,14 15000 5,00 7000 4,38 
6 15000 4,29 10000 3,33 5000 3,13 
7 10000 2,86 8000 2,67 4000 2,5 
8 9000 2,57 6000 2,00 3000 1,88 
9 7000 2,00 5000 1,67 2000 1,25 
10 5000 1,43 4000 1,33 -  -  
11 4000 1,14 3000 1,00 - - 
12 3500 1,00 - - - - 
13 3000 0,86 - - - - 
14 - - 2000 0,67 - - 
15 2500 0,71 - - - - 
16 - - - - - - 
17 2000 0,57 - - - - 

Hodnoty koncentrací byly přepočteny na procenta a porovnány na obr. 46. 
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Obr. 46.: Porovnání šíření různě těžkých polutantů pomocí softwaru Rozex Alarm 

Z obr. 46. je patrné že software rozlišil rozdíl mezi lehkým a středně těžkým 

plynem, ovšem u nejtěžšího polutantu už tak jednoznačně prokázaný rozdíl není. Rozdíl 

v prolínání závislostí je patrný ve vzdálenosti kolem 4 metrů. Počáteční spády rozptylu 

koncentrací jsou stejné a rozdíl nastává až přibližně 2 metry od místa úniku.  

4.2.3 TEREX 

Pro experiment byl použit program TerEx verze 3.0.8. Tento software je stejně 

jako ROZEX ALARM a ALOHA z hlediska obsluhy méně náročný. Zvolené chemiká-

lie jsou uvedeny v následující tabulce (tabulka 23): 

Tabulka 23: Zvolené chemikálie 

Plyn Molekulová hmotnost [g/mol] 

Methanol 32, 01 

Aceton 58,08 

Tetrachlorethylen 167,85 

Výstupem jsou číselné hodnoty o ohrožení uniklou látkou a grafické znázornění, 

jak se se vzdáleností od místa úniku snižuje koncentrace sledované látky. Z těchto grafů 

je možné získat číselné údaje koncentrací v určitých vzdálenostech. Nevýhodou je, že 

uživatel není schopný zjistit koncentraci ve zvolené vzdálenosti. Vzdálenosti 

s hodnotami koncentrací jsou pevně stanoveny. Program rovněž není vhodný pro expe-
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rimenty s malými koncentracemi. Uplatnění nalezne hlavně při odhadu následků havárií 

a teroristických útoků. 

Pro každý pokus byly zadány stejné vstupní údaje (tabulka 24): 

Tabulka 24: Vstupní údaje 

MODEL PLUME – déle trvající únik 

Přetlak v havarovaném zařízení 1 kPa 

Průměr únikového otvoru 0,1 m 

Rychlost větru v přízemní vrstvě 1,2 m/s 

Grafické výstupy, které nabízí sám program, jsou zobrazeny na obr. 47, 48, 49.  

 

Obr. 47.: Závislost koncentrace methanolu na vzdálenosti (TerEx verze 3.0.8) 
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Obr. 48.: Závislost koncentrace acetonu na vzdálenosti (TerEx verze 3.0.8) 

 

Obr. 49.: Závislost koncentrace tetrachlorehylenu na vzdálenosti (TerEx verze 3.0.8) 

Z obrázků je patrné, že koncentrace se s rostoucí vzdáleností od místa úniku sni-

žuje. V tabulce 25 jsou vypsány koncentrace, které byly získány pomocí softwaru Te-

rEx.  
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Tabulka 25: Hodnoty vypočteny softwarem TerEx. 

  Methanol Aceton Tetrachlorethylen 
Vzdálenost Koncentrace Koncentrace Koncentrace 

[m] [kg/m3] [%] [kg/m3] [%] [kg/m3] [%] 

1 2,7 100 3,5 100 - - 
2 0,7 25,93 0,8 22,86 - - 
3 0,4 14,81 0,4 11,43 - - 
4 0,3 11,11 0,25 7,14 0,4 7,17 
5 0,2 7,41 0,2 5,71 - - 
6 0,15 5,56 0,15 4,29 - - 
7 0,1 3,71 0,13 3,71 - - 
8 0,09 3,33 0,1 2,86 0,12 2,15 
9 0,085 3,15 0,09 2,57 - - 
10 0,07 2,6 - - - - 

Tyto hodnoty jsou porovnány na obr. 50. Pro porovnání byly použity pouze 

hodnoty koncentrací metanolu a acetonu, protože první vypočtená hodnota tetrachlore-

thylenu byla stanovena až ve vzdálenosti 4 m. Z tohoto důvodu provést porovnání 

s plynem tetrachlorethylen není objektivní.  

 

Obr. 50.: Porovnání šíření různě těžkých polutantů pomocí softwaru TerEx. 

Z grafu na obr. 50 je patrné že program rozlišuje hmotnost polutantu. Počáteční 

spád koncentrace je podobný, ale už ve vzdálenosti 2 metrů se trendy rozptylu začínají 

rozdělovat.  
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4.2.4 ANSYS FLUENT 

Po vyzkoušení softwarů založených na gaussovském hodnocení byla možnost 

provést srovnání naměřených dat z fyzikálního modelu s matematickým modelem zalo-

ženým na numerickém řešení. Použitý software pro porovnání se nazývá ANSYS 

FLUENT. Data pro porovnání byla vypracována Ing. Ondřejem Zavilou, Ph.D. a byla 

převzata z literatury [60]. 

Zvolené chemikálie: 

Tabulka 26: Zvolené chemikálie 

Plyn Molekulová hmotnost [g/mol] 

Methanol 32, 01 

Aceton 58,08 

Tetrachlorethylen 165,83 

Tabulka 27: Hodnoty vypočítány softwarem ANSYS FLUENT pro methanol 

Horizontální 
vzdálenost od 
ústí komínku 

[mm]  

Matematicky model 
Koncentrace 

[ppm] [%] 

10 4,58 100,00 
20 4,76 103,76 
30 4,63 101,05 
40 4,40 96,05 
50 4,12 89,81 
60 3,80 83,00 
70 3,64 79,51 
80 3,32 72,54 
100 3,01 65,67 
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Tabulka 28: Hodnoty vypočítány softwarem ANSYS FLUENT pro aceton 

Horizontální 
vzdálenost od 
ústí komínku 

[mm] 

Matematicky model 
Koncentrace 

[ppm] [%] 

10 17,86 100,00 
15 18,33 102,62 
20 18,53 103,75 
25 18,36 102,77 
30 18,05 101,05 
40 17,15 96,04 
60 14,82 82,98 
80 12,95 72,52 

Tabulka 29: Hodnoty vypočítány softwarem ANSYS FLUENT pro tetrachlorethylen 

Horizontální 
vzdálenost od 
ústí komínku 

[mm] 

Matematicky model 
Koncentrace 

[ppm] [%] 

10 12,96 100,00 
15 13,30 102,62 
20 13,45 103,75 
25 13,32 102,77 

Hodnoty z tabulek výše byly porovnány s hodnotami získanými při fyzikálním 

experimentu (tabulky 11, 15, 17), a to pro každý plyn zvlášť. Vypočtená data pomocí 

ANSYS FLUENT mohla být použita pro porovnání s fyzikálním modelem, protože 

okrajové podmínky v matematickém modelu byly nastaveny na základě změřených 

hodnot vystihujících fyzikální podmínky při fyzikálním experimentu. Porovnání je zob-

razeno na obr. 51., 52., 53. 
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Obr. 51.: Porovnání matematického a fyzikálního modelu 

 

Obr. 52.: Porovnání matematického a fyzikálního modelu 
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Obr. 53.: Porovnání matematického a fyzikálního modelu 

Hodnoty vypočtené pomocí ANSYS FLUENT byly porovnány stejným způso-

bem jako u fyzikálního experimentu. Z grafu (obr. 54.) je zřejmé, že je zde patrný vliv 

molární hmotnosti polutantu na jeho šíření do okolí. Rozdíl u tohoto modelu je ten, že 

všechny tři definované polutanty drží stejný trend rozptylu a není zde vidět takový roz-

díl při rozptylu jako u jiných modelů. Tento problém mohl nastat nerozlišenou turbulen-

cí. Další možnost jak docílit lepších výsledků je zhustit síť (výpočtovou geometrii) a 

přesněji definovat okrajové podmínky. 

 

Obr. 54.: Porovnání vlivu hmotnosti při úniku různě těžkých polutantů pomocí 
modelovacího softwaru ANSYS FLUENT 
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5 Závěr 

Tato práce se zabývá modelováním šíření nebezpečných látek s ohledem na je-

jich molární hmotnosti. Část experimentální práce (fyzikální modelování) proběhla 

v aerodynamickém tunelu nízkých rychlostí v Novém Kníně a druhá část byla zaměřena 

na porovnání, zdali modelovací softwary rozlišují vliv hmotnosti, tak jako bylo ukázáno 

při fyzikálním modelu.  

Celá práce by se dala shrnout do několika bodů: 

a) nastínění přehledu o možnostech modelování šíření nebezpečných látek, 

b) zpracování experimentální části zaměřené na srovnání vlivu hmotnosti 

polutantu na jeho šíření do okolí při fyzikálním modelování, 

c) zpracování experimentální části zaměřené na srovnání vlivu hmotnosti 

polutantu na jeho šíření do okolí při matematickém modelování, 

d) vyhodnocení výsledků fyzikálního experimentu, provedení statistického 

vyhodnocení vybraných bodů z hlediska opakovatelnosti měření. 

ad a) V rámci teoretické části byly zmíněny metody modelování šíření nebez-

pečných plynných látek. Byl nastíněn princip fyzikálního modelování v aerodynamic-

kém tunelu a ukázka možností využití různých modelů. Dále byly popsány vybrané 

softwary pro matematické modelování. 

ad b) V experimentální části byly nejdříve popsány koncentrační standardy pro 

vhodné dávkování množství zkoumaných plynů. Pomocí koncentračních standardů se 

provedly kalibrační měření pro každý polutant a byly stanoveny kalibrační závislosti. 

Po stanovení kalibračních závislostí byly spočítány meze detekce a meze stanovitelnos-

ti.  

Po této přípravě proběhlo měření v aerodynamickém tunelu nízkých rychlostí. 

Nejdříve byla provedena vizualizace pomocí cigaretového kouře pro ukázku, jak se bu-

de látka přibližně šířit. Po rozboru vizualizace se určily body (po ose ve směru proudě-

ní), na kterých se koncentrace proměřovaly. Po vizualizaci se připravily vzorky, které 

byly schopny vydržet po delší dobu měření, ale přitom byly schopny dodávat velké 

množství měřeného plynu (cca 20000 ppm). Měření bylo časově velmi náročné. Každý 

bod na připravené mapě měření se proměřoval dvakrát po dobu 100 sekund z důvodu 
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určení opakovatelnosti měření. Z naměřených hodnot, které byly dosazeny do kalibrač-

ních rovnic, se spočítaly koncentrace v daných bodech a stanovily se závislosti úbytku 

koncentrace na vzdálenosti od místa úniku. Z obr. 38. je patrné, že lehčí plyn (metha-

nol) byl naměřen nejdále od místa úniku (vzdálenost Po = 100 mm) a jeho rozptyl je 

pomalejší než u nejtěžšího plynu (tetrachlorethylen), který nebyl už v malé vzdálenosti 

(Po = 30 mm) detekovatelný.     

ad c) Pro tuto část byly zvoleny softwary ALOHA, ROZEX, TerEx, ANSYS 

FLUENT. 

Modelovací software ALOHA při modelování úniku nebezpečné látky uvažuje 

s vlivem hmotnosti, tak jak je to zobrazeno na obr. 42. Nevýhodou tohoto programu je, 

že není vhodný pro malé koncentrace. Z tohoto důvodu bylo nastaveno vyšší množství 

každé unikající látky. Velkou výhodou je, že uživatel si může navolit vzdálenost od 

místa úniku, ve které chce zobrazit množství unikající látky.  

Software ROZEX Alarm je vhodný program pro rychlé posouzení havarijních 

situací, ale není moc vhodný na sofistikovanější analýzy a experimentování. Výhodou 

tohoto softwaru je potřebná znalost jen málo platných údajů. Na rozdíl od ALOHY ten-

to software vypisuje vzdálenosti, ve kterých se nachází koncentrace, kterou si uživatel 

zadá. Porovnání těchto dat je zobrazeno na obr. 46. 

Program TerEx je také jednodušší software pro odhad následků havárií a teroris-

tických útoků. Výstup z tohoto softwaru je podrobnější než u ROZEX Alarm, ale není 

tak podrobný jako u ALOHY. Jedním z výstupu z programu je zobrazení závislosti 

úbytku koncentrace vyhodnocované látky na vzdálenosti od místa úniku, tak jak je to 

zobrazeno na obr. 47., 48., 49. Ve vybraných bodech tento program nabízí zjištění kon-

centrací, ale vzdálenosti jsou definovány programem a uživatel si je nemůže měnit. 

K porovnání šíření různě těžkých polutantů byly použity pouze koncentrace metanolu a 

acetonu. Hodnoty tetrachlorethylenu program počítá až od vzdálenosti 4 m a to se 

s ostatními hodnotami nedá objektivně srovnat. 

Pro porovnání s fyzikálním modelem byla použita vypočtená data pomocí soft-

ware ANSYS FLUNET. Tyto data byla vytvořena a po souhlasu autora získána z litera-

tury [60]. Vstupní podmínky byly nastaveny stejně jakou u fyzikálního modelu. 

Z tohoto důvodu bylo možné závislosti úbytku koncentrací porovnat s výsledky 

z fyzikálního modelu. Z obr. 51., 52., 53. je patrné, že při porovnání těchto závislostí se 
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drží trendy úbytků. Z celkového porovnání je taky patrné, že lehčí plyn doletí dále než 

těžký plyn jak je zobrazeno na obr. 46. 

ad d) Pro statistické vyhodnocení měřených bodů byl použit statistický systém 

QC Expert 2.5. Při vyhodnocení byly použity metody základní statistika a porovnání 

dvou výběru.  
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Příloha č. 1 

Statistické vyhodnocení měření methanolu 

Náhodně byl vybrán měřený bod o souřadnicích (50, 10) a z naměřených hodnot 

provedena základní statistika. 

Tabulka 1: Hodnoty stanoveny systémem QC Expert 2.5 

parametry  
hladina významnosti 0,05 

počet prvků 101 
průměr 1,535 
medián 1,543 
šikmost -0,1088 
špičatost 2,652 
rozptyl 0,0202 

 
Grafy:  
 
Histogram 

 
Obrázek 1.: Histogram 

Kruhový graf 

Kruhový graf slouží ke komplexnímu vizuálnímu posouzení normality na zákla-

dě kombinace šikmostí a špičatostí. Zelený kruh (elipsa) je ideální tvar pro normální 

rozdělení. Černý kruh představuje reálná naměřená data. V případě normálních dat se 

obě křivky téměř překrývají. 



 
 

 

Obrázek 2.: Kruhový graf 
Odhad hustoty 

Porovnání průběhu hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení (plná zelená 

čára) s jádrovým odhadem hustoty vypočítaným na základě dat (přerušovaná červená 

čára). V případě normality a většího množství dat jsou si obě křivky blízké. 

 

Obrázek 3.: Odhad hustoty 

Vyhodnocení vybraného měřeného bodu 

Statistická metoda - Porovnání dvou výběrů 

Každá naměřená koncentrace použitá v grafech a tabulkách byla naměřena dva-

krát. Náhodně byl vybrán bod (20, 10) a u něj provedeno porovnání naměřených hod-

not. 

 

 

 

 



 
 

Tabulka 2: hodnoty stanovené systémem QC Expert 2.5 

Průměr 4,24 4,23 

 
Směrodatná odchylka 0,53 0,37 

Rozptyl 0,28 0,14 
Test shody průměrů pro shodné rozptyly 

Závěr Průměry jsou shodné 
Test dobré shody rozdělení 

Závěr Rozdělení jsou shodná 

 

Krabicový graf 

 

Obrázek 4.: Krabicový graf 
Hustota normálního rozdělení 

Gaussovy křivky hustoty normálního rozdělení odpovídající průměru a rozptylu 

obou výběrů. Modrá a červená barva odpovídá prvnímu a druhému výběru. 

 
Obrázek 5.: Hustota normálního rozdělení 

 
Empirický FF graf 

Soustředný empirický FF graf pro testování rozdělení dvou výběrů. Jsou-li roz-

dělení obou výběrů totožná, leží body přibližně na centrální přímce. Překročení některé 



 
 

červené mezní přímky alespoň v jednom bodě indikuje, že rozdělení výběrů jsou rozdíl-

ná. 

 
 

 
Obrázek 6.: Empirický FF graf 



 
 

Příloha č. 2 

Statistické vyhodnocení měření acetonu 

Vyhodnocení vybraného měřeného bodu o souřadnicích (25, 10) 

Tabulka 3: hodnoty stanovené systémem QC Expert 2.5 

parametry  
hladina významnosti 0,05 

počet prvků 101 
průměr 0,6181 
medián 0,617 
šikmost -0,044 
špičatost 2,76 
rozptyl 0,01978 

 
Grafy:  
 
Histogram 

 
Obrázek 7.: Histogram 

 
Kruhový graf 

Kruhový graf slouží ke komplexnímu vizuálnímu posouzení normality na zákla-

dě kombinace šikmostí a špičatostí. Zelený kruh (elipsa) je ideální tvar pro normální 

rozdělení. Černý kruh představuje reálná naměřená data. V případě normálních dat se 

obě křivky téměř překrývají. 



 
 

 

Obrázek 8.: Kruhový graf 
Odhad hustoty 

Porovnání průběhu hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení (plná zelená 

čára) s jádrovým odhadem hustoty vypočítaným na základě dat (přerušovaná červená 

čára). V případě normality a většího množství dat jsou si obě křivky blízké. 

 

Obrázek 9.: Odhad hustoty  

Vyhodnocení vybraného měřeného bodu 

Statistická metoda - Porovnání dvou výběrů (bod 40, 10) 

Tabulka 4: hodnoty stanovené systémem QC Expert 2.5 

Průměr 0,32 0,32 

  
Směrodatná odchylka 0,12 0,11 

Rozptyl 0,01 0,01 
Test shody průměrů pro shodné rozptyly 

Závěr Průměry jsou shodné 
Test dobré shody rozdělení 

Závěr Rozdělení jsou shodná 

 



 
 

Krabicový graf 

 

Obrázek 10.: Krabicový graf 

Hustota normálního rozdělení 

 

Obrázek 11.: Hustota normálního rozdělení 

Empirický FF graf 

 

Obrázek 12.: Empirický FF graf 

 



 
 

Příloha č. 3 

Statistické vyhodnocení tetrachlorethylenu 

Vyhodnocení vybraného měřeného bodu o souřadnicích (15, 10) 

Tabulka 5: hodnoty stanovené systémem QC Expert 2.5 

parametry  
hladina významnosti 0,05 

počet prvků 101 
průměr 0,7759 
medián 0,777 
šikmost 0,3309 
špičatost 2,9715 
rozptyl 0,01524 

 
Grafy:  
 
Histogram 

 

 
Obrázek 13.: Histogram 

Kruhový graf 

Kruhový graf slouží ke komplexnímu vizuálnímu posouzení normality na zákla-

dě kombinace šikmostí a špičatostí. Zelený kruh (elipsa) je ideální tvar pro normální 

rozdělení. Černý kruh představuje reálná naměřená data. V případě normálních dat se 

obě křivky téměř překrývají. 



 
 

 

Obrázek 14.: Kruhový graf 
Odhad hustoty 

Porovnání průběhu hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení (plná zelená 

čára) s jádrovým odhadem hustoty vypočítaným na základě dat (přerušovaná červená 

čára). V případě normality a většího množství dat jsou si obě křivky blízké. 

 

Obrázek 15.: Odhad hustoty 

Vyhodnocení vybraného měřeného bodu 

Statistická metoda - Porovnání dvou výběrů (bod 25, 10) 

Tabulka 6: hodnoty stanovené systémem QC Expert 2.5 

Průměr 0,46 0,44 

  
Směrodatná odchylka 0,09 0,10 

Rozptyl 0,01 0,01 
Test shody průměrů pro shodné rozptyly 

Závěr Průměry jsou shodné 
Test dobré shody rozdělení 

Závěr Rozdělení jsou shodná 

Krabicový graf 



 
 

 

 

 

Obrázek 16.: Krabicový graf 

Hustota normálního rozdělení 

 

Obrázek 17.: Hustota normálního rozdělení 

Empirický FF graf 

 

Obrázek 18.: Empirický FF graf 


