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Abstrakt
Od roku 2015 řeší konsorcium tvořené firmami T-SOFT a.s., ERGOWORK s.r.o., ÚJV Řež
a.s. a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT výzkumný projekt DEGAS, jehož zaměření
je v konturách českého aplikovaného výzkumu vskutku unikátní. Harmonogram řešení je
rozložen do čtyř let, takže se projekt postupně dostává do své poloviny. To s sebou přináší i
první výsledky. Tento článek se podrobněji zaměřuje na některé z nich. Shrnuje výstupy z
provedené srovnávací analýzy, které zahrnují jak údaje o dostupných matematických
modelech, tak i informace o validitě výstupů poskytovaných programem ALOHA při
modelování rozptylu těžkých plynů v blízkém poli. Kromě těchto poznatků článek zmiňuje i
zajímavé synergie, které dosavadní řešení projektu DEGAS přineslo.

Abstract
Since 2015, a consortium consisting of T-SOFT Inc., ERGOWORK Ltd., NRI Rez Inc. and the
Faculty of Biomedical Engineering of the Czech Technical University conducted a research
project DEGAS, whose focus is on the contours of the Czech applied research truly unique.
Solution schedule is divided into four years, so the project is gradually getting into their half.
It also brings the first results. This article focuses in more detail on some of them.
Summarizes the results of the performed comparative analyzes that include both data
available mathematical models, as well as information about the validity of the outputs
provided by the ALOHA program for modeling dispersion of heavy gases in a nearby field. In
addition to these findings article mentions some interesting synergies that so far the project
has brought DEGAS.

Klíčová slova
těžký plyn, modelování, prevence havárií, program ALOHA

Key Words
Heavy Gas, Modeling, Accident Prevention, ALOHA Software

Úvod
V několika předchozích článcích, které již byly v průběhu dosavadního řešení projektu
DEGAS publikovány, jsme postupně představili nejen zaměření projektu, ale také
problematiku, na kterou cílí. Poměrně detailně jsme popsali charakteristiky oblaků těžkých
plynů, jejich chování za reálných atmosférických podmínek i nástroje určené pro predikci
následků chemických havárií, při nichž k emisím těžkých plynů dochází [1-5]. Smyslem
projektu je totiž soustředit nejnovější poznatky o této problematice, včetně dat z provedených
terénních experimentů nebo z proběhlých havárií, provést vlastní reálné testy a na základě
získaných informací navrhnout realistický rozptylový model. V současné době existuje
poměrně široké spektrum odborné literatury, které se touto problematikou zaobírá, není ale
mnoho prací, jež by bylo možné k tomuto účelu plnohodnotně využít. Obvykle totiž vycházejí
z ryze teoretických poznatků, nikoliv z experimentálních dat. Za účelem dosažení
plánovaného výsledku, kterým je nový funkční software, proto využíváme různých cest, jak
potřebné informace a nové zkušenosti získat. Postupný rozvoj našich znalostí nás v některých
ohledech také přiměl uhnout z původních plánů nebo přehodnotit některé navržené teorie a
představy. Na druhou stranu realizace projektu přinesla i řadu nečekaných synergií v podobě
nově otevřených (souvisejících) témat. Patří mezi ně například:
1) Analýza dostupných modelů a jejich validity v kontextu na výsledky terénních
experimentů.
2) Prověření funkčních limitů programu ALOHA pro modelování rozptylu těžkého
plynu v blízkém poli (Near-field dispersion modeling).
3) Studium šíření oblaku těžkého plynu v uzavřených prostorách objektů (např.
kulturních zařízeních).
4) Analýza legislativního pojetí nakládání s nebezpečnými chemickými látkami při
praktické výuce ve školách.
5) Revize bezpečnostních požadavků na provoz chemických laboratoří definovaných
v ČSN 01 8003.
Jelikož se jedná o široké spektrum témat a nesporně tedy o značné množství informací,
omezíme se v tomto článku pouze na první z nich. Tématu No. 4 jsme se již poměrně detailně
věnovali v publikaci otištěné v časopise Chemické listy [6]. Zbylým tématům se pak budeme
věnovat v navazujících pracích.

Analýza dostupných modelů a jejich validity
V rámci řešení projektu DEGAS jsme provedli formální analýzy, které se zaměřily na
studium vybraných modelů, resp. počítačových programů, jež by bylo možné použít pro
verifikaci nově navrženého rozptylového modelu DEGAS. Dlužno dodat, že popsaných
matematických modelů existuje jen několik. Za zmínku stojí modely HEGADAS (součást
programu HGSYSTEM), DEGADIS, SLAB a ALOHA, které využívají model HGM (Heavy
Gas Model) odvozený od DEGADISu. Jiné modely, jako např. SAVE, EFFECTS, PEAC aj.
prakticky nestojí za zmínku, protože k nim není dostupná dostatečně podrobná dokumentace.
Níže jsou jednotlivé modely/software stručně popsány.
HGSYSTEM je sada programů pro modelování rozptylu oblaků vznikajících únikem plynů,
kapalin nebo při dvoufázových únicích. Jeho součástí je modul HEGADAS, který je určen pro
modelování těžkých disperzí emitovaných z plošných zdrojů. Je to jeden z nejstarších a
nejsložitějších modulů HGSYSTEMu, který vznikl již na přelomu 70. a 80. let 20. století jako

společný projekt skupiny dvaceti chemických a naftařských společností pod vedením firmy
Shell Research Ltd. První modely byly navrženy pro rozptyl fluorovodíku a ideálního plynu,
později též pro LPG [12]. K jeho validaci byla použita rozsáhlá data z několika sérií polních
experimentů Maplin Sands Tests (1981 a 1984). HEGADAS byl postupně rozšířen o
algoritmy pro modelování dalších látek včetně vícesložkových směsí. Vznikla tak kupříkladu
varianta UF6 určená pro modelování rozptylu produktů hydrolýzy fluoridu uranového
emitovaného ze závodů na výrobu jaderného paliva v Oak Ridge National Laboratory. Na
vývoji HEGADASu se výrazným způsobem podílela také firma Lockheed Martin Energy
Systems and Earth Technology a jeho vývoj finančně podpořilo americké ministerstvo
energetiky (United States Department of Energy) [11].
DEGADIS je model pro simulace rozptylu plynů těžších než vzduch v přízemní vrstvě
atmosféry vyvinutý původně pro U.S. Coast Guard a Gas Research Institute. Jak uvádí
Havens [10] jedná se o upravený model HEGADAS, v němž je pro výpočet koncentračního
profilu uvnitř oblaku použit modifikovaný Gaussovský model (viz rovnice 1). Jedná se tedy o
model pasivní, který předpokládá, že daná látka byla do atmosféry uvolněna s nulovou
hybností a následně se rozptyluje nad rovným terénem. Model simuluje tyto fáze rozptylu:
1)
2)
3)
4)

únik látky ze zdroje a vytvoření oblaku v podobě imaginární krychle,
pokles látky k zemskému povrchu vlivem gravitace,
pohyb oblaku ve stratifikovaném proudění a
pasivní rozptyl v atmosféře.

Tento přístup tedy postihuje nejprve účinky gravitace působící na formující se oblak a
následně počítá rozptyl oblaku v dominantním poli proudění, jež se uvažuje laminární.
I v tomto případě byla k validaci modelu použita rozsáhlá experimentální data (Desert
Tortoise, 1983, Thorney Island, 1983 a Goldfish Test Series, 1986, 1988) a model byl
postupně vylepšován. Jeho nevýhodou ale je, že nezahrnuje energetické parametry ani vliv
tření oblaku o povrch (defaultně uvažuje hodnotu z0 = 2.10-4 m). Jedná se tedy o modifikaci
Gaussovského plume modelu, jehož přesnost pro vysoké koncentrace (tj. v blízkosti zdroje)
nebývá valná. Důvodem je patrně to, že model vychází z předpokladu, že oblak má v blízkosti
zdroje tvar krychle. Skutečnost ale bývá zcela jiná, na což poukázal Havens [10] (viz obrázek
1). Se zvětšující se vzdáleností od zdroje se nicméně výsledky výpočtů lepší, takže lze
prohlásit, že ideální aplikace tohoto nástroje je pro rozlehlé otevřené plochy bez výraznějších
terénních překážek. Jelikož je ale běžná krajina zvlněná s množstvím objektů, má tento nástroj
jen velmi omezené praktické využití.

(1)

kde c(x,y,z) je koncentrace látky v oblaku v místě určeném souřadnicemi x, y, z [kg.m-3],
cA(x) je nejvyšší koncentrace látky uprostřed oblaku ve směru vanutí větru [kg.m-3],
b(x) je vzdálenost mezi středem oblaku a jeho okrajem v místě, kde koncentrace látky
dosahuje právě poloviny své maximální hodnoty [m], Sy(x) je horizontální disperzní koeficient
ve směru osy y [m], Sz(x) je vertikální disperzní koeficient ve směru osy z [m], β je exponent
koncentračního profilu [-].

Obr. 1: Schéma reálného formování oblaku těžkého plynu při jednorázovém úniku a jeho
vývoj v čase (úseky t1 až t3) [10].
SLAB byl vyvinut Lawrence Livemore National Laboratories prakticky ve stejné době, v jaké
vznikly modely DEGADIS a HEGADAS. Jedná se o velmi sofistikovaný nástroj, který
umožňuje provádět simulace jednorázových i časově omezených úniků prostřednictvím puff
modelů (viz obrázek 2) a dále simulace horizontálních a vertikálních úniků typu jet. Jeho
nespornou výhodou je, že zahrnuje také termodynamické parametry popisující tvorbu kapiček
disperze a jejich následné odpařování. Díky tomu se jedná o model poměrně přesný, což bylo
ostatně potvrzeno srovnáním s experimentálními daty získanými při testech Desert Tortoise
(viz obrázek 3). Turner ve své analýze [7] poukazuje na silnou stránku modelu SLAB, kterým
je jeho vysoká validita pro výpočet koncentrací v blízkosti zdroje úniku. Toho lze s úspěchem
využít zejména pro modelování menších havárií, kde hranice zóny ohrožení nepřesahuje
cca 1000 metrů.
ALOHA je patrně všeobecně nejznámější a nejpoužívanější ze všech zde uvedených nástrojů.
Tento program vznikl jako soubor různých modelů, které se již dříve osvědčily v jiných
oblastech. Původně se jednalo o jednoduchý Gaussovský model pro jednorázový únik, který
byl určen jako nástroj pro záchranné akce prováděné agenturou NOAA. V roce 1990 došlo
k jeho rozšíření o model pro kontinuální únik a o model rozptylu těžkého plynu HGM, který
je odvozeninou či kopií modelu DEGADIS. Doplněny byly také algoritmy popisující intenzitu
zdroje úniku, což umožnilo zpřesnit výpočty výtokových křivek. Současně byla ALOHA
rozšířena také o algoritmus pro odhad průniku plynů do interiérů budov, což je dodnes
unikátní funkce. Z hlediska modelování těžkých plynů nicméně ALOHA neposkytuje příliš
dobré výsledky. Dostatečně výmluvně to potvrdilo srovnání s výsledky z Goldfish Test
Series, které provedl Turner [7]. Ze všech použitých modelů se ALOHA odchylovala od
reality nejvíce, kdy uváděla koncentraci 5x nižší (viz obrázek 4). Už některé starší zdroje

upozorňovaly na to, že model DEGADIS importovaný do ALOHA je validní pouze pro
modelování rozptylu chlóru, oblaku bezvodého amoniaku a par vodného roztoku amoniaku
[8]. Numericky je ale schopen „počítat“ i látky lehčí než vzduch, což při neodborném použití
vede k velkým nepřesnostem.

Obr. 2: Rozptyl oblaku těžkého plynu při kontinuálním úniku podle modelu SLAB [9].

Obr. 3: Srovnání jednotlivých modelů s výsledky experimentů Desert Tortoise – Test#4 [7].

Obr. 4: Srovnání jednotlivých modelů s výsledky experimentů Goldfish – Test#1 [7].

Validace a verifikace
Vývoj každého nového modelu musí nutně zahrnovat jeho ověření. To spočívá jak v potvrzení
platnosti použitého přístupu formální analýzou (např. komparační analýza, ověření platnosti
modelu za okrajových podmínek apod.), tak i přímou konfrontací s nezpochybnitelnými fakty
(např. terénní experimenty). Tento přístup se nazývá validace a jeho smyslem je získat
objektivní důkazy o tom, že požadavky na specifické zamýšlené použití modelu byly splněny.
Na tuto fázi navazuje verifikace, jejímž smyslem je prověřit správnost použitých algoritmů a
také všech funkcionalit vytvořeného software prostřednictvím ověřovacích zkoušek (např.
srovnávací simulace, zátěžové testy).
V rámci vývoje modelu DEGAS již byla provedena formální analýza zaměřená na vytěžení
dostupných odborných zdrojů. V současnosti provádíme ověřování návrhu matematického
modelu a analýzy modelových situací za použití vybraného srovnávacího software. Tím byl i
přes své nedostatky zvolen program ALOHA, neboť se jedná o nástroj uživatelsky přívětivý,
umožňující modelovat velmi variabilní havarijní scénáře, což je jeho nespornou výhodou.
Klíčem úspěchu této fáze řešení je ovšem odhalit ta omezení a nepřesnosti modelu HGM,
která by mohla validaci modelu DEGAS negativně ovlivnit. Současně je úkolem získat
poznatky potřebné pro stanovení podmínek a požadavků pro provedení vlastních terénních
experimentů. První zkoušky proběhnou ještě do konce roku 2016 na testovacím polygonu
umístěném v prostoru vojenského letiště v Bechyni. Jejich úkolem bude prověřit stanovenou
metodiku experimentů a získat zpětnou vazbu o účincích externalit, které mohou případně
negativně ovlivnit očekávaný průběh testů.

Modelová situace
Použití software ALOHA (aktuální verze 5.4.7) jako srovnávacího modelu spočívalo ve
stanovení několika havarijních scénářů, jejich následné simulace a zjištění funkčních omezení
programu ALOHA. Jelikož by model HGM (odvozenina DEGADIS) použitý v ALOHA měl
poskytovat nejlepší výsledky pro rozptyl chlóru [8], byla pro tento účel vybrána reálná
nehoda, kde k úniku tohoto plynu skutečně došlo. Jednalo se o havárii ve firmě DPC
Enterprises nalézající se asi 5 kilometrů od města Festus ve státě Missouri. Při přečerpávání
kapalného chlóru ze železniční cisterny do cylindrického zásobníku zde 14. srpna 2002 v 9:20
hodin došlo k totální ruptuře jedné ze tří přečerpávacích hadic o průměru 1 palce a

následnému úniku 48 000 liber chlóru (21 772 kg). Únik trval 3 hodiny, neboť automatické
samouzavírací ventily selhaly a armatury na zařízení se musely uzavřít až ručně. Během
nehody naštěstí vál vítr ve směru od okolních obytných zón, takže při nehodě nikdo nezemřel.
V místní nemocnici ale bylo pro respirační obtíže ošetřeno 63 osob a 3 lidé byli krátce
hospitalizováni. V blízkém okolí byl vyhlášen zákaz vycházení a obyvatelé byli nuceni po
dobu 4 hodin použít své domovy jako improvizované úkryty. Na 1,5 hodiny byl také zcela
zastaven provoz na dálnici č. 55, která byla od místa úniku vzdálena 800 metrů. Tři příslušníci
zásahových složek, kteří v chemických oblecích prováděli uzavření armatur, byli mírně
poleptáni na kůži [13].
Z dostupných dat není zcela zřejmé, zda chlór unikal ze železniční cisterny [14] nebo ze
zásobníku, do něhož byl obsah cisterny přečerpáván [13] (viz obrázek 5). Podle
videozáznamů [15] unikající chlór vytvářel hustý oblak těžkého plynu, který rychle zaplnil
prostor železniční vlečky. Místní stromořadí (patrně lemované zdí) zde posloužilo jako účinná
bariéra proti jeho šíření do okolního prostoru (viz obrázek 6), takže chlór vytvořil doslova
oblačnou lagunu.

Obr. 5: Pohled na unikající chlór [15].

Obr. 6: Oblak těžkého plynu v prostoru železniční vlečky [15].

Jelikož o uvedené nehodě jsou známy všechny podstatné informace, bylo možné provést její
simulaci pomocí programu ALOHA s cílem ověřit přesnost modelu HGM pro blízké pole.
První problém, který při použití ALOHA nastal, byl ten, že tento program nedokáže
modelovat úniky delší jak 60 minut. Jelikož se ale jednalo o únik kontinuální, bylo možné ho
obejít tak, že se nehoda simulovala pro třetinové množství uniklé látky při zachování rychlosti
úniku, jež činila 4,44 lbs.s-1 (2,014 kg.s-1) [13,14] Tato simulace označená jako FESTUS#1
proto vycházela ze zadaných parametrů úniku (tj. použito nastavení „Direct Source“) a nikoli
z parametrů zařízení, ze kterého chlór unikal.
Takto provedený výpočet ale nepřinesl kýžený efekt, neboť program nebyl schopen do
grafického výstupu vykreslit izolinie pro vyšší koncentrace než 7320 ppm (viz obrázek 7).
Takový závěr byl ale zcela neuspokojivý, neboť koncentrace chlóru v okolí zdroje úniku byla
nesporně výrazně vyšší. Je totiž obecně známo, oblak aerosolu (tj. viditelný projev existence
těžkého plynu) musí mít hustotu alespoň o 1% vyšší, než je hustota vzduchu [16]. V případě
chlóru to odpovídá koncentraci přibližně 581 000 ppm. Minimálně taková koncentrace chlóru
se tedy musela vyskytovat v prostoru zamořeném žlutým oblakem (viz obrázek 6). Aby oblak
takto dlouho stabilně setrvával při zemském povrchu za povětrnostní situace, která panovala
během nehody ve Festusu, musel mít chlór koncentraci dokonce ještě vyšší. Výhodou
programu ALOHA je, že kromě grafických výstupů disponuje také funkcí „Concetration at
Point“. Není-li možné tedy získat kýženou informaci v podobě vykreslených izolinií, lze
pomocí ní (sice poněkud pracně) zjistit nejvyšší koncentrace v různých vzdálenostech od
zdroje. Pro vzdálenosti 5 metrů činila nejvyšší koncentrace 201 000 ppm (viz obrázek 8),
resp. pro 30 metrů koncentrace 21 600 ppm. V obou případech se ale opět jednalo o výrazně
nižší koncentrace než očekávaných 581 000 ppm. Tento postup tedy ukázal, že získat validní
data o koncentraci těžkého plynu v blízkosti zdroje úniku prostřednictvím simulace
FESTUS#1 není pomocí ALOHA možné.
Druhá simulace (FESTUS#2) zahrnovala zadání dat uniklého množství za 60 minut a dále
parametrů zdroje úniku. V tomto případě se ale nepodařilo zachovat celkovou dobu úniku
60 minut, neboť ALOHA vypočítala, že únik potrvá pouhých 7 minut. Výsledky pro těžký
plyn nicméně byly mnohem uspokojivější než v předchozím případě. Oblast v blízkosti zdroje
úniku bylo možné vykreslit až do koncentrace 1289 g.m-3 (cca 443 000 ppm), přičemž dosah
této koncentrace byl predikován až do 50 metrů od zdroje (viz obrázek 9). Jen pro srovnání,
dosah koncentrace 7320 ppm činil v tomto případě 393 metrů, což je téměř 8x dále než
v případě FESTUS#1! Pro blízké pole, tj. vzdálenosti 5 a 30 metrů, činila nejvyšší
koncentrace v obou případech 444 000 ppm (viz obrázky 10 a 11). To lze považovat za
poměrně dobrou shodu s realitou, alespoň v tom směru, že HGM model správně předpokládá
„zalití“ této oblasti více méně homogenním oblakem těžkého plynu. Model dokonce
předpokládá dosah této koncentrace až do vzdálenosti 52 metrů.

Obr. 7: Dosahy zadaných koncentrací chloru pro FESTUS#1.

Obr. 8: Vývoj koncentrace chlóru v čase v místě vzdáleném 5 metrů od zdroje úniku po směru
vanutí větru pro FESTUS#1.

Obr. 9: Dosahy zadaných koncentrací chlóru pro FESTUS#2 (srovnej s obr. 7)

Obr. 10: Vývoj koncentrace chlóru v čase v místě vzdáleném 5 metrů od zdroje úniku po
směru vanutí větru pro FESTUS#2.

Obr. 11: Vývoj koncentrace chlóru v čase v místě vzdáleném 30 metrů od zdroje úniku po
směru vanutí větru pro FESTUS#2.
Chceme-li ale získat prostou informaci o tom, jaká bude maximální koncentrace chlóru
v závislosti na vzdálenosti od zdroje úniku na ose x (tj. ve směru vanutí větru), musíme opět
využít „ruční“ funkci „Concetration at Point“ a data vynést do grafu v MS Excel (obrázek 12).
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Obr. 12: Maximální koncentrace chlóru uvnitř oblaku v závislosti na vzdálenosti od zdroje.

Za použití funkce „Concetration at Point“ lze získat informaci o koncentraci nejen ve směru
osy x, ale také v ose na ní kolmé. Pro náš případ jsme jako referenční zvolili linii pro
vzdálenost 50 metrů od zdroje. Jak ukazuje graf na obrázku 13, koncentrace chlóru se
s narůstající vzdáleností od osy x měnila v podstatě skokově, což potvrzuje, že model vychází
z vertikálního profilu distribuce koncentrací v oblaku, jak je uveden na obrázku 2.
500
450

koncentrace Cl2 103 ppm

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

100

120

vzdálenost od středu oblaku m

Obr. 13: Profil koncentrace chlóru v oblaku
S odkazem na schéma uvedené na obrázku 2 jsme si také položili otázku, v jaké vzdálenosti
od zdroje model předpokládá přechod mezi druhou fází (vytvoření kompaktního energeticky
stabilizovaného oblaku) a třetí fází (postupné vertikální rozšiřování vlivem účinků
stratifikovaného proudění) rozptylu těžkého plynu. Odpověď bylo možné získat pomocí
vykreslení charakteristických stop oblaku v přízemním profilu pro různě zvolené koncentrace
chloru. Na obrázku 14 je zřejmé, že v tomto konkrétním případě ALOHA předpokládá, že
k rozšiřování oblaku vlivem naředění vzduchem dojde při dosažení koncentrace
cca 320 000 ppm. Na grafickém výstupu je to patrné tím, že se na čele oblaku původně rovná
přízemní izolinie začíná lomit do stran a stopa tak pozbývá tvaru půlkruhového oblouku.
Funkce „Concetration at Point“ umožňuje ještě jednu zajímavou věc. Tou je zjištění horního
limitu koncentrace dané látky, kterou je ALOHA ještě schopná numericky spočítat. O této
možnosti se všeobecně neví; nelze se o ní dočíst v žádné odborné literatuře ani v manuálu
k programu [17]. V případě chlóru tato nejvyšší možná koncentrace činí 2,00 g.m-3, což
odpovídá hodnotě 688 000 ppm. Pravda, asi jen málokterého uživatele takto extrémní
koncentrace zajímá. Vždyť ALOHA je používána převážně k získání informací o
maximálním dosahu zraňujících koncentrací, které jsou u většiny látek o mnoho řádů nižší.
Pro ilustraci, pro chlór činí smrtelná koncentrace 1000 ppm (po několika nadechnutí) [13] a
jen pouhých 1,5 ppm představuje nejvyšší přípustnou koncentraci v pracovním ovzduší
(NPK-P) [18].

Obr. 14: Grafické vyobrazení přechodu mezi fází 2 a 3 rozptylu.

Závěr
S ohledem na zaměření projektu DEGAS stojí náš řešitelský tým před náročným úkolem,
kterým je vytvoření verifikovaného a validovaného rozptylového modelu. Díky usilovné
badatelské práci se řešení neomezilo jen na definovaná témata, ale zahrnulo postupně také
další okruhy zájmů. Výzkum tak nabyl mnohem širších měřítek, než bylo původně plánováno.
Otevřeli jsme pět nových oblastí, do nichž se postupně promítají nově získané vědecké
poznatky. Projekt DEGAS tak má ambice přispět nejen k rozvoji teoretického rámce, ale také
k implementaci nových myšlenek a poznatků do různých sfér běžné praxe. V rámci tohoto
článku jsme se podrobněji věnovali možnostem použití programu ALOHA pro modelování
v blízkém poli. Jak ukazují prezentované výsledky, tento nástroj má řadu silných i slabých
stránek. Prezentovány zde byly dva scénáře vycházející z téže reálné nehody. Disproporce
jejich výsledků ale podtrhují fakt, jak variabilní výsledky lze získat při různém přístupu
k řešenému problému. Potvrdil se tak obecně známý fakt, že použije-li se jakýkoli software
neodborně bez hlubších úvah o procesech, které hodláme simulovat, lze jen stěží dojít ke
správnému výsledku. Dosahy nebezpečných koncentrací se tak mohu lišit i v několika řádech.
Chybné zohlednění okrajových podmínek se ale v praxi může stát i osudným.
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