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Abstrakt  
 
V rámci výzkumného projektu DEGAS byly v letech 2016 a 2017 provedeny dvě série 
unikátních experimentů – validační a tzv. „ostré“ testy. Tento článek, který navazuje na 
předchozí publikaci, popisuje průběh ostrých testů, které byly provedeny na vojenském letišti 
v Bechyni. Jejich účelem bylo získat experimentální data potřebná pro úpravu algoritmů a 
související verifikaci vyvíjeného software DEGAS, který je plánovaným hlavním výsledkem 
projektu. V rámci popisovaného experimentu bylo z horizontálního cylindrického tlakového 
zásobníku řízeně uvolněno do atmosféry 6000 kg oxidu uhličitého, jehož rozptyl byl zevrubně 
monitorován. Byla provedena řada měření, jejichž metodologie je zde podrobněji popsána. 
Článek shrnuje také vybrané praktické poznatky a prezentuje fotodokumentaci zachycujících 
průběh experimentu. 
 
Abstract  
 
DEGAS research project include, two series of unique experiments were conducted in 2016 
and 2017 - validation and so-called "sharp" tests. This article, which builds on the previous 
publication, describes the course of the fierce tests that were carried out at the army airport 
in Bechyně. Their purpose was to obtain experimental data needed to modify the algorithms 
and the related verification of the developed DEGAS software, which is the planned main 
outcome of the project. Within the described experiment, 6000 kg of carbon dioxide was 
released into the atmosphere from the horizontal cylindrical pressure container, the 
scattering of which was thoroughly monitored. A number of measurements have been made, 
the methodology of which is described in more detail below. The article also summarizes 
selected practical findings and presents photographic documentation capturing the course of 
the experiment. 
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Úvod  
 
Od samého počátku řešení výzkumného projektu DEGAS, tj. od roku 2015, se náš řešitelský 
tým v rámci své publikační činnosti snaží seznamovat odbornou veřejnost s postupem řešení 
projektu a s dosaženými výsledky [1-6]. Ne jinak tomu bude i v případě tohoto článku. Jelikož 
se tentokráte zaměřujeme na terénní testy, rozhodli jsme se toto obsáhlé téma rozdělit na dvě 
samostatné části popisující jejich jednotlivé fáze. První z nich byla pod názvem "Ověření 
metodiky pro simulaci úniku technického plynu z přepravního svazku" publikována ve 
sborníku mezinárodní konference «Advances in Fire and Safety Engineering 2017», která se 
konala v říjnu 2017 v Trnavěa. V práci byla představena metodika pro realizaci dvou sérií 
terénních experimentů (validační testy a ostré testy), kterou náš tým navrhnul za využití 
předchozích zkušeností získaných z řešení projektu SPREAD (probíhal v letech 2005-2008 
v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu POKROK) [7]. V článku byly dále 
shrnuty podmínky a vlastní průběh validačních testů, které se uskutečnily v říjnu 2016. Pro 
experimenty bylo použito šedesáti tlakových lahví s oxidem uhličitým uložených v pěti 
přepravních svazcích. Získané poznatky byly následně využity pro úpravu experimentální 
metodiky, způsobu detekce stopovače, snímkování i zpracování sebraných dat. Při následných 
„ostrých“ testech, jsme se tak úspěšně vyvarovali některých předchozích nedostatků. Co vše 
bylo v rámci těchto testů provedeno a jakým způsobem jsme postupovali, je předmětem 
tohoto článku. 
 
 
Východiska a cíle 
 
Projekt SPREAD, zmíněný v úvodu, byl velmi zdařilý a úspěšný aplikovaný výzkum. 
Nejenže vedl k vytvoření nového simulačního software, ale především přinesl řadu nových 
teoretických poznatků i cenných praktických zkušeností. Jeho „zlatým hřebem“ ovšem byly 
tři série terénních testů [8-10] provedených za využití náložek, které byly s ohlasem 
publikovány také v USA [11]. Všechny tyto skutečnosti se následně staly hlavním impulzem 
pro vytvoření záměru na jeho volné pokračování tohoto výzkumu, který byl pod zkratkou 
DEGAS v roce 2014 podán do první veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu 
EPSILON vyhlášeného Technologickou agenturou ČR. Návrh byl podpořen a projekt 
DEGAS tak mohl 1. ledna 2015 začít. První etapou řešení byly analýzy a odborné studie. Poté 
přišla etapa návrhu (rozptylový model, algoritmy a technické řešení software) a na ni navázala 
etapa ověřování (terénní testy).  
 
Jelikož se jedná o poměrně náročné a logisticky komplikované experimenty, rozdělili jsme je 
do dvou fází. Jak již bylo uvedeno, první z nich byly validační testy, při nichž bylo použito 
pěti svazků tlakových lahví s celkovým obsahem 2 250 kg CO2. Druhou fází byly „ostré“ 
testy, při nichž byl použit mobilní tlakový zásobník s celkovým obsahem 6 000 kg 
zkapalněného CO2. Účelem „ostrých“ testů byla simulace úniku těžkého plynu z autocisterny 
a provedení měření koncentrace stopovacího plynu v zamořeném prostoru. Současně byl 
pořizován také videozáznam průběhu této fiktivní nehody a prováděno bylo též snímkování za 
pomocí dronu. Oba experimenty byly provedeny na testovacím polygonu v prostoru 
vojenského letiště v Bechyni jižních Čechách za aktivní spolupráce s vojáky 15. ženijního 
pluku Armády České republiky.  
                                                 
a Uvedený článek se souhlasem organizátorů konference ASFE 2017 přetiskujeme v tomto konferenčním 
sborníku, aby měli čtenáři možnost získat úplné informace o prováděných experimentech. Ostatní články [viz 1-
5] jsou pak v plném znění dostupné na webu Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 
http://www.zuboz.cz/reference/publikace/  

http://www.zuboz.cz/reference/publikace/


 
Oxid uhličitý byl jako stopovač vybrán hned z několika důvodů. Tím hlavním je skutečnost, 
že při normální teplotě (+15 °C) a při atmosférickém tlaku je 1,52-násobně těžší než vzduch 
(má hustotu 1,87 kg.m-3), takže se chová jako těžký plyn. Výhodou také je, že je klasifikován 
jako nejedovatý plynb, takže neexistují žádná omezení pro jeho použití v experimentální 
praxi. Nemá žádný zápach, pouze při vysokých koncentracích se projevuje pronikavě vonícím 
či štiplavým zápachem. Jelikož se jedná o hojně využívaný technický plyn, je běžně dostupný 
v různých obalech a za relativně nízkou cenu.  
 
Metodika experimentu 
 
Ostré testy byly provedeny ve dnech 10. až 12 dubna 2017. První den byl věnován 
rekognoskaci terénu, vytýčení prostoru polygonu a zaměření klíčových míst podle schématu 
rozmístění jednotlivých měřících přístrojů a kamer (viz obrázek 1). Celkem bylo použito 14 
detektorů CO2, z nichž 8 bylo na polygonu rozmístěno v ose předpokládané trajektorie šíření 
těžkého plynu. Ve vzdálenostech 75 metrů a 100 metrů od zdroje úniku pak bylo 6 detektorů 
umístěnu mimo tuto osu, a to v řadách kolmých. Jednotlivé detektory byly od sebe vzdáleny 
10 metrů s výjimkou řad kolmých, které byly vzájemně vzdáleny 25 metrů. V místě detektoru 
S5 byl umístěn také měřící systém NanoCheck-1365 určený pro charakterizaci částic tvořících 
viditelnou část oblaku těžkého plynu (viz obrázek 2). 
 

 
Obr. 1: Schéma experimentálního polygonu (pozn. detektory CO2 jsou označeny čísly, měřící 

systém NanoCheck je označen NC). 
 

                                                 
b Udušení může způsobovat až při koncentracích nad 45 000 ppm. 



 
Obr. 2: Měřící systém NanoCheck-1365. 

 
Druhý den nejprve proběhlo seznámení všech účastníků s experimentální metodikou a 
s pokyny k bezpečnosti práce. Následovalo rozmístění potřebné elektroinstalace, 
dieselagregátu, stanoviště záchranářů a bylo zbudováno zázemí pro výzkumný tým. Následně 
pracovníci firmy Linde Gas a.s. instalovali ležatý cylindrický tlakový zásobník. V časných 
odpoledních hodinách pak byla přistavena autocisterna, ze které bylo do zásobníku 
přečerpáno 6 000 kg CO2. Po kontrole tlakového zařízení revizním technikem proběhlo 
zaškolení obsluhy zásobníku o bezpečném způsobu jeho otevření a uzavření (viz obrázky 3 až 
5). V závěru dne byla provedena simulace experimentu bez použití stopovače, nácvik 
jednotlivých postupů dle stanovené časového plánu (tj. sestavení detekční sítě a rozmístění 
kamer, měření meteorologických veličin) a provedení funkčních zkoušek přístrojů 
(viz obrázky 6 a 7). Večer pak byly všechny měřící přístroje zkalibrovány a provedena finální 
kontrola jejich nastavení.  
 

 
Obr. 3: Instalace tlakového zásobníku. 

 



 
Obr. 4: Přečerpávání CO2 z autocisterny. 

 

 
Obr. 5: Instruktáž o bezpečném způsobu ovládání armatur zásobníku. 

 

 
Obr. 6: Cvičné sestavení detekční sítě. 



 
Obr. 7: Funkční zkoušky instalovaných detektorů. 

 
Třetí den ráno byl proveden vlastní experiment. Veškeré činnosti byly prováděny v souladu s 
časovým plánem a striktně podle předem schválené metodiky. Po spuštění přístrojů byl 
polygon vyklizen a vedoucí testů vydala pokyn přítomným příslušníkům armádního 
hasičského sboru k otevření výpustního ventilu zásobníku (viz obrázek 8). Únik plynu byl 
zahájen v 9:34:20 hod. SELČ. Po 16 minutách došlo k vyčerpání kapalné fáze, následkem 
čehož se uvnitř zásobníku snížil tlak. To se projevilo snížením rychlosti úniku (viz obrázek 9). 
To byl signál pro uzavření výpustního kohoutu, který provedli opět přítomní hasiči. 
Snímkování šíření těžkého plynu bylo prováděno pomocí Full HD kamery, dvou dalších 
videokamer a dronu s kamerou. Po ukončení úniku následovala bezpečnostní prodleva v délce 
asi 5 minut, neboť bylo nutné počkat, až koncentrace CO2 na polygonu klesne pod 1 000 ppm. 
Až poté mohlo být provedeno vypínání detektorů (cca v 9:55 hod.). Tím byl experiment 
ukončen. Následovalo balení techniky, bourání zázemí a úklid použité letištní plochy. 
 

 
Obr. 8: Otevření výpustního ventilu a zahájení úniku plynu. 



 
Obr. 9: Ukončení úniku a uzavření výpustního ventilu. 

 
Použité přístroje a podmínky během experimentu 
 
Pro měření koncentrace CO2 bylo nutné použít přenosné přístroje schopné měřit okamžité 
koncentrace s krátkou integrační dobou, které fungují v kontinuálním režimu po dobu alespoň 
60 minut. S ohledem na pozitivní zkušenosti z validačních testů, byly i pro ostré testy použity 
infračervené senzory fungující na principu NDIR. Konkrétně se jednalo o přístroje značky 
Lutron – typ CO2-9904SD a typ MCH 383SD. Oba typy umožňují souběžně měřit 
koncentraci CO2 a teplotu vzduchu, typ CO2-9904SD navíc také rosný bod a relativní vlhkost 
vzduchu. Rozsah měření činí u typu CO2-9904SD 0 až 10 000 ppm, u typu MCH 383SD 0 až 
4 000 ppm. Rozlišení obou přístrojů činí 1 ppm a přesnost měření je pro jednotlivé 
koncentrační rozsahy je následující: 

•  ≦1 000 ppm CO2 ± 40 ppm 
• 1 000 až 3 000 ppm CO2 ± 5%  
• >3 000 ppm CO2 ± 250 ppm 

Detektory byly nastaveny na měření ve 2-sekundových intervalech, přičemž naměřená data 
byla zaznamenávána na SD karty ve formátu MS Excel.  

 
Pro měření charakteristik aerosolu přítomných v rozptylujícím se oblaku těžkého plynu byl 
použit automatický měřící systém NanoCheck-1365 sestávající z laserového fotometru 
Grimm 1.109 (G1.109) a čítače nanočástic NanoCheck-1320 (NC) fungujícího na principu 
coulometrie. Uvedený měřící systém měl tyto parametry:  
 

• Rozsah měření: 
− velikost částic (Dp): 25 až 300 nm (NC); 0,25 až 34 µm (G1.109) 
− počty částic: 5.102

 až 5.105 #/cm3 (NC); ≤2.103 #/cm3 (G1.109) 
− hmotnostní koncentrace (cm) vybraných frakcí (alveolární, torakální, inhalabilní, 

PM1, PM2.5, PM10): 0,1 μg/m³ až 100 mg/m³ (G1.109) 
• Rozlišení: 

− NC: 1 kanál (25-300 nm) 



− G1.109: 31 kanálů (0,265/ 0,29/ 0,325/ 0,375/ 0,425/ 0,475/ 0,54/ 0,615/ 0,675/ 
0,75/ 0,9/ 1,15/ 1,45/ 1,8/ 2,25/ 2,75/ 3,25/ 3,75/ 4,5/ 5,75/ 7/ 8/ 9,25/ 11,25/ 
13,75/ 16,25/ 18,75/ 22,5/ 27,5/ 31/ 34 µm) 

• Přesnost měření pro Dp a cm: ± 5 % (NC); 3 % (G1.109) 
• Integrační doba: 10 s (NC); 6 s (G1.109) 
• Provozní podmínky: teplota 4 až 40 °C; vlhkost 0 až 90 % Rh 
• Průtok nasávaného vzduchu: 1,2 dm3.min-1 
• Vlnová délka instalovaného laseru (G.1.109): 655 nm 
• Záznam dat do paměti s možností exportu ve formátu Excel 

 
Na letišti se během experimentu vyskytovaly následující meteorologické podmínky: 

• Pokrytí oblohy oblaky 10/10 oblačností (Altostratus). 
• Beze srážek. 
• Teplota vzduchu na počátku experimentu 12,3 °C; na konci experimentu 13,2 °C. 
• Relativní vlhkost vzduchu během experimentu kolísala v rozmezí 43,0 až 60,7 %. 
• Bezvětří. 

 
Výsledky 
 
Tento článek se primárně nezaměřuje na obšírnou publikaci výsledky měření a na jejich 
interpretaci (detailní vyhodnocení v současnosti stále probíhá), nýbrž na popis průběhu 
provedeného experimentu. Patrně asi jen málokdo měl ve svém životě možnost osobně 
shlédnout obdobnou událost, a proto se řešitelský tým rozhodl zveřejnit podstatnou část 
pořízených obrazových záznamů a také vybrané výsledky některých měření. 
 
Na obrázku 10 je zachycen detail výtokové trubky (DN50), do níž byl ze zásobníku přiváděn 
kapalný oxid uhličitý. Jelikož do trubky vstupovala kapalina pod stálým tlakemc, byla 
rychlost úniku po celou dobu poměrně konstantní (cca 6,2 kg.s-1). Skutečnost, že za běžných 
teplot a normálního atmosférického tlaku může CO2 existovat pouze ve stavu plynném, vedla 
k tomu, že pod výtokovým otvorem nedocházelo k vytváření louže, jako je tomu v případě 
některých jiných zkapalněných plynů. Při izobarickém ochlazování se totiž CO2 mění v 
pevnou látku, takže viditelnou část vzniklého oblaku tvořily jeho mikroskopické krystalyd. 
Prostor mezi nimi pak byl vyplněn směsí plynného CO2 a vzduchu.  
 
Přítomnost pevného CO2 byl ostatně také důvod, proč jsme v rámci testů prováděli také 
měření aerosolů. Čítač částic NanoCheck byl umístěn 55 metrů od zdroje úniku (viz obrázek 
1), neboť jsme předpokládali, že v této vzdálenosti již bude ustavena rovnováha mezi pevnou 
a plynnou fází CO2 a v oblaku se nebudou vyskytovat významné fluktuacee. Přitom se ale 
jedná o vzdálenost, kde by měl být oblak za daných podmínek ještě kompaktní a ředění 
vzduchem zvenčí by mělo být minimálníf.  
 
 
                                                 
c Po celou dobu, kdy se uvnitř tepelně izolovaného zásobníku nacházela kapalná fáze, byl oxid uhličitý ve stavu 
na bodu varu [12]. 
d Účinkem rychlé expanze se unikající oxid uhličitý ochladí na teplotu nižší jak -78,8 °C. 
e V příliš velké blízkosti u zdroje je pohyb částic a molekul plynu značně turbulentní, takže se v oblaku vyskytují 
četné nehomogenity. Ty se projevují fluktuací v koncentraci CO2.  
f Východiskem byly předchozí konzultace s odborníky z firem Linde Gas a.s. a Air Liquide CZ, s.r.o. 



 
Obr. 10: Výtoková trubka (detail). 

 
 

Jak ukazuje obrázek 11, tento předpoklad se potvrdil. V rámci 10-sekundových odběrů byly 
fluktuace v počtu nanočástic jen velmi malé, přičemž po celou dobu měření se absolutní počet 
detekovaných nanočástic v 1 dm3 pohyboval okolo hodnoty 108. Medián hodnot 
aerodynamických průměrů nanočástic v oblaku činil 25,8 nm. Celkový počet částic větších 
jak 0,265 μm v 1 dm3 se pak pohyboval okolo hodnoty 107. Zde byly fluktuace zdánlivě větší, 
nicméně 1-minutové průměry ukázaly, že koncentrace těchto částic se během experimentu 
taktéž dramaticky neměnila (viz obrázek 12). Distribuční spektrum pak zachycuje obrázek 13. 

 
 
 

 
Obr. 11: Naměřené hodnoty početní koncentrace nanočástic (červená křivka) a částic větších 

jak 0,265 μm (interval měření 10 sekund). 
 



 
Obr. 12: Jednominutové průměry hodnot početní koncentrace nanočástic (červená křivka) a 

částic větších jak 0,265 μm. 
 

 
Obr. 13: Distribuce počtu částic 0,265 až 32 μm v jednotlivých měřících kanálech. 

 
Vzhled oblaku během jeho rozptylu v prostoru polygonu zachycují obrázky 14 a 15. Velice 
zajímavé snímky pak byly pořízeny za pomocí dronu (viz obrázky 16 až 18) 
 

 
Obr. 14: Rozptyl oblaku těžkého plynu v prostoru. 



 
Obr. 15: Pohled ve směru trajektorie postupu oblaku. 

 
 

 
Obr. 16: Bezprostředně po otevření výpustního ventilu. 

 

 
Obr. 17: Celkový pohled na rozptylující se oblak. 

 



 
Obr. 18: Celkový pohled na rozptylující se oblak. 

 
Závěr 
 
Účelem tohoto článku bylo prezentovat jistě zajímavý a vizuálně efektní terénní experiment. 
Jelikož jsou obdobné polní testy (field tests) i jinde ve světě realizovány jen ojediněle [3], 
jednalo se o událost vskutku výjimečnou. O to víc celý výzkumný tým těší, že se experiment 
povedl a že vše zdárně proběhlo dle předem připraveného plánu. Tato nevšední podívaná, jež 
se intenzívně připravovala několik měsíců, ovšem měla hlubší význam než jen zanechat 
hluboké osobní dojmy. Jejím smyslem bylo především získat experimentální data potřebná 
pro následnou verifikaci vyvinutého software, resp. úpravu jeho algoritmů. Během této fáze 
řešení projektu (tj. v roce 2018) bude prováděno „ladění“ programu tak, aby poskytoval 
dostatečně přesné výstupy. Po jejím ukončení bude finální software DEGAS, coby nový 
modul simulačního programu TerEx, uveden do komerčního prodeje. 
 
Poděkování 
 
Výsledky publikované v tomto článku vznikly v rámci řešení výzkumného projektu 
TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických 
situací (DEGAS)“, který je spolufinancován Technologickou agenturou ČR. Uvedený projekt 
řeší konsorcium společností T-SOFT a.s., ERGOWORK s.r.o., České vysoké učení technické 
v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství a ÚJV Řež, a.s. za odborného přispění 
Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 
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