Moderní společnost si žádá stále větší průmyslovou
produkci. To se ale neobejde bez využívání velkého
množství rozličných nebezpečných chemických
látek. Náš život už bez nich není prakticky
představitelný. Spolu s tím ale narůstají také
rizika spojená s možnými nehodami. Dnes proto,
více než kdykoli dříve, musíme myslet především
na bezpečnost. Zajištění ochrany zdraví lidí
a životního prostředí před nežádoucími účinky
nebezpečných látek proto patří k prioritním
úkolům moderního bezpečnostního inženýrství.
Zvláštní pozornost je dnes věnována tzv. těžkým
plynům. Jedná se o plyny nebo aerosoly, které po úniku do ovzduší setrvávají při zemi
a postupně se hromadí v různých prohlubních. Jejich vysoké koncentrace ale mohou
představovat velké nebezpečí (otravy, požáry, výbuchy, koroze apod.). Pro predikci všech
těchto nežádoucích důsledků je nezbytně nutné pochopit procesy ovlivňující jejich rozptyl
v atmosféře a mít také dostatek informací pro odhad možného toxického účinku na člověka.
Jedná se tedy o komplexní a značně složitou problematiku, která zasahuje do mnoha vědních
disciplín. A právě o tom všem pojednává tato kniha. Ve srozumitelné a ucelené podobě v ní
můžete nalézt informace o:

Tato kniha vznikla v rámci řešení projektu č. TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze
těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)“, který byl spolufinancován Technologickou agenturou ČR
v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „EPSILON“.
Na vydání této knihy se kromě konsorcia řešitelů projektu (T-SOFT a.s., ERGOWORK s.r.o., Fakulta
biomedicínského inženýrství ČVUT a ÚJV Řež, a.s.) odborně podílely také odborníci ze Znaleckého ústavu
bezpečnosti a ochrany zdraví z.ú. a technologických firem AEROSAFE s.r.o. a DESTRUX s.r.o.
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• Charakteristikách těžkého plynu a jeho chování v reálné atmosféře
• Faktorech ovlivňující rozptyl těžkého plynu
• Možných havarijních scénářích spojených s úniky těžkého plynu
• Způsobu modelování rozptylu látek v atmosféře
• Okrajových podmínkách potřebných pro modelování
• Dostupných modelech a jejich validitě
• Způsobech ověřování a verifikace rozptylových modelů
• Terénní testech prováděných v rámci projektu DEGAS
• Novém modelu DEGAS a jeho softwarovém zpracování
... a řadu dalších cenných poznatků využitelných ve studiu i praxi.
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