Zásady zápisu elektronických učebních materiálů
Do sešitu si zapíšeme veškeré tučně psané texty a zakreslíme veškeré obrázky, pokud
vyučující neřekne jinak. Text psaný slabou kurzívou je pro zápis nepovinný, zapíšete si
jej na základě vlastního uvážení.

Veškeré učební materiály lze nalézt na webu:

iucebna.kakov.cz
toto je kompletní webová adresa a pro její načtení je nutné ji zadat do příkazového pole
webového prohlížeče (např. Internet Explorer), nikoliv vyhledat prostřednictvím
vyhledávače (např. google.cz).
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Dnešní datum

1. hodina

Plynárenství – 2. ročník
Obsah učiva:
1. Historie plynárenství
2. Vlastnosti vytápěcích plynů
3. Doprava a rozvod plynu
4. Regulace a měření tlaku plynu
5. Plynoměry
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Plynárenství 2. ročník

Historie světového plynárenství:
První využívání plynu je zaznamenáno ve staré Číně (před naším letopočtem), kde
byl zemní plyn rozváděn bambusovým potrubím.
Za počátek průmyslového plynárenství je považováno zřízení plynového osvětlení
na Westminsterském mostě v Londýně, které se poprvé rozsvítilo 31. prosince
1813.
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Další důležitá data:
• 1786 – Filip Lebon zjistil, že plyn vznikající karbonizací dřeva je hořlavý,
sestrojil termolampu pro osvětlení své pracovny,
• 1815 – patentován plynoměr a regulátor tlaku plynu,
• 1821 – svítiplyn použit k plnění balónů,
• 1850 – vynález hořáku s předmísením plynu a vzduchu,
• 1855 – první použití plynu ve velkých kuchyních,
• 1859 – první plynový motor pro pohon automobilů,
• 1892 – první plynový ohřívač vody (Vaillant),
• 1903 – použití plynového motoru pro výrobu elektřiny,
• 1918 – v USA navrtáno první velké ložisko zemního plynu,
• 70. - 80. léta 20. stol. – dvě naftové krize vedly k rozvoji využití plynu.
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Historie českého plynárenství
Důležitá data:
• 1847 – první plynárna v ČR v Praze-Karlíně,
• 1867 – první obecní plynárna v Praze-Žižkově,
• 1947 – první dálkový plynovod ze Záluží u Mostu do Prahy, následně
dochází k uzavírání místních plynáren a přechodu na výrobu svítiplynu
tlakovým zplyňováním hnědého uhlí,
• 1967 – zahájena dodávka zemního plynu z Ruska (tehdy SSSR),
• 1974 - 1996 – provedena záměna svítiplynu za zemní plyn,
• 1996 – ukončení výroby svítiplynu.
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Dnešní datum

3. hodina

Plynárenství 2. ročník

Výroba topných plynů
Druhy topných plynů:
• svítiplyn,
• zemní plyn,
• „ropné“ plyny (propan, butan a jejich směsi) – někdy označované jako
zkapalněné ropné uhlovodíky (LPG),
• ostatní (vysokopecní, kalový, generátorový a jiné).
Obecně za topný plyn považujeme hořlavý plyn, který je používán k topným účelům.
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Výroba svítiplynu:
Svítiplyn se vyráběl z uhlí pomocí karbonizace (tj. odplynění) nebo tlakového
zplyňování. Karbonizace se dříve používala v malých obecních plynárnách. Při
karbonizaci se zahřívá uhlí na teplotu okolo 900°C za nepřístupu vzduchu. Dochází
k uvolnění svítiplynu (směs vodíku, methanu a oxidu uhelnatého), dále vzniká koks (velmi
čisté palivo používané pro výrobu surového železa), černouhelný dehet (dříve používán na
silniční povrch, dnes jako surovina pro výrobu benzenu a naftalenu) a amoniaková voda
(výroba umělých hnojiv).
Svítiplyn se dříve (po roce 1950) také vyráběl štěpením zemního plynu, benzínu nebo
propan-butanu. Využíváno zejména jako doplňkový zdroj a také při ukončování výroby
svítiplynu.
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Získávání zemního plynu:
Zemní plyn se získává těžbou. Těží se buď ze zemských pastí (vyskytuje se společně
s ropou nebo vodou), z uhelných ložisek nebo ze zdrojových hornin (zejména břidlice,
tzv. břidlicový plyn).
• Těžba ze zemských pastí
Zemní plyn a ropa vznikají rozkladem zbytků rostlin a živočichů s následnou tepelnou
přeměnou. Vzniklý plyn se zachytí v porézní hornině obklopené nepropustnými
horninami. Těžba probíhá pomocí vrtu.
• Těžba z uhelných slojí
Uhlí obsahuje adsorbovaný metan (a jiné složky zemního plynu). Sloj se navrtá
a snížením tlaku ve vrtu se plyn uvolňuje. K uvolnění dochází i v uhelných dolech.
• Těžba břidlicového plynu
Plyn se získává přímo z horniny, ve které vzniká. Hornina se navrtá (vrt i několik km
dlouhý) a následně se v ní vytvářejí pukliny, kde se uvolněný plyn shromažďuje. Tento
způsob těžby je nadějí do budoucnosti. Zásoby břidlicového plynu se odhadují na několika
násobek ostatních zásob. Technologie těžby byla plně zvládnuta teprve nedávno.
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Výroba ropných plynů:
Ropné plyny vznikají jako vedlejší produkt při destilaci ropy a výrobě benzínu. Propan
a butan vznikají každý v jiné fázi destilace. Směs zvaná propan-butan se vyrábí
především z důvodů zužitkování butanu. (blíže viz vlastnosti topných plynů)
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Dnešní datum

4. hodina

Plynárenství 2. ročník

Složení topných plynů
Veškeré topné plyny se skládají z hořlavých a nehořlavých složek (plynů). Mezi hořlavé
složky patří vodík H2, metan CH4, vyšší uhlovodíky (např. propan) a oxid uhelnatý CO.
Mezi nehořlavé patří oxid uhličitý (CO2), dusík (N2) a kyslík (O2).
• Svítiplyn
Hlavní složky jsou vodík, metan, oxid uhelnatý a dusík. Složení je nejvíce ovlivněno
způsobem výroby.
• Zemní plyn
Hlavní složkou je metan, proto je spalování zemního plynu čisté a produkuje málo
škodlivin. Složení je nejvíce ovlivněno místem a způsobem těžby.
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Tabulka podílu jednotlivých složek
svítiplyn

zemní plyn L
(nízkovýhřevný)

zemní plyn H
(vysokovýhřevný)

vodík H2

51,0 %

-

-

metan CH4

22,7 %

81,2 %

94,87 %

oxid uhelnatý CO

7,1 %

-

-

propan, butan, etan

3,8 %

3,4 %

4,9 %

oxid uhličitý CO2

2,5 %

1,2 %

1,0 %

dusík N2

12,3 %

14,2 %

1,1 %

kyslík 02

0,6 %

-

-

složka
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• Propan a butan
Hlavními složkami je propan (C3H8) a butan (C4H10). Dalšími složkami jsou jiné
uhlovodíky (etylen, propylen, butylen a další). Plyn se prodává jako čistý propan, čistý
butan nebo v různých směsích. Obvykle obsahují do 10 % nečistot (tj. jiných
uhlovodíků). Směs obsahuje 30 – 55 % propanu a 15 – 60 % butanu. Propan má nižší
výhřevnost, ale lepší výparnost. U butanu je to naopak. Výparnost znamená schopnost
přechodu z kapalného skupenství na plynné. Čím lepší výparnost, tím lépe přechází
z kapalného skupenství na plynné. Butan se hůře vypařuje při nízkých teplotách, proto
v letní směsi je butanu více než v zimní (obdobně jižní teplé státy využívají více butanu
než severské chladné).
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Dnešní datum

5. hodina

Plynárenství 2. ročník

Vlastnosti topných plynů
Mezi základní a nejdůležitější vlastnosti topných plynů patří hořlavost. Ta je dána
především obsahem jednotlivých hořlavých složek. Nehořlavý plyn nemůže být použit
jako topný. Některé vlastnosti topných plynů označujeme jako nebezpečné (výbušnost,
jedovatost, rozpínavost). Mezi další vlastnosti topných plynů patří hustota,
rozpínavost/stlačitelnost, spalné teplo a výhřevnost.
Hustota
Ovlivňuje chování plynu při průtoku potrubím a zejména při úniku plynu. Zemní plyn
(0,56 – 0,58 kg/m3) a svítiplyn jsou lehčí než vzduch, proto stoupají vzhůru. Propan
(1,562 kg/m3) a butan (2,091 kg/m3) (a jiné uhlovodíky mimo metanu) jsou těžší než
vzduch, proto klesají a shromažďují se na nejnižších místech. Z uvedeného důvodu
nelze propan a butan používat, skladovat a rozvádět v prostorách pod úrovní terénu.
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Stlačitelnost/rozpínavost
Stlačitelnost se využívá při zkapalňování plynů. Tím se zmenší jejich objem (cca 600×
u zemního plynu a cca 260× u propan-butanu). Problém u zemního plynu je, že musí
být ochlazen na teplotu -160°C. Stlačený zemní plyn se používá jen pro mezikontinentální lodní dopravu. Stlačený propan-butan je distribuován pomocí tlakových
lahví a zásobníků do míst, kam nevede plynovod.
Rozpínavost může představovat problém při nežádoucím ohřátí tlakových nádob (např.
při požáru). Pokud dojde k velkému ohřátí plynu, zvětší svůj objem a tlak. To může vést
až k explozi tlakových nádob.
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Spalné teplo plynu
Spalné teplo je veškeré množství tepla, které se uvolní spálením 1 m 3 nebo 1 kg plynu.
Udává se v MJ/m3 nebo v MJ/kg.
Výhřevnost plynu
Výhřevnost je množství tepla, které zůstane ze spáleného plynu po odečtení tepla,
potřebného pro vypaření vody a dalších vypařitelných látek, které plyn obsahuje.
POZOR !!! výhřevnost je vždy menší než spalné teplo !!!
Tabulka tepelných vlastností topných plynů
Druh plynu

Spalné teplo

Výhřevnost

39,56 – 41,03 MJ/m3

34,2 MJ/m3

-

14,50 MJ/m3

Propan

100,986 MJ/m3

92,989 MJ/m3

Butan

133,978 MJ/m3

123,726 MJ/m3

Zemní plyn
Svítiplyn
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Dnešní datum

6. hodina

Plynárenství 2. ročník

Stavová rovnice
Plyny jsou ideálně rozpínavé tekutiny. Plyn uzavřený v určitém prostoru vždy tento
prostor zcela vyplní. V plynech se neuplatňují vzájemné přitažlivé síly molekul. Z toho
plyne snadná stlačitelnost plynu.
Teplotní stupnice
Pro výpočty topných plynů používáme stupnici Kelvínovu místo obvyklé Celsiovi.

0 K   273,15C

0C  273,15 K

Stavové veličiny plynu
Stav plynu je dokonale popsán tzv. stavovými veličinami, které jsou: teplota (K),
tlak (Pa), objem (m3).
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Boylův-Mariottův zákon
Vyjadřuje vztah mezi tlakem a objemem plynu při stálé teplotě. To lze vyjádřit tak, že
součin tlaku a objemu dosahuje vždy konstantní hodnoty.

p⋅V =konst.
kde: p je tlak plynu, V je objem plynu
Z toho plyne, že čím větší je tlak, tím menší je objem plynu. Dále lze říct, že se
vzrůstajícím tlakem se zvětšuje hustota plynu.
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Gayův-Lussacův zákon
Při stálém tlaku roste objem plynu lineárně se změnou teploty. Vyjádření je obdobné
jako u předchozího zákona:

V
=konst.
T
kde: V je objem plynu, T je teplota plynu

Z toho plyne, že čím větší je teplota, tím větší je objem plynu.
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Stavová rovnice plynu
Oba zákony lze matematicky vyjádřit vzhledem k počátečnímu stavu plynu:

p⋅V = p 0⋅V 0
V V0
=
T T0
Kde veličiny s indexem 0 vyjadřují počáteční stav plynu. Skutečné plyny této rovnici
vyhovují přibližně, protože při kritické teplotě a tlaku (stav kdy dochází ke zkapalnění)
jsou již odchylky velké.
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Sloučením obou rovnic dostaneme stavovou rovnici plynu.

p0⋅V 0
p⋅V =
⋅T
T0
Z této rovnice můžeme určit jednu libovolně zvolenou veličinu.
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Dnešní datum

7. hodina

Plynárenství 2. ročník

Nebezpečné vlastnosti topných plynů
Všechny topné plyny jsou v určité koncentraci výbušné a některé též jedovaté. Důležité
je si uvědomit, že obě vlastnosti se projevují až od určité koncentrace plynů
ve vzduchu (tj. od určitého procentního obsahu). V případě výbušnosti také do určité
koncentrace. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že místnosti s plynovým zařízením
musejí být řádně a trvale větrány, aby při úniku plynu došlo k jeho dostatečnému
naředění pod výbušnou (popř. otravnou) mez.
Prvotním varovným signálem úniku plynu je jeho zápach, protože zemní plyn nemá
žádný přirozený zápach, je nutné do něj přidávat odorizační látku. To nám umožňuje
zjistit únik plynu bez měřících přístrojů.
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Výbušnost:
K výbuchu plynu může dojít, pokud je v potřebném poměru smíchán se vzduchem
(popř. kyslíkem). K samotnému výbuchu je nutné plyn iniciovat plamenem, jiskrou,
žárem atd.
Ideální podmínky pro výbuch nastanou, pokud je ve směsi přesně tolik kyslíku, kolik je
nutné ke spálení hořlaviny. Pokud klesá/stoupá obsah kyslíku, klesá též výbuchová
teplota a množství uvolněného tepla, až směs není schopna hořet. Z toho plyne, že
výbušná koncentrace vzduchu (kyslíku) má svoji horní a dolní mez výbušnosti.
Dolní mez výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlavé látky ve směsi se vzduchem, při
níž se plamen ve směsi šíří.
Horní mez výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlavé látky ve směsi se vzduchem,
nad níž už směs není schopna hořet.
plyn

zemní plyn

propan

butan

dolní mez výbušnosti (%)

5,0

2,1

1,5

horní mez výbušnosti (%)

14,9

10,1

8,4
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Jedovatost – otrava oxidem uhelnatým (CO)
Některé plyny (svítiplyn, generátorový plyn a vysokopecní plyn) obsahují prudce
jedovatý oxid uhelnatý. Při nedokonalém spalování obsahují oxid uhelnatý také spaliny
plynů (dokonale spálený plyn ne). Oxid uhelnatý na sebe váže krevní barvivo
(hemoglobin) asi 260 krát rychleji než kyslík. Pokud dýcháme vzduch s obsahem oxidu
uhelnatého, pohlcuje ho hemoglobin na úkor kyslíku a zastavuje tak přísun kyslíku
do lidského těla. Za bezpečnou považujeme koncentraci CO do 0,003 % při dlouhodobém působení.
Rozpínavost (viz 5. hodina)
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Dnešní datum

8. hodina

Plynárenství 2. ročník

Spalování topných plynů
Pod pojmem spalování rozumíme chemickou reakci, která probíhá při vysokých
teplotách a vyznačuje se rychlým okysličováním hořlavých složek. Vzniká teplo,
spaliny a obvykle viditelný plamen.
Dokonalé spalování
Dokonalé spalování nastává pouze při dostatku kyslíku. Z hořlavých složek topného
plynu vzniká oxid uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O). Dokonalé spalování je podmíněno
dostatečným přívodem vzduchu, stálým tlakem a stálými spalovacími vlastnostmi
plynu, vhodným odtahem spalin, dobrou konstrukcí hořáků a jejich správným
seřízením a umístěním ve spotřebiči. Teplota hoření dosahuje u zemního plynu
hodnoty 1957°C, u propan-butanu 1980°C.
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Nedokonalé spalování
Nedokonalé spalování vzniká při nedostatku kyslíku. Vlivem toho není dostatek atomů
kyslíku ke vzniku oxidu uhličitého (CO 2) a vzniká prudce jedovatý oxid uhelnatý (CO).
Obvykle vzniká malé množství CO i při „dokonalém“ spalování. Množství CO je
u spotřebičů přísně omezeno. V nezředěných spalinách max. 0,05 – 0,1 %.
Spalovací rychlost topných plynů (nebo také rychlost hoření)
Spalovací rychlost musí být v rovnováze s výtokovou rychlostí plynu při jeho výstupu
z ústí hořáku. Pokud je výtoková rychlost nižší než spalovací, prošlehává plamen
do hořáku. V opačném případě dochází k uletování plamene. Vysokou rychlost
spalování má vodík, nízkou rychlost spalování má metan a jiné uhlovodíky. Spalovací
rychlost ovlivňuje průměr trysek hořáků. To je důvod, proč nejsou plyny mezi sebou
zaměnitelné bez výměny trysek.
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Dnešní datum

9. hodina

Plynárenství 2. ročník

Doprava topných plynů
(pozor popis odpovídá stavu v roce 2016)
Topné plyny se dopravují k odběratelům potrubím, lodí nebo v tlakových nádobách.
Zemní plyn se těží v oblasti Perského zálivu, Severního moře, Sibiře nebo střední Asie
(Kazachstán, Turkmenistán).
ČR je zásobována zejména z Ruska (plyn ze Sibiře a střední Asie) plynovody
BRATRSTVÍ (1967), SOJUZ (1979) a JAMAL.
Protože vedení plynovodu přes území třetích zemí (Ukrajina, Bělorusko) může být zdrojem
potíží, hledaly se cesty, jak dopravit ruský plyn do Evropy mimo tyto země. Rusko (ve
spolupráci s Německem) postavilo plynovod NORD STREAM, který prochází z Ruska přímo
do Německa po dně Baltského moře (bez účasti třetích zemí).
Evropská unie se snaží vybudovat plynovody jižní cestou. V plánu jsou plynovody SOUTH
STREAM (z Ruska) a NABUCCO. NABUCCO umožní přepravu plynu ze střední Asie
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(zejména oblasti Kaspického moře, Turkmenistánu a Kazachstánu) do Evropy bez účasti
Ruska.
Během roku 2014 začala Evropa uvažovat o možnostech dodávek plynu z jiných zemí než
Ruska. Jednou z možností je dovážet plyn pomocí speciálních cisternových lodí
ze vzdálenějších nalezišť. Od roku 2016 je dovážen břidlicový plyn z USA.
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Přepravní soustava ČR
Základem české soustavy plynovodů je tranzitní plynovod (zv. TRANSGAS), který je
napojen na ruskou soustavu plynovodů vedoucí přes Ukrajinu. Dopravuje plyn přes
naše území ze Slovenska do Německa, zejména západního. Z tranzitního plynovodu je
odebírán plyn pro potřebu ČR. Pro snížení závislosti na plynovodu přes Ukrajinu byl
postaven plynovod GAZELA, který přes naše území propojuje východní Německo
s Bavorskem a umožňuje odebírat pro potřeby ČR plyn z plynovodu NORD STREAM.
Část plynu dostává ČR zdarma jako poplatek za přepravu plynu přes naše území. Plyn
je skladován v podzemních zásobnících (zejména na jižní Moravě), to umožňuje pokrýt
případné výpadky dodávek plynu. Odebraný plyn je rozváděn do jednotlivých regionů
vnitrostátními dálkovými rozvody. Uvedenou soustavu provozuje společnost
NET4GAS.
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Dnešní datum

10. hodina

Plynárenství 2. ročník

Druhy plynovodů podle tlaku
Doprava plynu potrubím se děje pomocí tlaku (pod pojmem tlak rozumíme přetlak). Tento
tlak je plynu udělen v kompresní stanici pomocí kompresorů. Přechod na nižší tlak se
provádí pomocí regulačních stanic. Podle tlaku v potrubí dělíme plynovody na:
• NTL – nízkotlaký plynovod (NTO – nízkotlaký ocelový), přetlak do 0,005 MPa
tj. 5 kPa,
• STL – středotlaký plynovod (STO – středotlaký ocelový),
přetlak 0,005 – 0,4 MPa tj. 5 – 400 kPa,
• VTL – vysokotlaký plynovod, přetlak 0,4 – 4 MPa,
• VVTL – velmi vysokotlaký plynovod, přetlak 4 – 10 MPa.
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Velikost tlaku určuje přepravní kapacitu plynovodu. Čím vyšší tlak, tím větší
přepravní kapacita. Využití různých tlaků plynovodů:
• NTL – místní doprava plynu uvnitř měst, plynovody v objektech,
• STL – místní doprava plynu do menších obcí, ve městech/areálech,
(do 10 kPa i v budově), v obytné budově jen přívod k regulátoru tlaku,
• VTL – dálkové vnitrostátní rozvody (mezi městy), případně vedlejší
mezistátní vedení nebo napojení velkoodběratelů,
• VVTL – tranzitní (mezinárodní) dálková přeprava.
Rozdělení odpovídá poměrům v ČR. V Rusku jsou VVTL plynovody používány také
k vnitrostátní přepravě.
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Druhy plynovodů podle uspořádání (využití)
Kromě tlaků rozdělujeme plynovody také dle využití a správce (majitele). Využití
odpovídá začlenění plynovodu do přepravní soustavy.
Druhy plynovodů:
• distribuční plynovod – patří plynárenské společnosti, využívá se pro dopravu
plynu z odběrného místa tranzitního plynovodu k zákazníkům, distribuční
plynovod končí hlavním uzávěrem plynu (HUP – obvykle je umístěn na hranici
pozemku nebo na fasádě),
• dálkový plynovod – přivádí plyn do zásobované oblasti (obvykle na velkou
vzdálenost),
• plynovodní řad – rozvádí plyn do/v jednotlivých ulic,
• plynovodní přípojka – přivádí plyn z řadu k HUP,
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• areálový plynovod – rozvádí plyn v průmyslovém areálu, patří majiteli areálu,
• průmyslový plynovod – plynovod v soukromém vlastnictví, s plyny pro
průmyslové využití, počínaje HUP, nebo s plyny, které vznikly jako produkt
výrobních procesů,
• domovní plynovod – plynovod (potrubí) v soukromém vlastnictví, obvykle
v budově (může být i mimo budovu), který zásobuje jednotlivé spotřebiče,
• odběrné plynové zařízení (OPZ) – souhrn zařízení, které spotřebiteli umožňuje
odebírat a spotřebovávat plyn, zahrnuje domovní plynovod, spotřebiče a zařízení
pro větrání (pokud souvisí s plynovými spotřebiči).
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Vysvětlivky:
• KS – kompresní stanice
• PS – předávací (pohraniční) stanice
• RS – regulační stanice
• PR – plynoměr, regulátor tlaku
• OPZ – odběrné plynové zařízení
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Dnešní datum

11. hodina

Plynárenství 2. ročník

Domovní přípojka
Plynovodní přípojka je část potrubí, které připojuje nemovitost (odběrné plynové
zařízení) na distribuční plynovod. Začíná místem napojení na plynovodní řad a končí
HUP (hlavní uzávěr plynu). HUP je součástí přípojky a patří plynárně. Plynoměr patří
plynárně, ale není součástí přípojky. HUP musí být umístěn v plotovém sloupku na
hranici pozemku nebo na fasádě objektu. Vždy však musí být přístupný z veřejného
prostranství. Dříve bylo možné umístit HUP také do objektu bezprostředně za vstup
přípojky do objektu. Takové řešení dnes odmítají plynárny, protože HUP není přístupný.
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Napojení přípojky na plynovodní řad se provádí horním způsobem. Z odbočky na řadu
se vyvede svislá zazátkovaná trubka a na tu se napojí přípojka (viz obrázek). Někdy je
možné provést napojení pomocí rohového uzávěru, který je přímo na řadu.
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Dnešní datum

12. hodina

Plynárenství 2. ročník

Domovní přípojka
Plynovodní přípojka může být středotlaká nebo nízkotlaká, dle plynovodního řadu.
V případě středotlaké přípojky je regulátor umístěn za HUP v plotovém sloupku.
Přípojka se zhotovuje ze stejných materiálů jako vnější plynovod:
• ocelové trubky s ochrannou vrstvou (poplastované, bitumenované),
• polyethylénové trubky PE100 (případně staršího typu PE80),
• polyethylénové trubky PE100 s ochrannou vrstvou vyztuženého plastu.
Spojování trub se provádí výhradně pomocí svařování. Rozebíratelné spoje mohou být
použity jen pro napojení armatur. I ty se však doporučuje napojovat nerozebíratelnými
spoji nebo pomocí mechanických spojek. Plastové potrubí se může svařovat také
elektrotvarovkami.
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Pokud pro přípojku a následný vnější plynovod použijeme plastové potrubí, je nutné jej
ukončit před výstupem ze zeminy a dále pokračovat potrubím ocelovým (viz plynoměry)
nebo plastové potrubí uložit do ochranné trubky a ukončit jej napojením na HUP.
Přechod mezi plastovým a ocelovým potrubím je možno provést například pomocí
přechodek na bázi mechanických spojek.
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Pokud plynovod kříží silnici nebo železnici, musí být opatřen chráničkou nebo
ochrannou trubkou. Ochranná trubka chrání plynovod před mechanickým poškozením.
Chránička chrání okolí plynovodu před únikem plynu, je to ochranná trubka, která je
navíc vybavena tzv. čichačkou. Čichačka je trubka vyvedená k povrchu, ukončená
uzávěrem a zátkou, která umožňuje zjistit případný únik plynu v chráničce.
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uliční poklop

zemní souprava

uliční poklop
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Dnešní datum

13. hodina

Ukládání plynovodu
Plynovodní potrubí se mimo objekt
obvykle ukládá do země. Může být
vedeno také nadzemním způsobem (na
sloupech) nebo po stěnách objektu
z vnější strany.
Uložení plynovodu v zemi je vidět na
obrázku (platí pro všechny plastové
rozvody s hladkým povrchem a pro
poplastované ocelové potrubí).
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Plynárenství 2. ročník

Potrubí se ukládá do pískového lože (podsyp) tak, aby alespoň 1/5 průměru potrubí
zasahovala do podsypu. Podsyp je nutné řádně hutnit v celé šířce výkopu. Obsyp
a nadsyp se hutní pouze na bocích trouby, nikdy nad troubou. Podsyp, obsyp a nadsyp
se provádí říčním pískem o průměru zrn 0 – 8 mm (v případě potrubí menšího než D80
použijeme písek 0 – 4 mm, pokud použijeme potrubí s ochrannou vrstvou, lze použít
libovolnou zeminu). Zásyp je možné provést libovolnou horninou, proto se obvykle
používá hornina, která byla vytěžena při zřizování výkopu. Zásyp se hutní po celé šířce
výkopu.
Podél plastového potrubí se pokládá izolovaný elektrický vodič (minimálně jeden, lépe
dva), který umožňuje nalezení trasy potrubí pomocí detektoru kovů. Výstražná fólie se
ukládá těsně nad nadsyp, její přesah na každou stranu potrubí musí být alespoň
50 mm. Tato fólie upozorňuje při případných výkopových pracech na výskyt potrubí.
Krytí potrubí se volí tak, aby veškeré části potrubí (včetně hrdel, armatur a tvarovek) byly
alespoň 0,80 m pod terénem. Maximální krytí plynovodu je 1,5 m.
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Vnější plynovod lze vést za určitých okolností
také na fasádě objektu. Při rozhodování o trase je
nutné vzít v potaz polohu oken a dveří. Od těchto
otvorů vedeme plyn co nejdále je to možné,
minimálně však 0,5 m. Plynovod na fasádě nesmí
zasahovat do požárního ochranného pásma
otvorů (byl by ohrožen plameny). Pokud je to
možné, vedeme plynovod raději pod oknem.
Upevnění plynovodu na fasádu lze provést dle
obrázku. Minimální vzdálenost potrubí od objektu
je 100 mm. Volně vedený plynovod musí být
celosvařovaný (rozebíratelné spoje jen pro
napojení armatur), opatřen třívrstvým nátěrem
proti korozi a uzemněn.
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Dnešní datum

14. hodina

Plynárenství 2. ročník

Výkopy rýh
Výkopy se vždy provádějí na základě geologického průzkumu nebo pokynů
stavbyvedoucího. Před zahájením výkopových prací je nutné zohlednit tyto
skutečnosti: výšku hladiny spodní vody, druh a stav zeminy, hloubku výkopu.
Pokud se dno výkopu nachází pod úrovní hladiny spodní vody je nutné pomocí
čerpadel její hladinu snížit.
Podle hloubky výkopu, druhu a stavu zeminy je v některých případech nutné zajistit
výkop proti sesutí jeho okrajů. To lze provést tzv. svahováním nebo použitím pažení.
Bez ohledu na provedení výkopu se nesmí v blízkosti výkopu pohybovat těžká
technika, ani umísťovat těžká břemena (materiál). Pokud zřizujeme současně více
druhů sítí (např. vodovod a plynovod, oddílnou kanalizaci), můžeme použít tzv. sdružený
výkop.
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Provedení výkopů
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Štětovnice

(Autor: Хрюша – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7408798
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Dnešní datum

15. hodina

Plynárenství 2. ročník

Domovní plynovod (TPG 704 01)
Domovní plynovod je rozvod plynu od HUP po uzávěr před spotřebičem (včetně),
obvykle se větší část nachází v budově. Patří majiteli objektu. Skládá se z (viz
přípojka):
a) venkovního plynovodu – plynovod, který vede mimo budovu a přivádí plyn od
HUP do budovy,
b) rozdělovacího potrubí – rozvádí plyn do jednotlivých stoupaček,
c) stoupacího potrubí – svislé potrubí, které vede do jiného podlaží,
d) spotřebního rozvodu – rozvod v rámci jedné bytové jednotky, tj. od stoupačky ke
spotřebičům.
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Další pojmy související s domovním plynovodem:
a) prostor trvale větraný – místnost nebo část místnosti, která je trvale spojena s
venkovním prostředím neuzavíratelnými otvory, pro zajištění účinného větrání
musí být jeden otvor při podlaze a druhý pod stropem,
b) prostor přímo větratelný – místnost, kterou lze přímo vyvětrat, obvykle oknem,
větrací otvor musí z dané místnosti ústit do venkovního prostředí,
c) prostor nepřímo větratelný – místnost, která není propojena s venkovním
prostředím (nemá okna), lze ji větrat přes jinou přímo větranou/větratelnou
místnost, například větracími otvory ve dveřích,
d) prostor nevětraný – prostor bez stálé výměny vzduchu, například sklepy bez oken
nebo koupelna bez okna a větracích otvorů,
e) infiltrace – prostup vzduchu netěsnostmi oken a dveří do/z budovy, nastává i při
uzavření těchto otvorů,
f) celosvařovaný plynovod – sestavený pouze pomocí nerozebíratelných spojů,
rozebíratelné spoje se smí použít pouze pro napojení armatur nebo spotřebičů.
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Materiál domovního plynovodu
Lze použít tyto materiály:
1. ocelové potrubí svařované,
2. měděné potrubí pájené na tvrdo (pájení na měkko je na plynu nepřípustné),
3. měděné potrubí lisované,
4. vícevrstvé (plastohliníkové) potrubí – !!! pozor !!! jen za splnění zvláštních
podmínek (max. D32, protipožární pojistky, nadprůtokové pojistky, omezení druhu
a velikosti budovy).
Veškerý použitý materiál musí být určený a schválený pro použití na plynovodu.
Závitové spoje potrubí lze použít pouze pro plynovody do DN50 a nesmí se používat
fermež.
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Dnešní datum

16. hodina

Plynárenství 2. ročník

Domovní plynovod (TPG 704 01)
Vnitřní plynovod vedeme přednostně větranými prostory co nejkratším směrem.
Plynovod lze vést volně nebo uložit do zdiva pod omítku. V podlaze, podhledu,
šachtách nebo kanálech lze plynovod vést jen při splnění zvláštních podmínek.
Plynovod vedeme zásadně prostory přístupnými ke kontrole a opravě plynovodu.
Plynovod se musí vést alespoň 20 mm od všech konstrukcí nebo jiných potrubí
a nesmí být vystaven tepelnému působení, které zvýší jeho teplotu na více než 50°C.
Musí být chráněn proti korozi (např. nátěrem) nebo být zhotoven z korozi odolného
materiálu. Pokud je uložen do zdiva, musí být chráněn také proti agresivnímu působení
zdiva (ocelové potrubí nesmí přijít do styku s vápnem – nestačí nátěr).
Plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce pro jiné zařízení nebo rozvody a nesmí
být upevněn k jiným rozvodům nebo nestabilním konstrukcím. Veškeré upevňovací
prvky musejí být nehořlavé. Při použití měděného potrubí nesmí mít kovové části
upevnění přímý kontakt s potrubím (nebezpečí elektrochemické koroze).
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Veškeré prostupy plynovodu skrz zdivo nebo stropní konstrukce musejí být provedeny
pomocí ochranné trubky (tzv. chránička). Prostup musí být utěsněn, a pokud prochází
požárně dělící konstrukcí (nosné zdivo, strop, některé příčky), musí mít utěsnění
požární odolnost alespoň 90 minut. V chráničce nesmí být umístěn rozebíratelný spoj.
Provedení chráničky:
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Vedení plynovodu pod omítkou
Plynovod lze vést pod omítkou za splnění těchto podmínek:
1. není uložen do agresivního materiálu ani zabetonován v monolitické konstrukci,
2. na části plynovodu pod omítkou nejsou armatury a rozebíratelné spoje
(s výjimkou protipožární armatury),
3. v drážkách zdiva, které je sestaveno z dutých cihel/tvárnic nebo porézního
materiálu, je nutné drážky vyomítat nebo uložit plynovod do chráničky.
Vedení plynovodu v podhledu/obložení stěn
• při přímém průchodu se plynovod uloží do chráničky bez dalších opatření,
• dílce konstrukcí jsou snadno odnímatelné a konstrukce opatřena otvory potřebné
velikosti, které musí umožnit kontrolu plynovodu a smějí být uzavíratelné
nebo
• prostor nad/za konstrukcí musí být neuzavíratelně propojen s místností nebo
venkovním prostorem.
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Dnešní datum

17. hodina

Plynárenství 2. ročník

Domovní plynovod (TPG 704 01)
Vedení plynovodu v instalační šachtě, kanálu nebo podlaží
1. prostor musí být trvale větraný,
2. plynovod musí být přístupný pro kontrolu a údržbu,
3. plynovod vedeme v těchto prostorách volně.
Vedení plynovodu v podlaze
1. plynovod vedeme nejkratším možným směrem,
2. plynovod se uloží pod povrchovou vrstvu podlahy a kročejovou/tepelnou izolaci
tak, aby nebyl mechanicky namáhán, dutý prostor okolo plynovodu se zasype
pískem (nedoporučuji) nebo opatří po celém obvodu nejméně 20 mm tlustou
vrstvou hmoty (asfaltem) zabraňující korozi, při zasypání pískem musí být
zabráněno průniku plynu do ostatních prostor a kanálek musí být propojen
s prostorem, kde lze provádět kontrolu těsnosti,
1/3 - Ing. Karel Kovářík

3. trubky se opatří zvýšenou ochranou proti korozi (třívrstvý nátěr, asfaltová nebo
plastová izolace apod.),
4. provede se zaměření a schématické zakreslení polohy plynovodu, doporučuje se
pořídit fotodokumentaci,
5. v podlaze nesmí být armatury, rozebíratelné spoje a smí být jen minimum
nerozebíratelných spojů,
6. vzdálenost ostatních potrubí od plynovodu musí být minimálně 20 mm při
souběhu a 10 mm při křížení,
7. plynovod nesmí být uložen v agresivním materiálu, ani ve stejném kanálku s
jiným potrubím.
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Dnešní datum

18. hodina

Plynárenství 2. ročník

Zakázané vedení
Plynovod je bez zvláštních bezpečnostních opatření zakázáno vést:
1. nepřístupnými a nevětranými šachtami a otevřenými šachtami o půdorysné
ploše menší než 1 m2,
2. ve výtahových a větracích šachtách, světlících, v šachtách pro shoz odpadu,
3. místy, kde je vysoké riziko mechanického
mechanického nebo tepelného namáhání,

poškození

(např.

vozidly),

4. komínovým průduchem nebo komínovým zdivem,
5. nepřístupnými místy, pod a za stabilně zabudovanými předměty (např. vanou),
6. místnostmi učenými pro elektrická zařízení (např. trafostanice, strojovna
výtahu),
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7. chráněnými únikovými cestami (nejčastěji schodiště nebo chodba), s výjimkou
potrubí do celkového průřezu 2500 mm2 (max. jedno potrubí DN50),
8. půdou, s výjimkou zavedení plynovodu do půdních obytných prostor, ateliérů,
apod.,
9. v konstrukci schodiště nebo stropu (kromě prostupu stropem),
10. prostory jiného uživatele, s výjimkou stoupacího vedení,
11. stoupací vedení, kromě spotřebního rozvodu, nesmí procházet kuchyněmi
a pokoji v bytech,
12. v garážích, prádelnách a kotelnách se vedení plynovodu nedoporučuje kromě
přívodů ke spotřebičům v nich umístěných, s výjimkou hromadných garáží, lze
těmito prostory vést plynovod, pokud je veden nejkratším možným směrem
a v těchto prostorách neobsahuje žádné armatury a rozebíratelné spoje.
V garážích musí být plynovod chráněn proti mechanickému poškození vozidel.
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Dnešní datum

19. hodina

Plynárenství 2. ročník

Tlakové nádoby na dopravu LPG
Propan a směs propan-butan se distribují pomocí tlakových lahví (bomby) nebo
pomocí autocisteren. Butan pouze pomocí autocisteren. Důvodem k omezení
distribuce butanu je jeho nízká výparnost, proto jeho využití vyžaduje speciální
odpařovací stanice.
Tlakové lahve
Používají se lahve velikosti 2, (5,) 10 a 33 kg (tj. množství plynu). Každá lahev musí být
opatřena lahvovým uzávěrem. Při odebírání plynu je nutné jeho tlak snížit pomocí
regulátoru. Ten se umísťuje přímo na připojovací závit lahvového uzávěru. Výjimkou
jsou lahve 2 kg.
Obvykle se vyrábějí z oceli, ale dnes se pro speciální účely vyrábí i kompozitní lahve.
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Lahev 2 kg – váha prázdné lahve 4 kg,
využívají se pro přenosné zařízení, připojují se bez regulátoru a mají osazený kuličkový
ventil.

Lahev 10 kg – váha prázdné lahve 12 kg,
základní typ lahve, má široké uplatnění, např. pro sporáky, zahradní grily a jiné.

Lahev 33 kg – váha prázdné lahve 30 kg,
nachází uplatnění zejména pro podnikatelské a průmyslové účely.

V případě, že nepostačuje svou vydatností jedna lahev, lze využít baterii lahví, kdy je
více stejných lahví spojeno do jednoho celku.
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Umístění lahví
Vždy je nutné chránit lahve proti povětrnosti, slunečnímu záření a působení tepla
(na povrchu lahve nesmí teplota překročit 40°C).
V budově lze umístit maximálně dvě lahve po 10 kg. Jednu provozní (slouží k odebírání
plynu) a jednu zásobní. V kuchyni lze umístit pouze jednu lahev (do 15 kg), její
vzdálenost od zdrojů tepla je minimálně 1 m. Pokud nelze dodržet vzdálenost, je možné
ji snížit, ale mezi zdrojem tepla a láhví musí být přepážka z nehořlavého materiálu,
která zabrání zvýšení povrchové teploty lahve nad 40°C. Zásobní lahev je nutné umístit
mimo obytné prostory. K láhvím nesmí mít přístup jiná osoba než její uživatel. lahve
nesmí být umístěny v prostorách jiného uživatele, společných prostorách, kotelnách,
skladech potravin nebo hořlavin, garážích, šachtách, světlících, na půdách,
koupelnách, prádelnách, místnostech s teplotou nad 40°C a chráněné únikové cestě.
Pokud má z lahve/lahví být zásobováno více bytových jednotek/uživatelů, musí být
vždy umístěny mimo budovu. Lahve 33 kg v budově být nesmějí.
Veškeré zařízení sloužící LPG (lahve, zásobníky, rozvod, spotřebiče) nesmí být umístěno
v prostorách pod úrovní terénu nebo tam, kde hrozí únik plynu do podzemních prostor.
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Zásobníky LPG
Pro velké nebo trvalé odběry (např. využití LPG pro vytápění rodinného domu) je
výhodné používat stabilní zásobníky plynu. Jsou to tlakové nádoby (obvykle ocelové),
dimenzované pro celoroční odběr plynu. Do těchto zásobníků se plyn zaváží
autocisternami.
Provedení zásobníků:
1. nadzemní
2. polozapuštěný
3. zapuštěný (podzemní)
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Dnešní datum

20. hodina

Armatury pro plynovod
Na plynovodu se používají tyto armatury:
1. uzávěry,
2. regulátory tlaku,
3. nadprůtokové pojistky,
4. požární pojistky,
5. havarijní uzávěry,
6. ostatní (filtry, zpětné klapky).
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Plynárenství 2. ročník

Uzávěry
Přednostně používáme plnoprůtokové kulové kohouty (průměr otvoru v uzavírací kouli
je stejný jako průměr potrubí). U kulového kohoutu musí být doraz koncových poloh
a musí být zjistitelná poloha „otevřeno-zavřeno“ i při sejmutém ovládacím prvku. Pro
větší průměry lze použít šoupátka, ventily nebo kulové uzávěry s převodem. Kuželové
kohouty nepoužíváme (jsou povoleny max. DN 15 a nesmí být použity pro HUP).
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Umísťování uzávěrů:
1. musí být přístupné a snadno ovladatelné,
2. před stoupacím vedením (v případě dvou a více stoupaček),
3. před plynoměrem (může sloužit jako HUP) a za plynoměrem,
4. před a za regulátorem tlaku,
5. před spotřebičem, pokud je vzdálenost mezi plynoměrem a spotřebičem delší než
1,5 m,
6. na každé samostatné odbočce ke spotřebičům pro technologické účely, pokud
možno v blízkosti dveří,
7. před místnostmi s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
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Protipožární armatura
Uzavírá přívod plynu, pokud je teplota okolí v rozmezí 95 – 100°C. Uzavírací element je
držen v otevřené poloze pomocí pojistky z nízkotavitelného kovu. Při zvýšení teploty
se pojistka roztaví a pružina nevratně uzavře přívod plynu. Musí být přístupné a
nezakryté. Osazují se na vstup (v dotčené místnosti na ústí prostupu) plynovodu do
prostor s nebezpečím výbuchu a požáru (např. kotelna), před plynoměr nebo regulátor
v chráněné únikové cestě, na vstup do chráněného prostoru při použití potrubí
z vícevrstvých trubek.
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Dnešní datum

21. hodina

Plynárenství 2. ročník

Armatury pro plynovod
Nadprůtoková pojistka
Uzavírá přívod plynu při překročení nominálního průtoku plynu pojistkou. K překročení
průtoku může dojít například při přetržení plynovodu, provrtání apod. Pojistka však
neuzavírá při malém úniku plynu. Po snížení průtoku plynu a vyrovnání tlaku před
a za pojistkou se pojistka automaticky otevře. Osazují se u domovních plynovodů
z vícevrstvých trubek v místě (za) HUP nebo před plynoměrem a také na každé
samostatné odbočce ke spotřebičům. Mohou je využívat i plynárenské společnosti
na distribučních plynovodech (nebezpečí přetržení potrubí při zemních pracech).
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Havarijní uzávěr (tzv. BAP)
Slouží k uzavírání přívodu plynu na základě pokynu řídící jednotky (je napojena
na požární signalizaci a čidla úniku plynu). Umísťuje se společně s HUP nebo plynoměrem
u průmyslových objektů, před prostory s nebezpečím výbuchu a požáru (např.
kotelnami) nebo před prostory s technologickým zařízením. K uzavření přívodu plynu
musí dojít při požáru, úniku plynu nebo výpadku elektrického proudu. Některé havarijní
uzávěry při otevírání odfukují plyn. Ty musí být umístěny v trvale větraných prostorách
nebo napojeny na odvětrávací potrubí.
• Nepřímočinný uzávěr – je ovládán pomocí trojcestného elektroventilu, v poloze
zavřeno je plyn přiveden nad membránu a svým tlakem udržuje ventil uzavřený,
při otevírání trojcestný ventil přepne, plyn nad membránou vypustí do ovzduší
a plyn v přívodu svým tlakem otevře membránu.
• Přímočinný uzávěr – je ovládán pomocí elektromagnetické cívky, při otevřené
poloze cívka nadzvedne kuželku, při uzavření pružina kuželku zatlačí do sedla.
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Dnešní datum

22. hodina

Plynárenství 2. ročník

Tlaky používané v plynárenství
• NTL – nízkotlaký plynovod , přetlak do 5 kPa, obvykle 2,4 kPa,
• STL – středotlaký plynovod, přetlak 5 – 400 kPa, dříve se používal přetlak
100 kPa, později 300 kPa, dnes nejčastěji 400 kPa,
• VTL, VVTL – nad 400 kPa (těmi se nebudeme blíže zabývat).
Tlak plynu rozhoduje o vlastnostech plynárenského zařízení. Podle výše tlaku stanovujeme bezpečnostní opatření a přepravní kapacitu. Čím vyšší tlak tím větší přepravní
kapacita, ale také tím větší nebezpečí provozu. Naopak čím menší tlak, tím menší
přepravní kapacita, ale větší bezpečnost provozu. Proto se nejvyšší tlaky používají
u dálkových rozvodů a nejnižší v domovních rozvodech.
Rozvody mezi městy/obcemi používají VTL nebo STL. Rozvody uvnitř měst STL nebo
NTL (dnes se obvykle již nezřizují). Uvnitř budov používáme NTL rozvody. Na rozhraní
jednotlivých tlakových úrovní musí být instalováno zařízení, které tlak automaticky
snižuje a udržuje na konstantní výši.
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Pro velké průtoky plynu zřizujeme regulační stanice, pro nízké samostatné regulátory
tlaku plynu. Regulační stanice obvykle obsahují několik regulátorů tlaku a další zařízení (filtry, ohřívače, bezpečnostní uzávěry, plynoměry a jiné). Umísťují se nejčastěji
do samostatných objektů. Samostatné regulátory mohou být umístěny společně s HUP,
před vyhrazeným prostorem (kotelna, provoz) nebo spotřebičem. Dále se regulátory
tlaku využívají na rozvodech PB a vždy se umísťují na výstup z tlakové nádoby s PB.
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Dnešní datum

23. hodina

Plynárenství 2. ročník

Regulační stanice
Tím jsou myšleny stanice pro velké průtoky plynu (pro město, čtvrť, průmyslový závod....).
Regulační stanice je soubor mnoha zařízení, které slouží ke spolehlivé, bezpečné,
dostatečně kapacitní a přesné redukci (snížení) tlaku plynu na požadovanou úroveň.
Toho však nelze dosáhnout pouze regulátorem tlaku bez dalších součástí.
Stanice bývají vybaveny filtrem (zachycení nečistot z plynu), bezpečnostním
rychlouzávěrem (v případě poruchy, úniku plynu nebo jiné havarijní situace uzavře
přívod plynu), pojistným ventilem (odpustí do atmosféry plyn, pokud při uzavřeném
regulátoru dochází k průniku plynu netěsností), plynoměrem a měřícími armaturami.
Některé regulační stanice mohou být vybaveny také předehřevem plynu, aby se
zabránilo kondenzaci vodních par v plynu.
Stanice se umísťují do samostatných budov, kontejnerů nebo do podzemních nádrží
(pouze zemní plyn).
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Druhy regulačních stanic:
1. dle účelu – stanice pro veřejný rozvod, stanice průmyslové,
2. dle vstupního tlaku – velmivysokotlaké, vysokotlaké, středotlaké,
3. dle uspořádání
a) jednostupňové stanice – snížení tlaku je provedeno pouze jednou (jedním
regulátorem), např. ze 400 kPa na 2,4 kPa,
b) vícestupňové stanice – snížení tlaku je provedeno několikrát, po každé
o část celkového snížení tlaku, např. dvoustupňová stanice snižuje tlak
jedním regulátorem ze 400 na 200 kPa, a druhým z 200 na 2,4 kPa,
c) jednořadé – všechny regulátory jsou řazeny za sebou,
d) dvouřadé – regulátory jsou řazeny vedle sebe, popřípadně i za sebou.
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Dnešní datum

24. hodina

Plynárenství 2. ročník

Průmyslové regulátory
Tím jsou myšleny armatury pro redukci tlaku velkého průtoku plynu.
Regulátor tlaku plynu je armatura, která snižuje tlak plynu. Tvoří hlavní prvek
regulační stanice. Regulátory tlaku se osazují zejména společně s HUP případně
plynoměrem. Někdy může být regulátor osazen také před spotřebičem, aby vyrovnal
výkyvy tlaku plynu v rozvodné síti. Důležitou vlastností průmyslových regulátorů je
schopnost rychlé reakce na změnu odběru plynu.
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Pro zajištění dostatečné bezpečnosti
provozu jsou průmyslové regulátory často
vybaveny bezpečnostním ventilem (uzavře
přívod plynu při porušení potrubí) a
pojistným
ventilem
(brání
zvýšení
výstupního tlaku při netěsnosti kuželky).
Mohou být buď zakomponovány přímo
v regulátoru (viz příklad regulátoru) nebo
mohou být umístěny samostatně mimo tělo
regulátoru.
Propojení prostoru nad/pod membránou
s přívodem/výstupem plynu z regulátoru
lze provést pomocí vnitřního nebo vnějšího
impulsního potrubí. Toto potrubí přivádí
plyn a udržuje v prostoru membrány stejný
tlak jako na výstupu z regulátoru. Příklad
vnějšího impulsního potrubí je na obrázku.
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LEGENDA:
1. vstup plynu,
2. výstup plynu,
3. vnitřní impulsní potrubí,
4. kuželka bezpečnostního uzávěru,
5. kuželka regulátoru tlaku,
6. membrána,
7. odfuk – odvětrání regulátoru,
8. šroub pro seřízení regulátoru,
9. pružina regulátoru,
10. páka,
11. pružina pojistného ventilu,
12. kuželka pojistného ventilu.
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Dnešní datum

25. hodina

Plynárenství 2. ročník

Domovní regulátory
Domovní regulátory mají obdobnou funkci jako regulátory průmyslové. Jak vyplývá
z názvu, jsou určeny především pro zásobování obytných budov plynem. Pokud
vyhovují svými vlastnostmi (průtok, rozsah tlaků), mohou být použity i pro zásobování
výrobních podniků, služeb (např. obchody) a dalších. Protože jsou určeny především
pro malé a střední průtoky, mají jednodušší konstrukci a provedení. Nejsou vybaveny
bezpečnostním a často ani pojistným ventilem. Některé regulátory však mohou být
provedeny jako dvoustupňové. Tzn. mají dvě membrány a dvě navzájem nezávislé
kuželky.
Domovní regulátory se vždy umísťují společně s HUP případně i plynoměry.
Využívají se pro redukci STL na NTL nebo pro udržování konstantní hladiny NTL (tzv.
vyrovnávací regulátor). Vyrovnávací regulátory se umísťují před spotřebič
a vyrovnávají výkyvy tlaku v nízkotlaké síti. Kolísání tlaku může způsobit špatnou
funkci hořáků plynových spotřebičů.
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Příklad dvoustupňového domovního regulátoru
LEGENDA:
1. vstup plynu STL,
2. výstup plynu NTL,
3. vstupní sítko,
4. první stupeň regulace,
5. membrána prvního stupně,
6. pružina prvního stupně,
7. druhý stupeň regulace,
8. pružina druhého stupně,
9. membrána druhého stupně,
10. pružina pojistného ventilu,
11. pojistný ventil,
12. odfuk – odvětrání regulátoru.
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Příklad jednostupňového (vyrovnávacího) regulátoru
LEGENDA:
1. vstup plynu,
2. výstup plynu,
3. regulační kuželka,
4. membrána,
5. pružina.

Jedná se o velmi jednoduchý regulátor, bez bezpečnostní a pojistné funkce. Pokud
nedokáže zajistit úplné (těsné) uzavření přívodu plynu, využívá se jen jako vyrovnávací
regulátor.
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Dnešní datum

26. hodina

Plynárenství 2. ročník

Regulátory PB
Regulátory pro propan-butan mají obdobnou konstrukci a provedení jako regulátory
zemního plynu. Rozdíl spočívá pouze ve způsobu napojení a ovládání. Regulátory
určené pro použití přímo u odběratele mají na vstupu převlečnou matici, která
odpovídá lahvovému ventilu. Ovládáni bezpečnostního ventilu a nastavení výstupního
tlaku je provedeno pomocí vnějších ovladačů s plastovou rukojetí.
Sestava tlakové lahve/lahví popř. zásobníku, regulátoru a armatur se nazývá tlaková
stanice. Ty mohou být různého provedení dle velikosti požadovaného odběru
a požadované spolehlivosti.
Tlakové stanice rozeznáváme:
a) jednoduché – jedna láhev,
b) bateriové – dvě a více lahví,
c) centrální – zdrojem plynu je baterie lahví nebo stabilní zásobník.
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Jednoduchá tlaková stanice – vhodná pro malé odběry plynu jedním uživatelem.
Může být umístěna i v budově.
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Bateriová tlaková stanice s jednoduchou regulací – při poruše regulátoru je
přerušena dodávka plynu.
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Bateriová tlaková stanice se skupinovou regulací – regulátory na lahvích.

5/6 - Ing. Karel Kovářík

Bateriová tlaková stanice se skupinovou regulací – regulátory na sběrném potrubí.
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Dnešní datum

27. hodina

Plynárenství 2. ročník

Umísťování regulátorů
Regulátory umísťujeme společně s HUP, případně plynoměry. Veškerý servis
regulátorů tlaku plynu provádí dodavatel plynu, tj. plynárna. Umístění společně
s HUP/plynoměrem je výhodné právě z hlediska servisu. Pokud je regulátor umístěn
samostatně, musí být přístupný z veřejného prostranství. Prostor pro regulátor tlaku
musí umožňovat bezproblémovou údržbu regulátoru. Jedná se o přístup k seřizovacím
prvkům a bezproblémovou možnost demontáže.
Regulátor lze umístit i do vnitřních prostor budovy, v takovém případě musí být
napojen na odfukové potrubí (vyvedené nad střechu) a místnost musí být trvale
větraná. Regulátor umístěný ve venkovním prostoru musí být chráněn proti
povětrnosti. Skříňka regulátoru musí být odvětraná min. dvěma otvory (jeden nahoře
a druhý dole). Skříňka musí být nehořlavá a uzavíratelná pomocí univerzálního uzávěru
(např. čtyřhran).
Pokud je regulátor o průtoku nad 10 m3/h umístěn na fasádu, musí být skříňka
s regulátorem vzdálena alespoň 30 cm od oken a dveří.
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Zakázané umístění regulátorů:
1.

v obytných nebo pobytových místnostech, ve spížích, v kuchyních,
v místnostech pro stravování,

2.

v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot, kapalin a prachů,

3.

ve světlících a průduších,

4.

v koupelnách, umývárnách, sprchách, prádelnách a toaletách,

5.

v prostoru jiného provozovatele,

6.

v garážích,

7.

ve skladech potravin,

8.

ve shromažďovacím prostoru a na něj navazujících únikových cestách,

9.

v menší vzdálenosti od zdrojů tepla než 1 m, pokud není provedeno tepelné
odstínění,

10. v kolektorech a technických chodbách.
Omezení umístění dle pol. 1., 4., 6., 7., 9., 10. se nevztahuje na regulátory s průtokem
do 10 m3 bez odfuku plynu. Ty lze bez dalších omezení instalovat i uvnitř budovy.
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Dnešní datum

28. hodina

Plynárenství 2. ročník

Účel plynoměrů
Plynoměry slouží k zaznamenání odebraného množství plynu (v m3). Podle účelu
rozeznáváme plynoměry fakturační, podružné a provozní.
• Fakturační – slouží pro měření množství odebraného plynu konkrétním
odběratelem. Plynárna podle tohoto plynoměru vypočítává výši úhrady za plyn,
plynoměr je v majetku i servisu dodavatele plynu (v Plzni Innogy), který nese
veškeré náklady s plynoměrem spojené. Pro každé odběrné místo (nemovitost,
popř. byt) může být jen jeden fakturační plynoměr.
• Podružné – slouží pro měření množství odebraného plynu konkrétního spotřebiče
nebo skupiny spotřebičů v rámci jednoho odběrného místa. Slouží odběrateli
ke kontrole spotřeby daného spotřebiče, např. v pekárně budu mít kotel ÚT a pečící
pec, abych měl kontrolu, kolik plynu jsem spotřeboval na pečení, může mít pec svůj
podružný plynoměr, který je majetkem odběratele.
• Provozní – umísťují se v regulačních stanicích případně kontrolních bodech, měří
množství plynu dodané do vymezené části sítě.
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Parametry plynoměrů
Plynoměry se vybírají podle údajů o požadovaném průtoku plynu. Rozlišujeme:
a) jmenovitý průtok Q (m3/h) – odpovídá návrhovému průtoku plynu,
b) maximální průtok Qmax (m3/h) – součet max. průtoků všech spotřebičů nesmí
být větší než Qmax, pokud dojde k překročení může být plynoměr poškozen,
c) minimální průtok Qmin (m3/h) – žádný spotřebič nesmí mít při nejnižším
výkonu menší odběr plynu než Qmin, při nižším odběru plynoměr není
schopen měřit.
V praxi může nastat situace, kdy je připojen spotřebič(e) (např. kotelna) vyžadující
velký plynoměr a zároveň spotřebič jehož odběr plynu je pod hranicí Q min. V takovém
případě lze s povolením plynárny instalovat dva plynoměry jeden (velký) pro zimní
a druhý (malý) pro letní provoz. V daném období se jeden z nich uzavře.
Plynoměry se primárně využívají pro měření spotřeby zemního plynu. Lze je však
využít pro měření i jiných neagresivních plynů v souladu s návodem výrobce. Obvykle
jsou použitelné též pro měření propan-butanu, dusíku, stlačeného vzduchu, inertních
plynů. Nejsou vhodné pro acetylén, kyslík, bioplyn.
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Dnešní datum

29. hodina

Druhy plynoměrů I.
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Plynárenství 2. ročník

Bubnové plynoměry
Využívají se pro měření s vysokým požadavkem na přesnost, tj. v laboratořích nebo
při ověřování ostatních plynoměrů.
Plynoměr je naplněn kapalinou (vodou), která tvoří utěsnění měřících komor. Měřící
komory se postupně plní plynem, jehož tlak s nimi otáčí. Každá otáčka představuje
protečený objem plynu, který se rovná objemu komor. Otáčky se přenáší na číselník.
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Membránové plynoměry
Využívají se pro měření malých až středních průtoků plynu. Nejčastěji se využívají
jako domovní a bytové plynoměry. Jmenovitá velikost bývá G1,6-G100. Lze je využít
pro měření NTL.
Sestávají ze dvou komor, které jsou předěleny membránami. Při průtoku plynu
dochází ke střídavému plnění a vyprázdnění jednotlivých částí komor. Dvě jsou
zvoleny proto, aby nedocházelo k přerušení průtoku plynu. Pohyb membrán se přenáší
na číselník.
Membránové plynoměry mohou mít různě provedenou skříň. Liší se materiálem
(hliníková, ocelová skříň) a spojem obou částí skříně. Skříně mohou být pájené
na měkko (již se nesmí používat), sešroubované nebo slisované pomocí lemového
spoje. Skříně mohou být také vyrobeny jako ohnivzdorné (pouze ocelové).
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Rotační (pístové)
Využívají se pro měření středních průtoků plynu, např. měření odběru průmyslových
areálů nebo měření v regulačních stanicích. Jmenovitá velikost bývá G10-G400. Lze
využít pro NTL, STL i VTL (nejčastěji STL).
Při průchodu plynu dochází k otáčení pístů a každé
otočení představuje průtok přesně odměřeného
množství plynu.
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Dnešní datum

30. hodina

Plynárenství 2. ročník

Druhy plynoměrů II.
Turbínové plynoměry
Využívají se pro střední až velké průtoky plynu. Jmenovitá velikost bývá G65-G4000.
Tyto plynoměry jsou náročné na čistotu plynu (max. velikost částic 0,050 mm)
a stabilitu proudění plynu. Také mohou být poškozeny vysokou rychlostí
proudění při najíždění plynovodu
do provozu.
Plynoměr může být proveden jako
axiální (viz obrázek) nebo radiální.
Převod otáček turbínového kola
může být mechanický (hřídel) nebo
digitální (snímač otáček).

1/4 - Ing. Karel Kovářík

Protože tento typ plynoměru vyžaduje instalaci předřazeného filtru, uklidňovací kusy
(před i za) a případně pozvolné redukce, je náročný na zástavbový prostor.
Příklad montážní sestavy turbínového plynoměru.
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Dynamické plynoměry (měřící clona)
Využívají se pro měření velkých průtoků plynu. Pracují na principu rozdílu tlaku před
a za clonou. Čím větší průtok, tím větší rozdíl tlaků. Při nulovém průtoku se tlak před
a za clonou vyrovná.
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Vírové plynoměry
Lze je využít pro malé i velké průtoky. V ČR se zatím využívají jen pro měření
spotřeby dusíku v rámci rozvodů v ostravských uhelných dolech. Do budoucna se
předpokládá jejich rozšíření.
Pracují na principu střídavé změny tlaku/síly vlivem vznikajících vírů. Víry vznikají při
proudění plynu kolem ostrohrané přepážky střídavě na jedné či druhé straně osy
potrubí. Čím větší průtok, tím větší frekvence vírů.
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Dnešní datum

31. hodina

Plynárenství 2. ročník

Způsoby připojení plynoměrů
V této kapitole se budeme zabývat pouze nejčastějšími membránovými plynoměry.
Membránové plynoměry mohou mít připojení dvouhrdlé nebo jednohrdlé. Dvouhrdlé
plynoměry mají v podmínkách ČR rozteč připojovacích hrdel 100 nebo 250 mm
(v zahraničí se lze setkat i s jinou roztečí). Vstup plynu je vždy zleva při pohledu
na číselník.
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Jednohrdlé připojení není v ČR příliš rozšířené. Poskytuje jednodušší a rychlejší
montáž a demontáž. Připojení se provádí pomocí speciální připojovací tvarovky
systémem trubka v trubce.
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Kloubová přípojka
Pomocí kloubové přípojky se dříve připojovaly dvouhrdlé plynoměry. Soustava kolen
umožňovala rozvod natočit a změnit rozteč připojovacích šroubení. Zaplombovaný
obtok lze použít jen s povolením plynárny, např. v nemocnicích (nelze přerušit provoz).
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Plynoměrová rozpěrka
Protože kloubová přípojka byla náročná na prostor i montáž, využívá se dnes
plynoměrová rozpěrka. Ta umožňuje přesnou stabilizaci požadované rozteče
připojovacích šroubení. Dále také zamezuje přenosu sil z potrubí na plynoměr a vodivě
propojuje obě části plynovodu (před a za plynoměrem).
Plochá rozpěrka (může být i varianta pouze pro jednu rozteč).
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Regulovatelná/stavitelná rozpěrka

5/6 - Ing. Karel Kovářík

Trubková rozpěrka
Je svařena z ocelových trub. Slouží jako přímá součást potrubí, touto rozpěrkou
přímo protéká plyn.
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Dnešní datum

32. hodina

Plynárenství 2. ročník

Umísťování plynoměrů
Plynoměry umísťujeme na veřejně přístupné místo nejlépe do plotového sloupu nebo
na fasádu, pokud je přístupná z veřejného prostranství. Plynoměry musí být chráněny
proti povětrnosti. V bytovém domě mohou být plynoměry umístěny na chodbách. Před
plynoměry umístěnými na chodbách, které jsou chráněnou únikovou cestou, musí být
umístěna protipožární pojistka. Umístění na chodbách však není povolováno
plynárnou. Pokud umístíme do stejného prostoru více plynoměrů, musejí být opatřeny
štítky se jmény odběratelů.
Plynoměry přístupné z veřejného prostoru musí být umístěny v uzavíratelné skříni
z nehořlavého materiálu. Uzavírání musí být provedeno pomocí univerzálního uzávěru
(např. čtyrhran). Vnitřní prostor skříně musí být odvětrán minimálně pomocí dvou
otvorů (jednoho nahoře a druhého dole). Skříň nebo jiný prostor musí být dostatečně
velký, aby byla umožněna snadná údržba a výměna bez dalších opatření (např. bourání
zdi, demontáž střechy). Plynoměry o velikosti G10 a větší musí být umístěny na pevné
podložce a zabezpečeny proti pohybu.
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Zakázané umístění, plynoměr nesmí být umístěn:
1. v chráněných únikových cestách (obvykle schodiště nebo chodby) dle podmínek
požárního projektu,
2. ve světlících a větracích šachtách,
3. v cizím bytě nebo prostoru jiného provozovatele, který není veřejně přístupný,
4. v menší vzdálenosti než 1 m od zdrojů tepla, pokud není provedeno odstínění
(za zdroj tepla se nepovažují teplovodní a jiná zařízení jejichž povrchová teplota
nepřekročí 60°C),
5. v prostorách pod úrovní terénu, pokud se používají pro měření plynů těžších než
vzduch (např. propan-butan).
Pokud je plynoměr umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru, musí
veškeré součásti celé plynoměrné sestavy odpovídat tomuto prostředí (nevýbušné,
nejiskřivé provedení).
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Při montáži plynoměru je nutné
zajistit dobrou viditelnost číselníku.
Číselník musí být orientován do
volného prostoru, kde je přístup.
Dále musí číselník být v určené
výšce nad podlahou (viz obrázek).
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Příklad plynoměrné sestavy (v plotovém
sloupku) včetně regulace tlaku. Úsek
z poplastované oceli lze zhotovit také
z polyethylenu,
pokud
bude
potrubí
uloženo do chráničky a zazděno.
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