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Anotace 

Plyn je na PZP Dolní Bojanovice skladován převážně v geologických strukturách, které 

jsou původními, již vytěženými, ropoplynovými ložisky. Zde dochází ke kontaminaci 

skladovaného produktu nežádoucími látkami (vlhkost, uhlovodíky), které nepříznivě ovlivňují jeho 

kvalitu a musí být tedy odseparovány před expedicí plynu do soustavy. Od doby uvedení do 

provozu zmíněného PZP (1999) došlo ke zvýšení požadavků na kvalitu plynu (Vyhl. 108/2011 Sb.) 

a současná technologie již není schopna je bezezbytku plnit. V této diplomové práci jsou popsány 

dostupné technologie sušení a v závěru navrženo ekonomicky odůvodněné technické řešení, jehož 

instalací a uvedením do provozu budou plněny platné legislativní požadavky na kvalitu plynu 

s dostatečnou rezervou pro další zpřísnění. 

 

Klíčová slova: Podzemní zásobník plynu, PZP, vlhkost, uhlovodíky, hydráty, adsorpční sušení, 

absorpční sušení, nízkoteplotní sušení, Twister Supersonic Separator 

 

 

Annotation: 

 At the Dolní Bojanovice UGS the natural gas is stored mainly in the depleted oil and gas 

deposits. The stored gas in the UGS is being contaminated by other components and material (gas 

moisture, hydrocarbons), which adversely affect the quality of gas. These components must be 

separated from the gas before the gas is expedited into the transporting system.  Since the UGS was 

commisioned  in 1999, the gas quality regulations has tightened (in accordance with Rule No 

108/2011) and the current technology is not any more able to meet the gas specification. This thesis 

describes the currently available technology for gas drying. In the end the thesis suggests an 

economicly viable technical solution.  Instalation of such technology enable to meet the current 

legal requirements for the gas quality, while it also provides a sufficient reserve for another 

tightening of regulations. 

 

Keywords: Underground Gas Storage, UGS, gas moisture, hydrocarbons, hydrates, adsorption 

drying, absorbing drying, low temperature drying, Twister Supersonic Separator  
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Seznam zkratek 

CA  centrální areál 

ZP  zemní plyn 

PZP  podzemní zásobník plynu 

PZZP  podzemný zásobník zemného plynu (Slovensko) 

DN  jmenovitá světlost potrubí (číslo za zkratkou udává rozměr v milimetrech) 

PN  jmenovitý tlak potrubí (číslo za zkratkou udává hodnotu v barech) 

LO  sondy Lábského obzoru 

LO JV  sondy Lábského obzoru jihovýchod 

HO  hlavní objekt (sondy Lábského obzoru 1., 2. a 3. kry) 

PK  produkční kříž 

ZP  zemní plyn 

HDCP (RBU) hydrocarbon dew point (rosný bod uhlovodíků) 

RBV  rosný bod vody 

LTS (NTS) low temperature separation (nízkoteplotní separace) 

CF  cold frack (strojní chlazení) 

Å  Ångström – jednotka délky (1Å = 0,1nm) 

RS  regulační stanice plynu 

MaR  měření a regulace 

MEJ  mobilní etanolová jednotka 

ŘS  řídící systém 

MEG  monoetylenglykol 

DEG  dietylenglykol 

TEG  trietylenglykol 

T4EG  tetraetylenglykol 

BDV  armatura pro bezpečnostní odtlakování 

KU  kulový uzávěr 

JMP  Jihomoravská plynárenská – RWE 

MND  Moravské naftové doly 

SPP  Slovenský plynárenský priemysel 

MT  měřící trať 

MS  měřící stanice 

MMS  mezinárodní měřící stanice (Brodské) 
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1. ÚVOD 
Zemní plyn byl v dřívějších dobách získáván jako vedlejší produkt, který byl těžen 

současně s ropou. Masivně se začalo této energetické suroviny, patřící do skupiny kaustobiolitů 

živičné řady, využívat až v 70-tých letech minulého století po vybudování přepravní sítě 

plynovodů. Postupně se zvyšujícím se počtem odběratelů a tím i prodlužováním délek plynovodů 

nastal stav, který si vynutil potřebu navýšení skladovacích kapacit. Stávající plynojemy, omezené 

objemově, tuto funkci již nemohly dále zastávat, proto se stala aktuální myšlenka využití 

vytěžených přírodních ložisek zemního plynu. 

V dubnu roku 2014 je v České republice provozováno celkem osm podzemních zásobníků 

plynu, které převážně využívají prostory po vytěžených plynových ložiscích ale také struktury 

aquifer a kaverna. Dále jsou ve výstavbě dva nové, Rožná a Dambořice, viz tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 – Přehled PZP v ČR 04/2014 [ 1,7,8, 20, 21] 

PZP typ vlastník 
kapacita 

[mil.m
3
] 

Dolní Dunajovice plynové ložisko 

 

RWE Gas Storage 

 

2696 

Háje kaverna 

Lobodice aquifer 

Štramberk plynové ložisko 

Třanovie plynové ložisko 

Tvrdonice plynové ložisko 

Uhřice ropoplynové ložisko MND Gas Storage 235 

Dolní Bojanovice ropoplynové ložisko SPP Storage 576 

Rožná kaverna Gas Storage Česká plynárenská 180 

Dambořice ropné ložisko Moravia Gas Storage 448 

 

 Jedním z posledních vybudovaných zásobníků na území České republiky je PZP Dolní 

Bojanovice, uvedený do provozu v roce 1999. 

Podzemní zásobníky plynu mohou plnit tři základní funkce: 

 Sezónní – akumulují přebytky v letním období a vykrývají zvýšenou spotřebu v zimě 

 Špičkovou – vykrývají odběrové špičky během dne 

 Zajišťovací – zajišťují dodávku v případě možného výpadku primárních zdrojů 

Podzemní zásobník plynu v Dolních Bojanovicích je vybudován na ropoplynovém ložisku a 

zde dochází ke kontaminaci skladovaného produktu nežádoucími látkami (vlhkost, uhlovodíky), 

které nepříznivě ovlivňují jeho kvalitu. Od doby uvedení do provozu v roce 1999 došlo ke zvýšení 

požadavků na kvalitu plynu (Vyhl. 108/2011 Sb.) a současnou technologií již nelze docílit 

požadovaných parametrů. 

 Cílem této diplomové práce je navrhnout takové změny v nadzemní části zařízení PZP, 

které povedou ke splnění legislativních požadavků na kvalitu plynu a to s dostatečnou rezervou pro 

další možné zpřísnění v budoucnosti. V této práci jsou uvedeny a popsány dostupné známé 

technologie, se kterými je možno uvažovat, jejich pozitivní i negativní stránky a na základě mých 
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několikaletých zkušeností v oboru a ověřených nově získaných informací, navrženo konečné 

řešení. 

Jak vyplývá ze zadání, bylo nutné získat informace o řešení daného problému na ostatních 

zásobnících, využívajících ropného či ropoplynového ložiska. A to jak v ČR, tak i v zahraničí. 

Jedná se o PZP Uhřice, patřící společnosti Moravské naftové doly a zahraniční PZZP Gajary, 

vlastněný Slovenským plynárenským priemyslem. V poslední řadě nově budovaný zásobník 

Dambořice, majitele Moravia Gas Storage, nemá ještě definitivně určenou technologii sušení a 

jelikož se jako jediný nachází na čistě ropném ložisku, očekává se zde extrémně vysoká 

kontaminace vyššími uhlovodíky. Zpřístupnění této diplomové práce investorům a projektantům 

PZP Dambořice může mít rozhodující vliv na konečné řešení pro výběr technologie sušení. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PZP DOLNÍ BOJANOVICE 
Vlastníkem a současně i provozovatelem PZP Dolní Bojanovice je v současné době SPP 

Storage s.r.o. Provozní budova a centrální areál se nachází asi 1000 m severně v extravilánu obce 

(GPS 48°52´17,701´´N, 17°1´42,133´´E), provozní sondy jsou umístěny v okolí až do vzdálenosti 

cca 2500 m. 

         Obrázek č. 1 – Družicový snímek nadzemní části CA PZP Dolní Bojanovice [9] 

 

 

 

2.1. Technologická charakteristika 

Technologie PZP umožňuje provozování zásobníku jak v režimu skladování (zatláčení), 

tak i v režimu vyskladňování (těžby) plynu. Toto vše probíhá za tlakových poměrů vyjádřených 

v tabulce č. 2. 
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              Tabulka č. 2 – Tlakové poměry PZP Dolní Bojanovice [1] 

Tlaky  [MPa] 
Hl. objekt 

(HO) 
3. kra HO Čočky 

16. 

sarmat 
HO JV 

Ložiskový maximální 22,0 22,0 22,0 9,4 22,0 

 Ložiskový minimální 5,5 5,5 5,5 5,6 10,0 

Statický max. – ústí sond 19,3 19,2 19,1 8,8 18,8 

Statický min. – ústí sond 4,8 4,8 4,8 5,2 5,2 

Dynam. max. (vtláčecí) 21,0 21,0 21,0 10,0 21,0 

Dynam. min. (vtláčecí) 4,9 4,9 4,9 5,3 8,6 

 

Vtláčení a těžba probíhá z a do vvtl. plynovodu DN 700. Kapacita zásobníku je v současné 

době 576 mil.m
3
 s maximálním denním množství pro těžbu 9 mil.m

3
, pro vtláčení 7 mil.m

3
. 

Množství pro denní nominace se řídí dle vtlačné (obr. č. 2) a odběrové (obr. č. 3) křivky, které 

vyjadřují závislost na momentálním stavu uložených zásob. 

 Obrázek č. 2 – Vtlačná výkonová křivka [1] 
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 Obrázek č. 3 – Odběrová výkonová křivka [1] 

 

Maximální čas potřebný pro přestavení technologie mezi režimy vtláčení – těžba stanovený 

místním technologickým postupem je 6 hodin. Zdatný personál je však schopen provést změnu 

z těžby na vtláčení za 30 minut, opačně, tedy z vtláčení na těžbu, je operace na čas náročnější 

(nutno zvýšit teploty v technologických ohřevech) a odpovídá cca dvěma hodinám. 

[1] 

 

2.2. Geologické poměry oblasti 

Poddvorovské ložisko se nachází ve vídeňské pánvi na severozápadním svahu moravské 

ústřední prohlubně mezi strukturami Bílovice – Žižkov na JZ a Mutěnice na SV. Ložisko je 

strukturně litologického typu. Vytváří poloklenbu omezenou na SZ hlavním schrattenberským 

zlomem. Od něho se stupňovitě odštěpují zlomy s menší či větší výškou skoku, z nichž největší je 

jižní schrettenberský zlom, který spolu s hlavním zlomem omezují tzv. velkou poddvorovskou 

mezikru. Tato mezikra je rozdělena podružnými zlomy na dílčí mezikry. Tvoří hlavní část 

poddvorovského ložiska. Východně a jihovýchodně od velké mezikry leží pokleslá kra rozdělená 

rovněž na dílčí mezikry. Také zde byly zjištěny ropoplynonosné vrstvy. 

 

Ložisko se rozprostírá na ploše o velikosti cca 3 x 2,5 km na katastrálním území obcí 

Mutěnice, Dolní Bojanovice a Starý Poddvorov v okrese Hodonín. Morfologicky je oblast tvořena 

mírně vyvýšenou pahorkatinou při západním okraji Dolnomoravského úvalu. Hydrogeograficky 

spadá území do povodí řeky Moravy. 

[1] 
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2.2.1. Stratigrafie a litologie 

V poddvorovské oblasti tvoří neogenní výplň vídeňské pánve horniny středního a 

svrchního badenu, sarmatu, panonu, pontu a dáku. Podloží pánve reprezentují v celé 

zájmové oblasti horniny magurského flyše, a to račanské jednotky. 

Flyš račanské jednotky: po stránce litologické je flyš tvořen ponejvíce šedými, 

zelenošedými a šedozelenými, vápnitými i nevápnitými jílovci, ojediněle s nahnědlou 

barvou. Objevují se i méně časté bělošedé, jemně až středně zrnité, slídnaté, vápnité, 

vrstevnaté, velmi houževnaté pískovce, tvořící jak mocnější lavice, tak i tenké laminy 

v jílovcích. Charakteristické jsou tenké, nepravidelné, kalcitové žilky, které se zde 

nacházejí v pelitech i psamitech. 

Horniny jsou většinou tektonicky porušené, s četnými ohlazovými plochami. Někdy 

bývají silně namožené a drobivě rozpadavé. Mikropaleontologicky jsou čisté nebo obsahují 

netypickou faunu. 

[1] 

Střední baden: tvoří jej ve spodní části souvrství pestrých žižkovských vrstev, vyšší část 

středního badenu představují horniny zóny aglutinací. 

  Pestré žižkovské vrstvy nasedají transgresivně na horniny magurského flyše, Jejich 

mocnost dosahuje v průměru přes 100 m, největší mocnost byla zjištěna vrtem 200m. Tyto 

vrstvy jsou tvořeny v hlubších částech pelitickými horninami s písčitými vložkami menších 

mocností. Pelity jsou zastoupeny slinitými jíly většinou světlezelených odstínů. Vyskytuje 

se též zbarvení rezavohnědé, žluté, slabě rudé nebo fialové. Písčité vložky jsou vápnité, 

jemně slídnaté pískovce, obsahující zuhelnatěné zbytky flóry. Jejich mocnost i laterální 

rozšíření je značně proměnlivé. Ve vyšších částech přibývá písčitých poloh s mocnostmi až 

několika metrů, jsou to tělesa čočkovitého typu s poměrně malým rozsahem. 

  Nadloží pestrých žižkovských vrstev představuje zóna aglutinací, za jejichž bázi 

považujeme lábský obzor, který je v oblasti Poddvorova téměř všude vyvinut. 

Vyčleňujeme v něm tři pískové horizonty. Spodní je tvořen převážně šedým, jemně 

zrnitým, slídnatým, vápnitým pískem až pískovcem. Střední poloha je složena převážně 

z šedého, světlešedého až zelenavěšedého, středně zrnitého, křemitého, proměnlivě 

vápnitého písku. Zrnitost písku se mění jak ve vertikální tak i v laterální poloze. Horniny 

v nejvyšší poloze jsou téměř shodné s nejnižším pískem. Opět zde převládá šedé zbarvení, 

hojněni jsou zastoupeny jemně zrnité, vápnité písky se šupinkami muskovitu. Jednotlivé 

polohy jsou odděleny světlešedým, vápnitým, písčitým jílem. 

  Komplex lábských písků má četné znaky sedimentů pobřežního pásma, a to jak 

lagunární, tak i zábřežní sedimentace. Ke znakům lagunární sedimentace patří zejména 

shluky pyritu, zjištěné v přímém podloží písků, dále vrstvičky uhlí, hojná makrofauna a 

laminovaná textura. Dále tomuto prostředí odpovídá zbarvení hornin, místy se zelenými až 

zelenavěšedými odstíny. Teprve ve vyšších částech komplexu převládá šedá a světlešedá 

barva dobře větraných plážových usazenin. U jednotlivých pískových poloh je doloženo 

pobřežní pásmo dobrou vytříděností středně zrnitých písků. 

[1] 

Svrchní baden: během sedimentace této zóny dochází k postupnému změlčení moře. To má 

za následek ukládání hojných pískových poloh, které vykliňují ve vyšších strukturních 

polohách svahů. Pelitické partie jsou zastoupeny šedými, nazelenalými, vápnitými jíly 

s úlomky makrofauny a zuhelnatělými zbytky flóry. Písek je šedý až zelenošedý, místy 

bělavě šedý, jemně až středně zrnitý, slídnatý, vápnitý, který může být zpevněn v pískovec. 
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Místy jsou v něm obsaženy schránky a úlomky fosílií a ojediněle vložky nebo laminy 

tmavě šedého až černého uhelného jílu a úlomky uhlí. 

[1] 

Sarmat: se objevuje v celé Poddvorovské oblasti a má transgresivní charakter. Nejhlubší 

část sarmatu je tvořena přechodným lagunárním souvrstvím pestrých vrstev. Je 

pravděpodobné, že sedimentace mezi svrchním badenem a sarmatem nebyla přerušena. 

Litologicky jsou zastoupeny zelenavě a žlutě šedými, rezavohnědými, slabě rudě 

skvrnitými jíly a vápnitými jíly. Výše se objevují šedé, nazelenalé až zelenošedé, jemně až 

silně jemnozrnně písčité, většinou nevrstevnaté jíly a vápnité jíly prokládané hojnými 

vrstvami jemnozrnných písků. Mocnost sarmatu dosahuje několika set metrů. 

[1] 

Panon: je rovněž zastoupen v celé oblasti a podél severozápadního okraje pánve vychází na 

povrch. Má transgresivní charakter a na sarmatu spočívá diskordantně. Charakteristickým 

znakem panonu je jeho litofaciální proměnlivost ve směru horizontálním i vertikálním. 

Spodní panon je tvořen jemně až středně zrnitými písky, místy prachovými, také polohami 

jemnozrnných křemenných písků a jemnozrnných písků. Dále jsou zde zastoupeny jíly 

šedých až zelenošedých barev, různé písčitosti, většinou vápnité. Ve vyšších částech 

dochází ke střídání šedých jílů s pelity různých barev. Mocnost panonu rovněž dosahuje 

několika stovek metrů. 

[1] 

Pont: je tvořen komplexem jílovitopísčitých hornin s významným výskytem lignitových 

slojí. Největší dubňanská sloj je vyvinuta na bázi souvrství. Nad ní se vyskytují vrstvy 

zelenošedého, místy tmavě fialového až rezavě skvrnitého, slabě jemně písčitého, 

vápnitého jílu, které se střídají s vrstvami černošedého uhelného jílu a zelenošedého 

jemnozrnitého písku. 

[1] 

Dák: je nejvyšším pliocénním stupněm v poddvorovské oblasti. Je to pestré sladkovodní 

souvrství, složené z šedozeleného, místy žlutohnědě až rezavě skvrnitého, slabě jemně 

písčitého, vápnitého jílu, obsahující vápnité konkrece a ze žlutošedého, jemně až středně 

zrnitého vápnitého písku čočkovitého charakteru. Mocnost dáku dosahuje v průměru do 

200 metrů. 

[1] 

 

2.2.2. Geologická stavba 

Na geologické stavbě poddvorovského zájmového území se podílely vlivy faciální i 

vlivy zlomové tektoniky. Proto je tato část rozdělena na více menších a větších 

hydrodynamicky oddělených celků. 

Nejdůležitějším stavebním prvkem je zlomový systém nazvaný schrattenberský. 

V oblasti poddvorovského území lze v rámci tohoto zlomového systému rozlišit dva velké 

zlomy a to severní hlavní zlom a jižní zlom. Hlavní zlom má směr JZ – SV s úpadem k JV. 

Na úrovni lábského obzoru je jeho výška skoku asi 1000 m. Podle dosavadních znalostí je 

hlavní zlom nejdůležitějším těsnícím prvkem pro původně zjištěná ložiska ropy a plynu. 

[1] 

Jižní zlom se od hlavního zlomu odděluje v prostoru vrtu P55, kde je jeho průběh 

přibližně ve směru V – Z s úpadem k J. V těchto místech dosahuje největší výšky skoku, a 

to až 500 m. V prostoru vrtu P20 se stáčí do směru JZ – SV a pokračuje paralelně 

s hlavním zlomem až do mutěnické oblasti. Po celé délce průběhu jižního zlomu dochází 
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k postupnému odštěpování menších zlomů a tím k postupné redukci výšky skoku tohoto 

zlomu. 

Prostor mezi hlavním a jižním zlomem se nazývá velká mezikra. V její JZ části se 

nachází staré poddvorovské ložisko, v SV části nacházíme novější část naleziště 

Poddvorov, do které patří zájmové objekty PZP Dolní Bojanovice. Druhou část tohoto 

naleziště najdeme na pokleslé kře jižního zlomu. 

Vedle uvedených zlomů byl zjištěn výrazný zlom bojanovický, který se odděluje od 

jižního zlomu a pokračuje dále přibližně východním směrem, kde se pak stáčí do JZ – SV 

směru a pokračuje paralelně s hlavním a jižním zlomem. Oblast mezi jižním a 

bojanovickým zlomem označujeme jako pokleslou kru a jedná se o lábský obzor 

označovaný pracovně jako čočky. Oblast na pokleslé kře bojanovického zlomu označujeme 

jako hlubokou nebo také bojanovickou kru. V oblasti se dále vyskytuje celá řada 

podružných zlomů, které oblast dělí na množství dílčích meziker. 

[1] 

Nevýznamnějším ropoplynonosným horizontem na nalezišti Poddvorov je lábský 

obzor. Je vyvinut na vysoké kře hlavního zlomu, na velké mezikře, pokleslé kře i na 

hluboké bojanovické kře. Z toho lze konstatovat, že ke vzniku hlavního zlomového 

systému došlo po uložení tohoto obzoru. V komplexu lábského obzoru byly na základě 

podrobné korelace všech vrtů z východní oblasti naleziště Poddvorov vyčleněny tři 

samostatné litologické objekty, které se vytvářely postupně nad sebou. 

Ve východní oblasti naleziště Poddvorov faciálně značně variabilní horizont je 

nazýván 1. písek. Vyvinut je nepravidelně a spíše ojediněle na velké mezikře a pokleslé 

kře. Z našeho pohledu nemá větší význam. 

2. písek lábského obzoru je vyvinut téměř po celé velké mezikře, na pokleslé kře 

jižního zlomu i v oblasti bojanovické kry. Tento písek dosahuje největších mocností, bylo 

v něm akumulováno největší množství ropy a zemního plynu a je tedy nejdůležitějším 

objektem pro současný PZP. 

Nejvyšší 1. písek lábského obzoru má taktéž značné plošné rozšíření. Na velké 

mezikře je rozšířen hlavně v její severní části a za hranicí velké mezikry vysliňuje. 

Další z objektů zájmu 16. Sarmat má jednoduchou geologickou stavbu, faciálně je 

velmi stabilní na značné vzdálenosti, mocnosti jsou vyrovnané. Písek je jemně zrnitý, slabě 

zpevněný. Vertikálně jeho homogenitu narušují proplástky lépe i hůře propustné. 

Tektonické porušení písku je malé. V severní části je klenba porušena zlomem SJ směru 

s úklonem k východu. Výška skoku cca 30 m se jižním směrem zmenšuje do úplného 

vymizení. 

[1] 

 

3. POPIS TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

3.1. Technologické zařízení CA pro vtláčení 

Zemní plyn je přiváděn do centrálního areálu PZP Dolní Bojanovice mezistátním 

tranzitním plynovodem DN 700 PN 80 z předávací stanice Brodské (Slovenská republika), kde se 
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provádí obchodní měření protečeného množství. Tento plynovod končí armaturou XV 3001 

nacházející se již v CA PZP, viz obr. č. 4. 

Obrázek č. 4 – Technologie CA přestavena v režimu vtláčení [10] 

 
Poznámka: Obrázek č. 4 ve větším rozlišení se nachází v příloze. 

Plyn je pak přiváděn do vstupních mikrofiltrů, kde jsou separovány nečistoty a případná 

volná kapalina. Již vyčištěný plyn pak prochází turbinovými měřícími přístroji a je přiváděn k sání 

vtláčecích kompresorů. Ve dvou halách jsou umístěny tři pístové kompresory, kde každý z nich je 

poháněn vlastním spalovacím plynovým motorem. Po stlačení je plyn na optimální teplotu 

upravován v chladičích a přes odlučovač oleje postupuje do přípojek k vtlačně – odběrovým 

sondám. Přípojkový systém je tvořen stromečkovým způsobem plynovodních potrubí o maximální 

dimenzi na vstupu DN 400 PN 210. Po rozvětvení se dimenze potrubí zmenšují dle požadované 

maximální kapacity plynovodní přípojky. 

Při vtláčení do sarmatského obzoru je plyn veden z odlučovače oleje na redukční ventil 

tlaku a odtud samostatnou přípojkou DN 200 PN 100 k sondám Sarmatu. 

[1] 
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3.1.1. Čištění plynu – vstupní mikrofiltry 

Obrázek č. 5 – Detail zapojení vstupních mikrofiltrů [10] 

 

Skladovaný plyn je přiváděn z MMS Brodské do technologie PZP plynovodem DN 

700 PN 80, kde jsou měřeny hodnoty jeho tlaku, teploty a rosného bodu. Přes dálkově 

ovládané armatury XV 3003 a XV 3005 pak vstupuje do dvou, vzájemně paralelně 

zapojených, mikrofiltrů, viz obr. č. 5. Plyn po průchodu mikrofiltry vystupuje přes ručně 

ovládané armatury ZS 3004 a ZS 3006, jejichž poloha je vizualizována pomocí ŘS na 

pracovišti operátora. 

Mikrofiltr tvoří dvě vzájemně propojené ležaté nádoby. Horní z nich obsahuje 

v přední části tkaninové filtrační svíčky, v zadní části je pak plechová strukturovaná 

vestavba pro zachycování kapaliny. Přední část je z důvodu snadné výměny filtračních 

svíček vybavena rychlouzávěrem. Spodní nádoba je rozdělena přepážkou na dvě části, 

přední je spojena s prostorem svíček, zadní s odlučovačem kapaliny. 

Zemní plyn vstupuje do mikrofiltru v prostoru svíček, prochází jimi z vnějšku dovnitř 

a přitom se na nich zachytí pevné nečistoty a část volné kapaliny. V zadní části se na 

vestavbě zachytí zbývající volná kapalina obsažená v plynu. Vyseparovaná kapalina z obou 

částí mikrofiltru je automaticky odpouštěna pneumaticky ovládaným zařízením do 

skladovací nádrže ložiskové vody. 

[1] 
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3.1.2. Měření plynu 

 Obrázek č. 6 – Postavení KU při těžbě přes MT 1 [10] 

 

 Obrázek č. 7 – Postavení KU při vtláčení přes MT 1 [10] 

 

Plyn, zbavený nečistot a volné kapaliny ve vstupním mikrofiltru, pokračuje potrubím 

do měřící tratě, viz obr. č. 6 a 7, osazené turbínovým plynoměrem Schlumberger Rombach. 

Měření obsahuje dvě totožné MT v paralelním propojení, kdy jedna z nich je pracovní, 

druhá záložní. Vstup do turbínových plynoměrů je přes dálkově ovládané armatury XV 

3007(3009), výstup je osazen ručně ovládanými armaturami ZS 3008(3009) se snímačem 
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polohy. MT jsou konstrukčně provedeny jako jednosměrné, plyn vstupuje do turbín při 

vtláčení i těžbě vždy ze strany armatur XV 3007(3009), proto je nutné při změně režimu 

vtláčení – těžba vhodně přestavit příslušné KU. Toto měření slouží jako technologické, 

nemá váhu obchodního měření MMS Brodské. 

[1] 

  

3.1.3. Kompresory 

Kompresorová soustrojí jsou určena pro zatláčení ZP do podzemních horninových 

struktur v technologickém režimu zásobníku – vtláčení a v režimu těžba ZP pomocí 

kompresorů, kdy je skladovaný plyn již pod tak nízkým tlakem, že je nutno jej z vtlačně – 

odběrových sond nasávat. 

Kompresorová soustrojí jsou umístěna ve dvou halách. Kompresorová hala č.1 je 

vybavena dvěma jednotkami s označením K – 210 a K – 220, jednotka s označením K – 

230 má své místo v hale č. 2. 

 Hlavní části jednotek: 

 Šestiválcový kompresor GEMINI F 706 v konstrukčním provedení boxer 

 Spalovací plynový motor CATERPILLAR 3612 TALE 

 Řídící a ovládací panel ALLEN BRADLEY PLC, SLC 900 

 Kombinovaný chladič AMERCOOL 1F40 

Obrázek č. 8 – K – 210, K – 220 ve dvoustupňové kompresi [10] 

 
 

Popis kompresoru GEMINI F 706 

Jedná se o šestiválcový kompresor ležaté konstrukce, válce 1, 3, 5 svírají s válci 2, 4, 6 úhel 

180°. Na sání i výtlaku válců jsou namontovány tlakové nádoby plnící funkci pulzátorů. 

Před pulzátory sání prochází plyn štěrbinovými separátory – scrubbery. Za výtlačnými 

pulzátory jsou mimo halu umístěny chladiče plynu a chladící kapaliny motoru. Potrubní 
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rozvody kompresoru umožňují provozovat stroj v jednostupňové, nebo dvojstupňové 

kompresi (K – 210, K – 220). K – 230 lze provozovat pouze v jednostupňové kompresi, viz 

obr. č. 8 a 9. 

 

Obrázek č. 9 – Všechny stroje v jednostupňové kompresi [10] 

 

Popis motoru CATERPILLAR 3612 TALE 

Jedná se motor spalující zemní plyn, jeho dvanáct válců je konstrukčně řešeno vzájemným 

postavením do „V“. Sudé a liché válce navzájem svírají úhel 120°. Zdvihový objem 254 l 

dává maximální výkon 2487 kW, provozní otáčky 750 – 1000 ot./min. Spotřeba při plném 

zatížení 670 m
3
/hod. Dva startéry jsou poháněny stlačeným plynem, jehož tlak je stejný 

jako plyn palivový a to v rozmezí 800 – 900 kPa. 

Popis řídícího a ovládacího panelu ALLEN BRADLEY PLC, SLC 900 

Provozní hodnoty motoru jsou monitorovány a běh řízen panelem CATERPILLAR - ESS, 

jemuž je nadřazen řídící panel kompresoru ALLEN BRADLEY SLC 900. Propojení 

s řídícím systémem celého zásobníku umožňuje na operátorském pracovišti vizualizaci 

stavu soustrojí a také zásahy do provozu jako je třeba nastavení otáček nebo odstavení 

kompresoru z provozu. 

Popis kombinovaného chladiče AMERCOOL 1F40 

Chladící sekce plynu 1. a 2. okruhu spolu se dvěma kapalinovými chladícími sekcemi tvoří 

kombinovaný chladič horizontální stolové konstrukce, který je základem chladícího 

systému celého kompresorového  soustrojí a jako takový je umístěn před halou 

kompresorovny. Chladič je nuceně provětráván třemi kusy ventilátorů, které jsou poháněny 

elektromotory s příkony 22 a 30 kW pomocí ozubených řemenů. Rozběh se provádí 

pomocí softstartérů, regulace chlazení však již pomocí naklápění žaluzií umístěných těsně 

nad chladícími sekcemi. 

[1] 
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3.1.4. Vtlačně – odběrové sondy 

 Obrázek č. 10 – Přehled zapojení vtlačně - odběrových sond stromečkovým způsobem [10] 

 

Sondy jsou připojeny k centrálnímu závodu stromečkovým systémem přípojek, viz 

obr. č. 10, a otevírají obzory tak, aby bylo ložiska možné využívat co nejoptimálněji. 

Vtlačně – odběrové sondy jsou vystrojeny plynotěsnými těžebními trubkami (stupačkami) 

dle jejich těžebních výkonů. Do 300.000 m
3
/24hod o průměru 3½“, 300.000 – 500.000 

m
3
/24hod o průměru 4½“ a horizontální vrty s výkonem 1 – 1,5 mil. m

3
/24hod stupačkami 

o průměru 5½“. Tyto sondy jsou také vybaveny tzv. pakrem, který hermeticky odděluje 

mezikruží stupačka – těžební kolona od prostředí zájmového obzoru. Z důvodu možné 

tvorby hydrátů (za nepříznivých hodnot tlaků a teplot) je každá sonda vybavena zařízením 

pro nástřik etanolu, jehož používáním je eliminována tato nepříznivá situace. Je to 

především stav při spouštění sondy do těžby. 

Operátor pomocí ŘS monitoruje hodnoty tlaků, teplot, průtoků a hladin, řídí 

průtoky vtláčení či těžby do a z jednotlivých sond dle parametrů dodávaných ložiskovým 

inženýrem. Tyto jsou týdně aktualizovány. 

Jako zásobníkové struktury jsou využívány tyto objekty: 

1. Hlavní objekt – Lábský obzor 1. 2. a 3. kra (15 sond) 

2. Čočky (5 sond) 

3. 16. Sarmat (4 sondy) 

4. Lábský obzor jihovýchod (3 sondy) 

[1] 
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                           Obrázek č. 11 – Geologický řez skladovacími objekty [11] 

 

Hlavní objekt: provozní ložiskový tlak 5,5 MPa – 22MPa. Pro provoz zásobníku je 

využíván veškerý původní fond sond z období těžby ložiska včetně osmi nově odvrtaných 

v rámci výstavby PZP. Jsou to sondy P62, 63, 65, 66, 67, 70, 76, 78, 94, 96, 97, 101H, 

102a, 106H, 126. 
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Čočky: provozní ložiskový tlak 5,5 MPa – 22 MPa. Veškerý původní těžební fond sond byl 

zlikvidován, pro účely provozování PZP byly na těchto objektech vyhloubeny nové vtlačně 

– odběrové sondy P111a, 112c, 113, 114, 120. 

16. Sarmat: provozní ložiskový tlak 5,6 MPa – 9,4 MPa. Pro účely provozování PZP byla 

opravena původní těžební sonda P11 a nově vyhloubeny P117, 118, 119. 

Lábský obzor jihovýchod: provozní ložiskový tlak 10 MPa – 22 MPa. Pro účely 

provozování PZP byla nově vystrojená původní těžební sonda P84 a nově vyhloubené 

P110, 124a. 

[1] 

Technologické zařízení sond se skládá z několika logických částí, viz obr. č. 12: 

Monitorování ložiskového tlaku: ložiskové poměry jednotlivé sondy jsou rozhodujícím 

faktorem pro celkovou výkonnost sondy, její kapacitu, maximální zatížitelnost a celkovou 

životnost. Přímé měření a vyhodnocování ložiskového tlaku je předmětem činnosti 

specializovaných geologických útvarů, po dobu běžného provozu sondy je postačující 

kontrola tlaků na ústí sondy – tlaku ve stupačkách, v mezikruží a v úvodní koloně. Pro 

provoz je nejdůležitější tlak ve stupačkách, je to skutečný tlak plynu těženého nebo 

vtláčeného z nebo do sondy. 

Filtrace plynu, indikace výnosu ložiskového materiálu: těžený plyn sebou nese různé 

mechanické nečistoty, převážně jemný písek. Pro zachycení těchto nečistot je instalován 

vinutý protipískový filtr. O zanesení filtru, tedy informace o výnosu materiálu, je přes ŘS 

informován operátor vzrůstajícím diferenčním tlakem na vstupu a výstupu tohoto zařízení. 

Drip: horizontální dvoutělesový drip slouží k prvotnímu zachycování volné vody a kapalné 

fáze vyšších uhlovodíků z proudu plynu. Zařízení je složeno ze dvou horizontálních 

válcových nádob stejného průměru, navzájem propojených třemi vertikálními trubkami. 

Nádoby jsou rovnoběžné a celá sestava je umístěna na dvou podstavcích. V horní nádobě, 

do které ústí vtok směsi, se odděluje volná voda a kapalná fáze z proudu plynu nárazem na 

pevnou vnitřní vestavbu nebo nárazem na smáčený vnitřní povrch nádoby. Plyn prochází 

horní nádobou a je odváděn k dalšímu zpracování. Kapalná směs se hromadí ve spodní 

nádobě, odkud je důmyslným plovákovým systémem odpouštěna do ocelové nádrže. 

[1] 
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Obrázek č. 12 – Technologické zařízení sond P111a, P112c [10] 

 

Měření a regulace množství: v přípojce sondy je instalován měřící kus – Venturiho trubice, 

na které je měřen diferenční tlak. Na vlastní přípojce sondy je pak měřen statický tlak a 

teplota. Z těchto veličin pak ŘS počítá na základě matematických vzorců definovaných 

v projektu MaR protékající množství plynu. Diferenční tlak je měřen dvěma převodníky 

v protipólovém zapojení, tzn., že v procesu těžby je ŘS akceptována hodnota z převodníku 

pro těžbu, v procesu zatláčení hodnota z převodníku pro zatláčení. Volba režimu 

vtláčení/těžba je zadávána operátorem jedním příkazem pro všechny sondy již před 

započetím provozu a nastavením patřičného režimu. Regulace okamžitých množství 

denních nominací je situována do CA. Regulační ventil sondy je pak využíván jen jako 

omezující prvek překročení stanovených mezí průtoku u jednotlivých vtlačně – odběrových 

sond. 

Uzavírací armatury: kromě standardních manuálních uzavíracích armatur je přípojka 

jednotlivé sondy vybavena dvěma uzávěry, jejichž krajní polohy i mezipoloha jsou 

snímány a evidovány ŘS. První je instalován na rameni produkčního kříže, je řízen 

diskrétními signály (otevřít, zavřít) a protože se jedná o bezpečnostní uzávěr, je vybaven 

mechanickou bezpečnostní pružinou, která jej v definovaných případech uzavírá. Druhý 

uzávěr je umístěn na přípojce sondy před jejím připojením na společnou plynovodní 

přípojku, je umístěn těsně nad terénem a je tedy nazýván nadzemní armaturou. Pohon u 

tohoto uzávěru je pouze ruční a slouží k odstavení sondy z provozních důvodů. 

Nástřik etanolu: zařízení pro nástřik etanolu jsou umístěna ve zděných objektech na okraji 

panelové plochy u sondy. Systém tvoří zásobní nádrž etanolu, vstřikovací čerpadlo 

HAUKE a vysokotlaké potrubí, kterým je etanol dávkován přímo do produkčního kříže. 

Systém je plně automatický, operátor jen v ŘS zadává dobu, po kterou má být zařízení 

v činnosti, po jejím uplynutí se nástřik samočinně ukončí. 

[1] 
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3.2. Technologické zařízení CA pro těžbu 

V režimu těžby z Hlavního objektu, Čoček a Lábského obzoru jihovýchod je plyn od 

přípojek sond veden do vstupního separátoru V – 100 (V – 101), kde je zbaven volné kapaliny. 

V další fázi prochází plyn nepřímým ohřevem, kde se jeho teplota zvýší dle potřeby (v 

závislosti na tlakovém spádu a podchlazení na následující regulaci tlaku) až na hodnotu 80°C. 

Po tlakové redukci je plyn přiváděn do vertikálního separátoru V - 130, kde je zbaven zbytku 

volné kapaliny a případně kapaliny uvolněné po expanzi za regulačním ventilem tlaku. Potom 

podle potřeby prochází dalším technologickým ohřevem H – 211, kde je teplota plynu 

upravována tak, aby v následující sušící koloně V – 310 (V – 320) byly vytvořeny podmínky 

pro odseparování vázané kapaliny. Sušící kolony jsou dvě identické, zapojené navzájem 

paralelně, průtok přes jednu nebo obě lze volit regulačním ventilem průtoku, který je osazen na 

výstupu každé z nich. Dále pak těžený plyn prochází MT, chromatografem je sledována jeho 

kvalita a rosný bod. Odtud pak plní potrubí, které je vedeno na MMS Brodské. 

Jelikož plyn z objektu Sarmat je pod řádově nižším tlakem, jeho těžba probíhá až po sušící 

kolony jinou cestou. Přípojka od sond vede přes vstupní filtrseparátor V – 120 a pak se těžený 

plyn setkává s ostatním, těženým z Lábu a Čoček. 

[1] 

 

3.2.1. Filtrseparátor V – 100, V – 101 

V režimu těžby z Hlavního objektu, Čoček a Lábského obzoru jihovýchod je plyn od 

přípojek sond veden do vstupního separátoru V – 100 (V – 101), viz obr. č. 13, kde dojde 

k prvotnímu odloučení volné kapaliny a drobných nečistot. 

Filtrseparátor tvoří dvě horizontální válcové nádoby, které jsou navzájem spojeny 

vertikálními přepadovými trubkami. Zemní plyn spolu s nečistotami a kapalnou fází proudí 

do filtrseparátoru přes ruční KU 1000A (2000A) a prochází do prvního stupně, obsahující 

20 ks filtračních svíček. Na nich dochází k odloučení volné kapaliny a mechanických 

nečistot. Čelní stranu filtrseparátoru tvoří rychlouzávěr po jehož otevření je snadný přístup 

k filtračním svíčkám a je tedy využíván pro servisní vlez. Druhý stupeň filtrseparátoru, 

tvořený lamelovým odlučovačem, slouží ke zvýšení účinnosti odloučení kapaliny. Plyn 

vystupuje z filtrseparátoru přes ručně ovládaný KU 1000B (2000B) a regulátor průtoku FV 

1000, který nenašel v současném provozu uplatnění (u V – 101 byl tento regulátor 

s označením FV 2000 již demontován a využit v potrubí ochozu technologického ohřevu H 

– 211). 

Odloučená kapalina s nečistotami z obou stupňů je shromažďována v dolní válcové 

nádobě, která je rovněž dělená na dvě části. Úroveň hladiny sledují radarové (V – 100) 

nebo magnetomechanické (V – 101) snímače hladiny. Odseparovaná kapalina je 

automaticky odpouštěna do nádrží skladového hospodářství. 
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Obrázek č. 13 – Zapojení vstupního filtrseparátoru V – 100 při těžbě [10] 

 
[1] 

  

3.2.2. Filtrseparátor V – 120 

Tento filtrseparátor je obdoba zařízení V – 100, V – 101, je napojen na plynovodní 

přípojku skupiny sond SARMAT, kde je maximální tlak 9 MPa. Protože je stavěn i na 

menší průtoky, je konstrukčně lehčí, menší a osazen jen sedmi kusy filtračních svíček. 

[1] 

 

3.2.3. Ohřev plynu H – 111 

Tlak plynu vstupující do CA ze spojovacího plynovodu přípojek sond HO, LO JV a 

Čoček (až 21 MPa) je na hlavním regulačním ventilu PV1101A (PV1101B) snížen na 

provozní tlak dalších technologických zařízení v řadě, který se pohybuje v rozmezí 6,0 – 

8,5 MPa. Předřazeným technologickým ohřevem plynu H – 111, kompenzujeme ztrátu 

teploty při expanzi na zmiňovaném hlavním RV a vytváříme vhodné podmínky pro 

separaci ve vertikálním odlučovači V – 130, které jsou při teplotě 11 – 13°C. 

Zde je tepelná energie procházejícímu plynu předávána ve výměníku, který je 

ponořen ve vyhřívací lázni (směs DEG + voda). Primárním zdrojem pro ohřev lázně je 

dvojice plynových hořáků. Regulace teploty těženého plynu však neprobíhá přímo 

nastavováním teploty vyhřívací lázně ale polohou regulační klapky FV 111, která nám 

usměrňuje tok média procházejícího H – 111 a ochozem tohoto zařízení, jak je zřejmé 

z obr.č.14. 
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Obrázek č. 14 – Zapojení vstupního ohřevu H – 111 [1] 

 

Cesta těženého plynu: plyn přicházející od sond vstupuje do kotle přes ruční KU 

1130 potrubím DN 400 PN 210, dále přes vstupní kolektor, kde se rozděluje do 5-ti smyček 

hada DN 150 PN 210. Při průchodu hadem dochází k ohřátí plynu a tento vystupuje z kotle 

přes výstupní kolektor, ruční KU 1132 potrubím DN 400 PN 210. Za blokovacím 

uzávěrem těžby KU 1010 je umístěna regulační klapka teploty FV 111, dále je plyn veden 

k hlavní tlakové regulaci PV1101A (PV1101B). 

[1] 

 

3.2.4. Technologický ohřev E 01 

Toto technologické zařízení slouží jako podpůrné pro rychlejší nárůst teploty lázně 

v ohřevu H – 111 a je v podstatě jeho paralelním hořákem dotujícím tepelné ztráty. 

Za provozu je část lázně H – 111 odčerpávána potrubím DN 125 do kotle E 01, zde je 

temperována a vrací se zpět. Pohonem je zde horizontální odstředivé čerpadlo C 01. 

Instalace tohoto zařízení je v technologii PZP Dolní Bojanovice diskutabilní a nejsou 

na něj jednoznačné názory. 

[1] 

 

3.2.5. Regulace tlaku PV1101A, PV1101B 

Geologické objekty PZP Dolní Bojanovice disponují relativně vysokými tlakovými 

úrovněmi, a to až 21 MPa. Technologická zařízení centrálního areálu jsou z praktických 

důvodů dimenzována na tlakovou úroveň 9 MPa. Z těchto daných skutečností vyplývá 

požadavek na tlakovou redukci v centrálním areálu pro části zařízení, které jsou využívány 

v režimu těžby. 

Tlaková redukce se provádí na regulátorech PV1101A nebo PV1101B vzájemně 

paralelně zapojených. V provozu je vždy jen jeden, druhý slouží jako záložní pro případ 

poruchy. Hodnotu požadovaného tlaku zadává operátor na základě ložiskových poměrů, 
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možností technologických zařízení a požadovaného těženého množství přímo do ŘS, který 

tuto hodnotu automaticky udržuje. Řídící tlak je snímám na vstupu následujícího zařízení, 

tj. na separátoru V – 130. 

Před oba tyto regulátory je přivedeno potrubí pro nástřik etanolu. Zásobní nádrž, 

čerpadla a ostatní zařízení nástřiku jsou umístěny v mobilní etanolové jednotce (MEJ). 

Nástřik je spouštěn operátorem při nepříznivém vývoji teploty za regulátorem, tato situace 

nastává převážně při spouštění těžebního procesu. 

[1] 

 

3.2.6. Filtrseparátor V – 130 

Obrázek č. 15 – Zapojení separátoru V – 130 [10] 

 

Za ohřevem H – 111 a následné tlakové redukci PV1101A (PV1101B) je dále 

v těžební větvi technologie zařazen vertikální separátor V – 130, viz obr. č 15, který účinně 

zachycuje volnou kapalinu uvolněnou z plynu po procesu expanze. 

Plyn vstupuje do I. stupně separátoru, kde dochází k odlučování kapaliny v 18 kusech 

multicyklónů. Odstředivá síla rotujícího plynu vrhá uvolněnou kapalinu na stěnu 

multicyklónů, po které stéká do spodní části nádoby tohoto zařízení. Po průchodu plynu I. 

stupněm je tento přiváděn do části II. separačního stupně, kde probíhá odlučování na 78 

kusech separačních vláknitých vložek. Ze separátoru plyn odchází přes ručně ovládaný 

kulový uzávěr KU 1301 a pokračuje dále do ohřevu H – 211. 

Odloučená kapalina s nečistotami se shromažďuje ve spodních částech jednotlivých 

stupňů, kde úroveň jejich hladin sledují plovákové snímače. Odtud je automaticky 

odpouštěna ventily FISCHER – ROSEMOUT do nádrže ložiskové vody umístěné 

v objektu skladového hospodářství. 
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Snímaný tlak plynu v tomto separátoru je řídícím tlakem pro hlavní regulátory tlaku 

PV1101A, PV1101B. 

[1] 

 

3.2.7. Technologický ohřev H – 211 

Tento další technologický ohřev, viz obr. č. 16, má za úkol vytvořit optimální teplotní 

podmínky pro další zpracování plynu v sušících kolonách V – 310, V – 320, kde je 

požadována teplota v rozmezí 15 – 20°C. 

 Obrázek č. 16 – Zapojení ohřevu H – 211 [10] 

 

Zemní plyn, přicházející ze separátoru V – 130 vstupuje do tohoto ohřevu přes ručně 

ovládaný KU 1302. Průchodem přes kolektor dojde k předání tepla od teplosměnného 

média, které je i v tomto případě směs DEG + voda v poměru 1:1. Tento temperovaný plyn 

pak vystupuje z ohřevu přes ruční kulový uzávěr KU 1303 a postupuje dále do potrubního 

rozvodu. Na ochozu tohoto zařízení, podobně jako u ohřevu H – 111, je regulační klapka 

teploty plynu TV 1304. Tato usměrňuje tok plynu přes ohřev a mimo něj tak, aby byl 

splněn požadavek na vstupní teplotu pro sušící kolony V – 310, V – 320. 

Tento ohřev je kompaktní ležatá nádoba se zabudovaným plamencovým topeništěm 

se žárovými trubkami a trubkou pro předehřev topného plynu. Ovládání a regulace 

plynového hořáku je samostatným automatickým systémem, který je umístěn ve skříni 

přímo na nosném rámu konstrukce ohřívače. Operátor může přes ŘS toto zařízení zapnout 

nebo vypnout, ostatní nastavení vykonává obsluha dle pokynů operátora přímo ve skříni 

automatiky. 

[1] 
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3.2.8. Sušící kolony V – 310, V – 320 

Plyn dodávaný do distribuční sítě musí vyhovovat stanoveným kvalitativním 

parametrům, z nichž jeden z nejdůležitějších je minimální obsah vody. Volná kapalina byla 

již odstraněna v předcházejících separátorech, nicméně voda vázaná ve větší míře ještě 

obsažena je. 

 Obrázek č. 17 – Zapojení sušící kolony V – 310 [10] 

  

Sušící kolona, viz obr. č. 17, je vertikální tlaková nádoba, ve které dochází 

k přímému styku těženého plynu s absorbentem vlhkosti, kterým je v tomto případě 

trietylenglygol (TEG). V koloně tedy dochází k absorbci kapaliny vázané v plynu na TEG 

a tím k vlastnímu vysoušení zpracovávaného plynu. Kvalita sušení je závislá na 

parametrech obou reagentů a od intenzity styku obou těchto médií. Za předpokladu časově 

omezené konstantní kvality reagentů je sušení závislé na množství TEG připadající na 

jednotkové množství plynu. Z toho vyplývá, že sušení lze ovlivnit změnou kvality nebo 

množství TEG protékajícího kolonou, za předpokladu konstantního průtoku plynu. 

Kapacita kolony je v rozmezí 1,2 – 4,5 mil.m
3
 za 24 hod (50.000 – 187.500 m

3
/hod). PZP 

Dolní Bojanovice disponuje v technologii dvěma zcela totožnými sušícími kolonami 

v paralelním zapojení s označením V – 310, V – 320. Tímto řešením je dosaženo více 

alternativních možností sušení, kdy lze provozovat jednu, druhou nebo obě kolony zároveň. 

Při provozu obou kolon současně je nutné rovnoměrné zatěžování, tuto skutečnost hlídá a 

ovlivňuje operátor průtokovými regulátory FV 3100 (FV 3200), které jsou instalovány na 

výstupním potrubí sušících kolon. 

 Cesta plynu: vlhký plyn vstupuje přes ručně ovládaný KU 3101 (KU 3102) do 

spodní části stojaté nádoby V – 310 (V – 320), která pracuje jako separátor. Zde dojde 

k odloučení zbytku kondenzátu z plynu, nezachyceného v předchozích zařízeních. Dále 

plyn prochází přes tři vestavěné komíny do střední části, kde dochází v soustavě vestavby 

ke styku s protiproudně protékajícím TEG (mluvíme zde o tzv. sprchování plynu 



Bc. František Michalica: Rekonstrukce technologie sušení plynu na PZP Dolní Bojanovice 

 

2014 23 
 

trietylenglykolem) a tím k absorpčnímu vysoušení. Průchodnost vestavby je signalizována 

snímaným diferenčním tlakem. V horní části odchází vysušený plyn z kolony do výměníku 

TEG – plyn E – 313 (E – 323), kde dojde k předání části tepelné energie plynu. Za tímto 

výměníkem jsou v potrubí instalovány regulační ventily průtoku FV – 3100 (FV – 3200), 

kterými řídí operátor požadované hodnoty průtoku pře ŘS a porovnává ho se skutečnou 

hodnotou, která je měřena na cloně DANIEL před regulačním ventilem. Za RV je na 

potrubí umístěna zpětná klapka a ruční KU 3102 (KU 3202). 

Cesta TEG: vodou obohacený TEG je ze sušící kolony automaticky odpouštěn RV 

3104 (RV 3204) na základě požadavku výšky hladiny v horní části kolony zadávané 

operátorem přes ŘS a skutečné výšky hladiny snímané plovákovým snímačem. Za RV je 

TEG veden přes komín rekoncentračního kotle, kde dojde ve výměníku k jeho ohřátí na cca 

25°C, do horní části odplynovače TEG V – 317 (V – 327). Vlivem poklesu tlaku a 

vestavby v odplyňovači dojde k odseparování uhlovodíkových par z TEG a tyto jsou 

odváděny regulátorem BPCV 3170 (BPCV 3270) k nízkotlakému sběrači pro fléru. TEG 

zůstane v odplyňovači po dobu cca 10 min, aby došlo k dostatečnému odloučení 

uhlovodíkových par a plynu. Hladina je zde udržována plovákem na konstantní výši. Ze 

spodní části odplynovače pak TEG vstupuje do filtru mechanických nečistot a následně do 

uhlíkového filtru, kde jsou odstraněny vyšší aromatické uhlovodíky a jiné kontaminanty. 

Z filtrů pak odtéká do výměníku tepla chudý/bohatý, kde dojde k zvýšení teploty TEG až 

na 147°C před vstupem do rekoncentračního kotle. Zde se ohřátím na nastavenou teplotu 

ŘS 204°C rekoncentruje na 98,8% objemových jednotek. Uvolněné brýdové páry jsou 

z rekoncentračního kotle odváděny na fléru. Chudý TEG pak protéká gravitačním 

způsobem přes kolonu deflegmátoru, kde dochází ke styku se suchým propíracím 

(stripovacím) plynem, na který jsou vázány zbytky nežádoucích příměsí a tento již 

znečištěný stripovací plyn je spolu s brýdovými párami odváděn na fléru, kde dochází 

k jeho spalování. TEG je po tomto procesu veden do vyrovnávací (zásobní) nádrže, kde 

setrvává přibližně 20 min. Odtud pak proudí přes další výměník tepla chudý/bohatý, kde se 

ochlazuje na cca 88°C, ke dvojici cirkulačních čerpadel. Jedná se o pístová čerpadla, 

jejichž plynulou regulací otáček operátor dávkuje potřebné množství TEG do sušící kolony. 

K dalšímu ochlazení TEG na cca 23°C dochází ve výměníku TEG/plyn (viz cesta plynu), 

potom je již přiváděn do horní části kolony. V koloně stéká po vestavbě a absorbuje na 

sebe vodu z proudícího plynu. Z kolony je TEG řízeně odpouštěn, čímž je okruh 

rekoncentrace TEG uzavřen. 

[1] 

 

4. SLOŽENÍ ZEMNÍHO PLYNU 

4.1. Složení a charakteristika zemního plynu 

Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a 

proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů (zejména plynů inertních). Složení a vlastnosti 

zemního plynu jsou závislé na způsobu vzniku a místě naleziště. Zemní plyn dodávaný 

plynárenskými rozvodnými systémy lze rozdělit do dvou základních skupin: 

 Zemní plyn H (high – vysoký) je plyn, jehož spalné teplo (při 0°C, 101 325 Pa) 

leží v rozmezí 40 – 46 MJ·m
-3

 (11,1 – 12,8 kWh·m
-3

). Podíl nehořlavých složek 
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(N2+CO2) je nižší než 5%. Do této skupiny patří v evropském měřítku plyn 

rozváděný ve většině zemí a pocházející hlavně z nalezišť v Rusku, Norsku, Velké 

Británii a severní Africe (Alžírsko, Tunisko, Libye). 

 Zemní plyn L (low – nízký) je plyn, jehož spalné teplo (při 0°C, 101 325 Pa) leží 

v rozmezí 33 – 38 MJ·m
-3

 (9,15 – 10,5 kWh·m
-3

). Podíl nehořlavých složek je 

obvykle vyšší než 10%. V Evropě se hlavní ložisko zemního plynu L nachází 

v Holandsku. Tento zemní plyn je dopravován odděleným systémem plynovodů a 

je využíván v Holandsku, Belgii, severní Francii a severozápadní části Německa. 

V řadě evropských zemí se těží zemní plyn s rozdílným obsahem nehořlavých 

složek. Jedná se ve většině případů o méně vydatná ložiska a vytěžený zemní plyn 

se spotřebovává v nejbližším okolí, není tudíž dodáván do rozvodné sítě. 

[2]  

Průměrné složení světových plynů je uvedeno v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 – Průměrné složení světových zemních plynů [3] 

Složky zemního 
plynu 

Tranzitní ZP 
[%] 

Norský ZP 
(Ekofisk)      

[%] 

Alžírský ZP 
(Hassi R Mel) 

[%] 

Jihomoravský 
ZP [%] 

Holandský ZP 
(Groningen) 

[%] 

Metan CH4 98,39 85,80 86,90 97,70 81,31 

Etan C2H8 0,44 8,49 9,00 1,20 2,85 

Propan C3H8 0,16 2,30 2,60 0,50 0,37 

Butan C4H10 0,07 0,70 1,20 - 0,14 

Pentan C5H12 0,03 0,25 - - 0,09 

Dusík N2 0,84 0,96 0,30 0,60 14,35 

Oxid uhličitý CO2 0,07 1,50 - - 0,89 

Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině evropských zemích, obsahují zpravidla 

více než 90% metanu a méně než 5% nehořlavých látek. 

Zemní plyn je v současnosti jedním z nejdůležitějších zdrojů energie. Energie v zemním plynu 

je velmi snadno a efektivně regulovatelná a tím plně využitelná. Je čistou energií, která přináší 

komfort ve vytápění průmyslových závodů, ale i domácností nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů 

v týdnu po 365 dní v roce. Specifické vlastnosti zemního plynu a šíře využití významně ovlivňují 

trendy v současné tepelné technice, kde je otázka cen energií a úspora tepla bezesporu klíčovým 

tématem. Všechny tyto aspekty činí ze zemního plynu ekonomicky hospodárné, šetrné a 

perspektivní palivo 21. Století. Na zemní plyn se oprávněně poukazuje jako na palivo, které díky 

svým vlastnostem může zásadním způsobem přispět k dosažení udržitelného vývoje lidské 

společnosti s minimálními dopady na životní prostředí. Zemní plyn je bez nadsázky skutečným 

ekologickým palivem s mnoha přednostmi jako např.: produkované spaliny neobsahují prakticky 

žádné tuhé látky (popílek), ani oxidy síry, a i obsah ostatních škodlivých látek (např. CO, NOX) je 

výrazně nižší než u ostatních pevných paliv. 

Novou oblastí použití zemního plynu se stává oblast dopravy, kde zemní plyn efektivně 

nahrazuje tradiční pohonné hmoty. Na rozdíl od nafty a benzinu motory spalující zemní plyn 

produkují minimum škodlivých exhalací. 

[4] 
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4.2. Druhy těženého zemního plynu 

Těžený (přírodní) zemní plyn se podle složení dělí do čtyř základních skupin: 

1. Zemní plyn suchý (chudý) – obsahuje vysoké procento metanu (95 – 98%) a 

nepatrné množství vyšších uhlovodíků. 

2. Zemní plyn vlhký (bohatý) – vedle metanu obsahuje vyšší podíl vyšších 

uhlovodíků 

3. Zemní plyn „kyselý“ – je plyn s vysokým obsahem sulfanu (H2S), který se 

v úpravárenských závodech před dodávkou zemního plynu do distribučního 

systému odstraňuje 

4. Zemní plyn s vyšším obsahem inertů – jedná se hlavně o oxid uhličitý a dusík 

Z vyšších uhlovodíků zemní plyny obsahují hlavně nasycené uhlovodíky, které jsou za 

normálních podmínek plynné – etan, propan a butan. V některých ložiscích obsahují zemní plyny i 

uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek kapalné (od pentanu výše), které se při úpravě 

oddělují jako plynový kondenzát. Jejich směs se nazývá gazolín nebo přírodní benzín. 

                            Tabulka č. 4 – Obsah metanu, vyšších uhlovodíků a inertů v zemních plynech [4] 

zemní plyn metan (%) vyšší uhlovodíky (%) inerty (%) 

ČR naftový 97,7 1,7 0,6 

ČR karbonský 92,5 2,2 6,3 

Rusko 98,4 0,8 0,8 

Norsko 93,0 4,9 2,1 

 V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, který 

vznikal společně s ropou. Pokud se naftový zemní plyn těží společně s ropou, jedná se zpravidla o 

zemní plyn vlhký. V některých lokalitách ložiska neobsahují žádnou ropu, ale pouze zemní plyn 

suchý - jedná se s největší pravděpodobností o migraci plynové čepice z ropoplynového ložiska a 

její zachycení v další plynové pasti vyššího horizontu.  Příkladem je výše popsaná struktura PZP 

Dolní Bojanovice SARMAT (poznámka autora). 

 Vedle naftového plynu se dnes využívá i karbonský zemní plyn, který se z bezpečnostních 

důvodů odtěžuje při těžbě uhlí. Tento plyn je svým složením vždy suchý. Karbonský plyn se 

využívá v oblastech těžby černého uhlí. 

 Světové zásoby naftového zemního plynu jsou dostatečné, ale již dnes se řeší otázka, co 

bude po vyčerpání veškerých zásob plynu. Jednou z možností je výroba náhradního zemního plynu 

zplyňováním uhlí. Princip výroby naftového zemního planu lze popsat jednoduchou rovnicí 

Uhlí + H2O = CH4 + CO2 

Výroba naftového zemního plynu není v současné době ekonomicky výhodná 

[4]. 

4.3. Vlhkost zemního plynu 
Voda je běžnou součástí topných plynů. V závislosti na fyzikálních podmínkách a jejím 

obsahu v plynu může být přítomna v plynné, kapalné nebo i tuhé fázi. Za určitých podmínek může 

vytvářet s některými složkami topných plynů tuhé látky tzv. hydráty. S ohledem na problémy, které 
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může voda v plynárenských zařízeních způsobit zejména v kapalné a pevné formě nebo ve formě 

hydrátů, je zapotřebí umět vyhodnotit podmínky vzniku uvedených forem v závislosti na obsahu 

vody a předpokládaných provozních stavech. 

4.3.1. Vyjadřování obsahu vlhkosti v plynech 

Pro vyjadřování vlhkosti plynu se používá různých způsobů, z nichž nejčastější jsou: 

- Absolutní vlhkost 

- Měrná vlhkost 

- Relativní vlhkost 

- Teplota rosného bodu 

Absolutní vlhkost (ɸ) je definována jako hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu 

  
  

 
  [      ]  mw – hmotnost vodní páry, V – objem vlhkého plynu 

Měrná vlhkost je definována jako poměr hmotnosti vody k hmotnosti suchého plynu 

  
  

  
    Mw – hmotnost vodní páry v suchém plynu o hmotnosti mp 

Relativní vlhkost (φ) je definována poměrem absolutní vlhkosti plynu k vlhkosti plynu 

nasyceného vodní parou, nebo jako poměr tlaku par vody v plynu k tlaku nasycených par 

vody při téže teplotě 

  
  
  
  
 
  
  
  
 

Ochlazuje-li se plyn při konstantním tlaku, absolutní vlhkost se nemění až do určité teploty, 

při níž  p =   
  . Relativní vlhkost však během tohoto děje stoupá, až dosáhne hodnoty  =1. 

Dalším ochlazováním plynu nastává kondenzace přebytečných par vody, takže se absolutní 

vlhkost plynu zmenšuje, přičemž relativní vlhkost  =1 zůstává beze změny. Stav, při 

kterém je plyn (po izobarickém ochlazení) parami nasycen, se nazývá rosný bod. 

4.3.2. Škodlivé projevy vlhkosti plynu 

Koroze – na mokrých vnitřních stěnách potrubí, armatur a přístrojů vlhkost vytváří příznivé 

podmínky pro korozi. 

Eroze – kapky vody procházející nejužšími místy ventilů a zejména regulátorů tlaku tak 

vysokou rychlostí, že mohou tyto součástky mechanicky poškodit. 

Zamrzání – Voda může, opět zejména v nejužších místech, i mrznout a led ucpává potrubí i 

armatury a blokuje pohyb součástek v armaturách a přístrojích. Za určitých podmínek se 

netvoří čistý led, ale tzv. hydráty – blíže popisuji v další kapitole. 

4.3.3. Hydráty zemního plynu 

Hydráty plynů jsou pevné látky připomínající svým vzhledem led. Jsou řazeny 

k nestechiometrickým sloučeninám typu klatrátů, v nichž molekuly hydrátotvorné látky 

jsou uzavřené v krystalické mřížce vytvořené molekulami vody. Podle parametrů této 

mřížky jsou rozlišovány dva typy hydrátů. Základní jednotka typu I. má 2 malé a 6 velkých 

dutin (CH4, C2H6, CO2, H2S), u typu II. 16 malých a 8 velkých dutin (C3H8, i-C4H10). 
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Rozdílná velikost dutin vytvořených v mřížce umožňuje vznik tzv. smíšených hydrátů, tj. 

hydrátů obsahujících kromě vody více hydrátotvorných složek. Smíšené hydráty jsou 

stabilnější a jsou typické pro zemní plyn. 

 

                Obrázek č. 18 – Struktura hydrátů [6] 

 
 

 

Základními určujícími faktory vzniku hydrátů jsou: složení plynu, tlak, teplota a 

úplné nasycení plynu vodní parou. Doplňujícími faktory, které ovlivňují rychlost tvorby 

hydrátů jsou: přítomnost kapalné vody v proudu plynu, turbulence a předchlazení proudu 

plynu. 

 

Podmínky pro vznik hydrátů čistých plynů lze znázornit v souřadnicovém systému 

tlak – teplota. Na obr. č. 19. jsou vymezeny oblasti hydrátů pro obecnou rovnici 

 

M + n H2O = M·n H2O 
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                               Obrázek č. 19 – Fázový diagram vymezující oblasti tvorby hydrátů [5] 

 
1 – křivka tlaku nasycených par látky, tvořící hydrát 

2 – křivka tlaku par látky M nad hydrátem v přítomnosti kapalné vody 

3 – křivka závislosti teploty rozkladu hydrátu na tlaku (je téměř kolmá) 

4 – křivka snížení teploty tuhnutí vody při rozpouštění látky M ve vodě pod tlakem 

Z obrázku je zřejmé, že vesměs pro každou hydrátotvornou látku existuje určitá 

maximální teplota, nad níž její hydráty nevznikají. Tato teplota, která je nazývána 

„kritickou teplotou tvorby hydrátů,“ je vymezena průsečíkem křivky rovnovážné křivky 

hydrátů s křivkou tlaku nasycených par daného uhlovodíku. Kritické teploty tvorby hydrátů 

složek zemního plynu jsou následující: etan 14,4°C, propan 8,5°C, isobutan 2,1°C, oxid 

uhličitý 10°C a sulfan 29,5°C. Metan a inertní hydrátotvorné plyny (např. argon) tuto 

kritickou teplotu nemají, neboť jejich křivky nasycených par končí v jejich kritickém bodě, 

aniž by se proťaly s příslušnou rovnovážnou křivkou tvorby hydrátu. 

Pro stanovení podmínek vzniku hydrátů ve směsích plynů a tedy i zemního plynu se 

používá několik metod: 

1) Odečet příslušné teploty a tlaku z rovnovážných křivek tvorby hydrátů 

v závislosti na měrné hmotnosti zemního plynu 

2) Výpočet podle empirických vztahů 

3) Výpočet na základě experimentálních hodnot rovnovážných konstant a 

složení zemního plynu 

[5] 

4.3.4. Zabránění tvorbě hydrátů zemního plynu 

S rozvojem přepravy zemního plynu a jeho těžby nejen z ložisek, ale i z podzemních 

zásobníků plynu, je věnována velká pozornost vývoji způsobů, které by zamezily vzniku 

krystalických hydrátů a současně zajistily plynulou distribuci plynu. Odhaduje se, že 

prevence vzniku hydrátů při těžbě, distribuci a zpracování zemního plynu stojí až 500 

milionů dolarů ročně. Tato obrovská suma svědčí o tom, že prevence v zabránění tvorby 

hydrátů je velmi důležitá a nezbytná pro bezporuchový provoz technologie, ale i pro 

udržení plynulosti dodávek zemního plynu. V současné době se využívá několik metod pro 

zabránění tvorby hydrátů a to: 
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a) Snížení tlaku v systému pod kritický tlak tvorby hydrátů při dané teplotě – 

pro každou teplotu plynu existuje kritický tlak, pod který již nemůže ke 

tvorbě hydrátů docházet. Snížení tlaku v plynovodu by tedy mohlo být 

použito jednak jako metoda likvidace již vytvořených hydrátů, ale také jako 

metoda zabraňující jejich vzniku. Tato metoda má své nevýhody a to 

v prvním případě, při likvidaci hydrátových zátek, se část plynovodu uzavře 

a v potrubí se sníží tlak (např. odpuštěním do atmosféry) na takovou 

hodnotu, kdy dojde k samovolnému rozkladu hydrátů. Tento způsob je 

používán jen v havarijních případech. Druhá možnost – transport při nízkém 

tlaku není používán z důvodu značného poklesu přepravní kapacity 

plynovodu. 

b) Udržení teploty proudícího plynu nad teplotou tvorby hydrátů při daném 

tlaku – zábrana tvorby hydrátů udržováním teploty plynu nad kritickou 

teplotou spočívá v jeho ohřevu. Použití této metody pro dálkové plynovody 

je velmi nákladné (výstavba ohřívacích zařízení, spotřeba energie pro ohřev 

atd.) a neekonomické. Provádí se však u primární těžby a na PZP, kde před 

tlakovou redukcí není jiného východiska. 

c) Nástřik inhibitorů tvorby hydrátů do proudícího plynu – při tomto procesu 

vzniká, a je později separovaná kapalina, tvořená inhibitorem a vodou, která 

již nemá vlastnosti vhodné pro tvorbu hydrátů. Zabraňují tedy tvorbě 

hydrátové mřížky. Nejčastěji používanými inhibitory v plynárenství jsou 

etanol, metanol a glykol. 

Přesto všechno zůstává primární ochranou a nejúčinnější metodou k zamezení tvorby 

hydrátů dokonalé sušení zemního plynu po jeho vytěžení a před jeho distribucí do 

přepravní soustavy. 

[3] 

5. SUŠENÍ ZEMNÍHO PLYNU  

5.1. Sušení zemního plynu s obsahem vody 

  V průběhu skladování zemního plynu v PZP, které jsou vybudovány jak na bývalých 

ložiscích ropy a plynu, aquiferech nebo i kavernách, dochází k sycení plynu vodními parami 

z ložiskové vody a takto znehodnocený plyn je nutno při vyskladňování sušit na hodnotu rosného 

bodu odpovídající legislativním podmínkám. 

 Množství vodní páry v zemním plynu v závislosti na tlaku a teplotě je zobrazeno na obr. č. 20 
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        Obrázek č. 20 – Obsah vodní páry v zemním plynu [12] 

 

  Přítomnost vodní páry v zemním plynu (viz kapitola 4.3.2.) je nežádoucí především 

z důvodu koroze vnitřního povrchu potrubí, zamrzání v regulačních stanicích a tvorbou hydrátů, 

které mají za následek zarůstání potrubí, v extrémních podmínkách až do jeho úplné 

neprůchodnosti. 

  Metody sušení se dělí dle typu použité technologie na absorpční, adsorpční a nízkotepelná 

separace. Metody podrobněji popisuji v kapitole 6. 

 

5.2. Sušení zemního plynu s obsahem vyšších uhlovodíků 
Jednou z velmi důležitých podmínek kvality distribuovaného zemního plynu je absence 

jakýchkoliv kapalných nečistot, ne tedy jenom vody. Všechny podíly kapalných nečistot jsou 

prokázaným zdrojem provozních poruch. 

Bezpečná distribuce a použití zemního plynu vyžaduje, aby i při teplotách pod 0°C, a to 

v celém rozsahu tlaků, nedocházelo k vydělování kapalných podílů. Toto se týká jak vodní páry, 

tak gazolinu (gazolinem se nazývá směs vyšších uhlovodíků). Při skladování zemního plynu v PZP, 

jsou-li pro skladování využita bývalá ropoplynová ložiska, dochází, navíc k sycení vodní parou, 

také ke kontaminaci uskladněného plynu vyššími uhlovodíky. 

Zemní plyn obsahuje mnoho vyšších uhlovodíků, které mohou při určitých podmínkách 

začít kondenzovat. Obsahuje také látky neuhlovodíkového charakteru, které mají možnost 

kondenzovat. Tyto všechny složky zemního plynu začínají kondenzovat při různých teplotách a 

vytvářejí různé kondenzační procesy. 

Prvotní požadavek je proto detekovat teplotu, při které kondenzuje nejtěžší uhlovodík. 
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5.2.1. Důvody separace gazolinů 

Vyšší uhlovodíky mohou kondenzovat během přepravy v potrubí již při relativně 

nízkých koncentracích (tzv. zpětná, retrográdní kondenzace). Takto zkondenzované vyšší 

uhlovodíky mohou poškodit měřící přístroje či polymerové části potrubí jak v kapalné, tak i 

v plynné fázi. Odloučená frakce těchto uhlovodíků slouží k výrobě zkapalněných 

uhlovodíkových plynů a v nejmodernějších PZP jsou přímo využívány jako palivo 

v technologických ohřevech. Úpravou obsahu vyšších uhlovodíků v zemním plynu se 

dosahuje dodržení stanoveného Wobbeho čísla a spalného tepla. Wobbeho číslo (Ws) je 

základním kritériem záměnnosti zemních plynů a vyjadřuje podmínku zachování tepelného 

příkonu spotřebiče při změně spalovacích vlastností zemního plynu. 

5.2.2. Fázové rovnováhy v zemním plynu 

Fázové rovnováhy zemního plynu s obsahem vyšších uhlovodíků jsou závislé na 

složení zemního plynu, díky rozdílným fyzikálním vlastnostem jednotlivých uhlovodíků. 

Hranice plyn – kapalina je popsána křivkou rosných bodů na obrázku č. 21. Při překročení 

této křivky do dvoufázové oblasti dochází nejprve k vydělování vyšších uhlovodíků 

z plynné fáze, a tím také ke změně složení plynné fáze. Dalším zkapalňováním lze docílit 

toho, že plynná obsahuje jen nižší uhlovodíky. Jak je vidět na obrázku č. 22, nižší 

uhlovodíky mají nižší teplotu rosného bodu. 

Směs zemního plynu s vyššími uhlovodíky rovněž vykazuje značné retrográdní 

vlastnosti. Za určitých podmínek při izotermním snižování tlaku dochází ke kondenzaci 

určitého podílu uhlovodíků, aby následně při dalším snižování tlaku došlo k jejich 

opětovnému přechodu do plynné fáze. Retrográdní kondenzace může nastat pouze při 

určitých podmínkách v potrubní síti, viz obrázek č. 24. Na obrázku č. 25 lze názorně 

sledovat vzestup teploty rosného bodu s přibývajícím obsahem vyšších uhlovodíků. 

[13] 

Obrázek č. 21 – Křivka rosných bodů vyšších uhlovodíků [13] 
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Obrázek č. 22 – Křivky rosných bodů vyšších uhlovodíků [13] 

 

 

Obrázek č. 23 – Porovnání rosného bodu vody a vyšších uhlovodíků [13] 
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                                         Obrázek č. 24 – Závislost rosného bodu na teplotě a tlaku [13] 

 

                                     Obrázek č. 25 – Závislost HCDP na složení zemního plynu [13] 
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       Obrázek č. 26 – Kondenzát v potrubí [13] 

 

 

6. POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE SUŠENÍ 

6.1. Adsorpčního sušení 

Tato metoda využívá jako sušící medium oxid hlinitý Al2O3 (tzv. alumina), aktivní uhlí, 

silikagel a molekulová síta (zeolity). U těchto technologií lze dosáhnout hodnoty rosného bodu 

vody až -80°C a rosného bodu vyšších uhlovodíků až na -20°C. Tyto velmi nízké hodnoty však 

není nutno v praxi dosahovat, hlavně z ekonomických důvodů. 

Za velkou výhodu se považuje nulový najíždějící čas, tzn., že okamžitě po spuštění procesu 

sušení získáváme na výstupu z těchto zařízení plyn splňující kvalitativní požadavky. Pružnost 

v celé škále možného zatížení, bez vlivu změny ve složení vstupního plynu, je další výhodou této 

koncepce. Nesporně mezi klady patří i jednoduchost celého zařízení a velmi snadná obsluha, 

v neposlední řadě i nízké provozní náklady při sušení malých objemů plynu. 

Mezi nevýhody řadíme vysoké investiční náklady, vyšší tlakovou ztrátu, nebezpečí 

zanesení porézního adsorbentu a relativně vysoká spotřeba tepelné energie při regeneraci. 

Adsorbenty používané k sušení zemního plynu musí vykazovat vysokou mechanickou a tepelnou 

odolnost, konstantní adsorpční kapacitu a dostatečnou selektivitu. Navíc musí být nekorozivní, 

netoxické a chemicky inertní. V průmyslové praxi se uplatňují především silikagel a molekulová 

síta, v menší míře pak alumina a aktivní uhlí. 

V závislosti na velikosti pórů u těchto adsorbentů dochází k separaci molekul různých 

velikostí. Objem pórů je v přímé úměře s kapacitou jednotlivých materiálů. Základní 

charakteristiky nejpoužívanějších sušidel jsou v tabulce č. 5.  

[14]     
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             Tabulka č. 5 – Základní charakteristika nejpoužívanějších sušidel [14] 

  Silikagel Alumina Molekulové síto 

Povrch (m2/g) 750 - 830 210 650 - 800 

Objem pórů (cm3/g) 0,4 - 0,45 0,21 0,27 

Průměr pórů (Å) 21 - 23 26 vstupní otvory: 4,2 

Sypná hmotnost (kg/m3) 721 801 - 881 689 - 721 

Zdánlivá spec. Hmotnost (g/cm3) 1,2 1,6 1,1 

Měrné teplo (kJ/kg °C) 0,92 0,24 0,2 

 

6.1.1. Sušení zemního plynu silikagelem 

Silikagel je tvořen oxidem křemičitým, který je do různého stupně hydratován. Jedná 

se o látku s proměnlivým složením, jejíž sumární vzorec lze vyjádřit jako SiO2 · n H2O. 

Záchyt vodní páry u silikagelu je docilován prostřednictvím vodíkových můstků, 

vytvářených mezi povrchovými hydroxylovými skupinami adsorbentu a záporným pólem 

kyslíku vody. Regenerace sorbentu se provádí zahřátím na teplotu okolo 200 °C za 

sníženého tlaku. Velkou výhodou silikagelu je vysoká adsorpční schopnost pro C5 a vyšší 

uhlovodíky, čehož se využívá pro kombinované odstranění vyšších uhlovodíků a vody. 

Nevýhoda spočívá v možném zničení (mechanickému roztříštění) silikagelu (typ H) při 

fyzickém kontaktu s vodou ve formě kapaliny. Tomuto se dá předejít umístěním vrstvy 

voděodolného sušidla (např. silikagel typu WS) na vstupu do sušící věže.[14] 

         Obrázek č. 27 – Typy silikagelů používaných v sušících kolonách [15] 

 
a) Silikagel typu H – není odolný vůči vodě       b)       Silikagel typu WS – odolný vůči vodě 

 

Podrobněji se touto technologií zabývám v kapitole 7.2. Jedná se o popis praktického 

nasazení metody sušení silikagelem na PZZP Gajary. 

6.1.2. Sušení zemního plynu molekulárními síty 

Molekulární síta jsou krystalické hlinitokřemičitany (zeolity) obsahující ionty hliníku 

a křemíku, ale i ionty alkalických kovů, které vykazují ve své struktuře velikostně 

definované komůrky o specifickém vnitřním povrchu, do kterých jsou „zachycovány“ 

velikostně odpovídající molekuly. Základním předpokladem záchytu je, aby průměr 

molekuly sorbující látky byl menší, než je vstupní průměr otvorů molekulárního síta. Při 

průchodu média vrstvou molekulárního síta jsou proto zachycovány látky, jež pronikají do 

jeho vnitřní struktury a větší procházejí dále mimo vrstvu adsorbentu. Průmyslové 

označení zeolitů vychází z převažující přítomnosti kationtů (Na, K, Ca) nebo z podobnosti 

krystalické sítě se strukturou přírodních zeolitů zobrazených na obrázku č. 28. [16] 
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Obrázek č. 28 – Struktury zeolitů a) typ A, b) typ X [16] 

 

Molekulární síta vykazují velmi vysokou adsorpční sílu a větší rezistenci vůči 

znečištění. Jsou však nejdražší variantou adsorpčního sušení zemního plynu a vyžadují též 

vyšší teploty při regeneraci. 

6.1.3. Sušení zemního plynu aluminou 

Alumina je ze všech pevných sušidel nejlevnější. Vyžaduje však pro záchyt vody 

vyšší adsorpční lože, což velmi podstatně zvyšuje jak investiční náklady, tak i tlakovou 

ztrátu na sušící koloně. V procesu regenerace dochází ke značné ztrátě původní adsorpční 

aktivity. Sušení aluminou je navrhováno buď pro malé objemy plynu, nebo jako první 

vrstva sušící kolony se silikagelem k tzv. předsušení plynu (viz kapitola 6.1.1. – náhrada za 

silikagel typu WS). 

6.2. Absorpčního sušení 
Absorpční způsoby využívají k sušení hygroskopické roztoky. Používány jsou roztoky 

ethylenglykolů, chloridu vápenatého a chloridu litného. 

6.2.1. Sušení zemního plynu glykolem 

V současné době se glykoly zdají jako nejefektivnější kapalné sušidlo, proto jsou 

používány na všech podzemních zásobnících plynu v ČR mimo PZP Uhřice. Princip je 

zřejmý z obrázku č. 29. 

Pro sušení se používají čtyři typy glykolů: 

a) Monoetylenglykol – MEG 

b) Dietylenglykol – DEG 

c) Trietylenglykol – TEG 

d) Tetraetylenglykol – T4EG 

Jelikož se jedná o stávající technologii na PZP Dolní Bojanovice, která je již detailněji 

popsána v kapitole 3.2.8., navíc již není schopna plnit legislativní požadavky na kvalitu 

plynu a tématem této diplomové práce je v podstatě nahrazení tohoto zařízení jiným, 

nebudu se zde o tomto typu sušení více zmiňovat. 
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Obrázek č. 29 – Schéma absorpčního zařízení používající TEG [17] 

 

6.2.2. Sušení zemního plynu pomocí chloridů 

Sušení plynu pomocí chloridů se v praxi provádí sprchováním koncentrovaným 

roztokem LiCl – chloridu litného (35 – 45%) nebo CaCl2 – chloridu vápenatého, který je 

však vhledem ke svým silným korozivním účinkům méně vhodný. Regenerace sušícího 

média se provádí na výparníku za sníženého tlaku. Touto technologií lze bez energeticky 

náročného chlazení dosáhnout rosného bodu vody 0 až -10°C, což je nedostatečné. 

Snížením teploty sušícího roztoku lze dosáhnout rosného bodu až -30°C. Na obrázku č. 30 

je znázorněn proces adsorpčně – absorpční. V horní části sušící kolony je vložen pevný 

chlorid vápenatý ve formě tablet, který postupně přijímá vodu. Po adsorpci voda stéká do 

spodní části kolony, kde ve druhém stupni dochází k absorpci vody z plynu. 

  Obrázek č. 30 – Schéma sušení zemního plynu pomocí CaCl2 [14] 
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Tento postup lze použít v rozmezí tlaků 0,7 – 13,7 MPa s průtoky v rozmezí 30 000 – 

560 000 m
3
/hod. Výhody spočívají především v nízkých investičních nákladech tohoto 

jednoduchého zařízení, snadná obsluha a relativně nízké provozní náklady. Jako negativa 

uvedu známé korozivní vlastnosti CaCl2 a diskontinualita provozu, která je důsledkem 

nekonstantního obsahu vody v plynu na výstupu. Během periody sušení totiž koncentrace 

vody je v přímé úměře s časem a výrazně s dobou provozu narůstá. [14] 

6.3. Sušení kondenzační při ochlazení 

Tato metoda je z mého pohledu nejlepším řešením pro PZP Dolní Bojanovice a to z více 

důvodů. Při tomto sušení plynu je konečná hodnota rosného bodu velmi variabilní a závisí na 

zvolené technologii chlazení. Dosažením nízké teploty u plynu, při které dochází ke kondenzaci 

vody i vyšších uhlovodíků na požadovanou úroveň odpovídající rosnému bodu, lze dosáhnout 

škrcením plynu, strojním chlazením nebo expanzí na nadzvukových tryskách. 

6.3.1. Sušení zemního plynu nízkoteplotní separací (LTS) 

Je-li plyn v zásobníku skladován pod vysokým tlakem, je možné k sušení využít i 

metodu separace nízkoteplotní expanzí (Low–Temperature–Separation). Postup je založen 

na redukování tlaku pomocí škrtícího ventilu, kdy se při poklesu tlaku plyn ochladí a dojde 

k vyloučení kapalné fáze. Tento proces využívá tzv. vlastního chlazení při izoentalpické 

expanzi plynu v důsledku Joule – Thompsonova efektu. Při této metodě však hrozí vznik 

hydrátů, kterému je nutno zabránit nastřikováním vhodného inhibitoru nebo předehřátím 

plynu. Jedno z možných technologických uspořádání je na obrázku č. 31. 

Obrázek č. 31 – Schéma sušení zemního plynu nízkoteplotní separací LTS [12] 

 

Tok plynu je veden nejprve do výměníku plyn/plyn (gas/gas), kde dojde k jeho 

předchlazení a je před ním nastřikován inhibitor (v tomto případě glykol, který může být 

nahrazen metanolem či etanolem). Po předchlazení prochází plyn prvním „chladným“ 

odlučovačem kondenzátu, následuje škrcení ventilem J-T a další ochlazení plynu, 

v závislosti na podmínkách lze znovu přidat nástřik inhibitoru. Plyn dále postupuje do 

druhého odlučovače přes výměník tepla (g/g) a přes měřící trať vstupuje do plynovodní 

sítě. Kondenzát z „chladného“ odlučovače je sveden do separátoru, odkud je odloučený 

glykol odpouštěn k regeneraci a je znovu nastřikován před výměník. Ostatní kondenzáty 

jsou svedeny do skladovací nádrže a následně přepravovány k likvidaci. [12] 
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Tento způsob separace se pro PZP Dolní Bojanovice nehodí z důvodu 

nedostatečného tlakového spádu při těžbě zásobníku na hranici jeho povoleného 

minimálního skladovanému množství. Lze to však řešit za zvýšených provozních nákladů 

kompresorovou těžbou. 

6.3.2. Sušení zemního plynu strojním chlazením (CF) 

Typické uspořádání technologického procesu CF (Cold – Frac) je znázorněno na 

obrázku č. 32. 

Obrázek č. 32 – Schéma sušení zemního plynu využívající strojní chlazení CF [12] 

 

Princip metody spočívá ve vedení plynu tepelným výměníkem plyn/plyn (gas/gas), 

kde je ochlazován již vysušeným plynem. Před vstupem do chladícího zařízení je do 

proudu plynu nastřikován glykol, sloužící jako inhibitor tvorby hydrátů. Po průchodu 

chladícím zařízením se v „chladném“ odlučovači oddělí veškerý kondenzát a plyn je veden 

přes výměník tepla (g/g) na měřící trať a do plynárenské sítě. Kondenzáty jsou odvedeny 

do separátoru a je s nimi naloženo jako v předešlém případě. Použitý glykol je po 

regeneraci opětovně používán v uzavřeném cyklu. 

[12] 

Mezi zápory této metody bych zařadil složité technologické zařízení, závislost 

účinnosti na tlaku, dlouhá doba nájezdu do provozních parametrů, značná energetická 

náročnost a v neposlední řadě používání nebezpečných látek jako chladícího média. 

6.3.3. Sušení zemního plynu pomocí nadzvukových trysek 

Princip této metody spočívá v použití Lavalovy dýzy, ve které dochází k přeměně 

tlakové a teplotní energie plynu v energii kinetickou. 

Funkce této dýzy závisí na různých vlastnostech plynu při podzvukových a 

nadzvukových rychlostech. Rychlost podzvukového proudění plynu se zvýší, jestliže 

zužujeme průměr dýzy (tento jev nastává v důsledku rovnice kontinuity). V podzvukovém 

stavu (Machovo číslo M < 1) je plyn stlačitelný a tlaková (zvuková) vlna se jím může šířit. 

V bodě hrdla, kde je plocha příčného průřezu nejmenší, dosahuje plyn rychlosti zvuku (M 

= 1). Se zvyšováním plochy průřezu dýzy se vlivem Venturiho efektu plyn dále rozpíná a 

jeho rychlost roste (M > 1). 
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Plyn proudící skrze Lavalovu dýzu je možno uvažovat jako izoentropický (pozn. 

autora: termodynamický děj, při němž se entropie soustavy nemění – adiabatický vratný děj = 

izoentropický děj). Při dostatečném snížení teploty plynu v dýze klesne teplota plynu pod 

rosný bod vody a dojde ke kondenzaci v něm přítomných vodních par. Vzniklé kapičky se 

od proudu plynu oddělují za pomoci odstředivé síly (proudící plyn je roztočen statickými 

lopatkami). Odstředivá síla v nadzvukové části může dosahovat hodnot až 500 000 g. 

(pozn. autora: běžné laboratorní centrifugy dosahují obvykle odstředivé síly 10 – 30 000 g, pro 

speciální techniky se používají ultracentrifugy dosahující odstředivé síly až cca 80 000 g.) 

Kapičky se odstředí na stěnu dýzy, tenký film splývá ve směru toku a je možné jej 

odseparovat. Po separaci kapek je důležité zpět transformovat kinetickou energii 

proudícího plynu na jeho tlak. K tomuto se využívá takzvané rázové vlny. 

 Rázová vlna vzniká, když se těleso pohybuje prostředím větší rychlostí, než se o 

tom mohou v daném prostředí pohybovat informace (v plynu tedy rychleji než průměrná 

rychlost molekul plynu). Médium v blízkosti tělesa pak nestihne reagovat a „uhnout 

z cesty“. Rázová vlna se formuje tehdy, když se rychlost proudění plynu mění víc, než o 

rychlost zvuku. V místě, kde k tomu dochází, nemohou postupovat zvukové vlny proti 

proudu a dochází ke skokovému růstu tlaku. Měření ukázala, že tloušťka oblasti skokové 

změny je přibližně jen o jeden řád větší, než je střední volná dráha v médiu, přibližně 

mikrometr. 

Schéma sušící linky pracující na uvedeném principu je zobrazeno na obrázku č. 33. 

Vstupní proud sušeného plynu je prvně zbaven volné kapaliny v odlučovači kapek. 

Z odlučovače odchází vodou saturovaný plyn, který pokračuje do sušící trysky. V trysce se 

plyn pomocí lopatek roztočí a urychlí (urychlením dojde ke zchlazení plynu). Vlhkost 

zkondenzuje a s částí přisátého plynu je od hlavního proudu odstředivou silou odloučena. 

Ve zbytku plynu je poté indukována rázová vlna a vysušený opětovně natlakovaný plyn 

odchází ze sušící linky do plynovodu. Odstředěný kondenzát s přisátým plynem putuje 

z trysky do odplyňovacího aparátu. Zde se obě fáze oddělí. Odplyn je přimícháván zpět 

k vysušenému proudu plynu proto, aby ztráty byly co nejnižší. 

[18] 

Obrázek č. 33 – Schéma sušící linky pracující na principu Lavalovy dýzy [18] 
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6.3.3.1. Historický vývoj nadzvukových trysek 

6.3.3.1.1. Twister® Supersonic Separator 

První patent nadzvukového vírového odlučovače je z roku 1998. Patent přihlásila společnost 

TwisterBV, což je dceřiná společnost Shellu. Geometrie odpovídá obrázku č. 34. 

  Obrázek č. 34 – První model nadzvukového vírového odlučovače [18] 

 

Na obrázku je rovněž zobrazen průběh teploty podél osy trysky. Z porovnání geometrie 

trysky a teplotního profilu je zřejmé, že v důsledku umístění roztáčecích lopatek do 

nadzvukové (rozšiřující se) části dochází v oblasti před lopatkami k nárůstu teploty plynu. 

Důvodem je zbrzdění plynu vlivem místního odporu lopatek. 

[18] 

 

6.3.3.1.2. 3-S Super Sonic Separator 

K dalšímu vývoji nadzvukových vířivých separátorů došlo v roce 2000, kdy přišli ruští vědci 

z Moskevského Aerodynamického institutu na nápad umístit roztáčecí lopatky hned na vstup plynu 

do trysky. Patent se prodal Kanaďanům a vznikla společnost TrasLang Technologies. Návrh 

nového aparátu je pojmenován Super Sonic Separator (3-S) a jeho schéma je na obrázku č. 35. 

Obrázek č. 35 – Schéma Super Sonic Separátotu [18] 

 

3-S trysky mají roztáčecí lopatky umístěny hned u vstupu plynu do trysky, to je hlavní 

odlišnost oproti Twistru. Twister má lopatky v nadzvukovém prostoru a díky tomu dochází 
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k tlakové ztrátě a vzniku podzvukového proudění v odlučovacím prostoru. Důsledkem zpomalení 

plynu v odlučovacím prostoru dochází k částečnému odpaření vzniklých kapek a ke snížení 

separační účinnosti. Roztočení plynu hned na vstupu trysky tak, aby tangenciální rychlost 

v kombinaci s odstředivou silou oddělila jakékoliv kapičky vznikající v nadzvukové části a 

doručila je do oddělovací části, minimalizuje celkové tlakové ztráty. Zpomalení toku rázovou vlnou 

a regenerace tlaku se odehrává za separátorem kapek v difuzoru. Za difuzorem 3-S tryska obsahuje 

usměrňovací lopatky, které transformují tangenciální rychlost v axiální. 

[18] 

        Obrázek č. 36 – 3D model 3-S trysky [18] 

 

6.3.3.1.3. Vnitřní těleso 

Dalším vývojem vírových nadzvukových trysek byla implementace vnitřního tělesa. Nový 

design tak podporuje zachování momentu hybnosti rotujícího plynu tak, jak je patrné na 

následujícím obrázku. 

    Obrázek č. 37 – Vírová nadzvuková tryska s vnitřním tělesem [18] 

 

Kanál mezi stěnou a vnitřním tělesem svým tvarem tvoří Lavalovu dýzu, oblast cyklonové 

separace a difuzor. Vnitřní těleso zajišťuje soustředný vír, tím zamezuje disipaci (pozn. autora: 

disipace označuje nevratnou změnu energie na jinou) energie turbulentními víry, což vede k většímu 

zachování momentu hybnosti a k výraznému zlepšení separační účinnosti trysky. 

Maximální doba zdržení plynu v zařízení tohoto typu je nižší než dvě milisekundy. Takto 

krátká doba nedává možnost vzniku hydrátů. V praxi to znamená, že pro tuto technologii 

nízkoteplotní separace není potřeba nástřiku inhibitorů, čímž se úplně odstraní náklady spojené 

s regenerací inhibitoru z odseparovaného kondenzátu. 
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K dosažení rychlosti zvuku plynu je potřeba dodržet pravidlo, že vstupní průměr je 

minimálně √  krát větší než hrdlo trysky. Rozměry zužující se části Lavalovy dýzy se počítají dle 

následujících vztahů: 

     

      
   

 

  
 (

 

 
)
 
(
 

 
   )  (1) 

     

      
 

 

(    )
 (  

 

 
)
 
(
 

 
   )  (2) 

Kde D1, Dcr, L, Xm představují vstupní průměr, průměr hrdla, délku zužující se části, 

„relativní souřadnici zužující se křivky“ (zde není jasné, co přesně autor pojmem myslí, ale dá se 

předpokládat, že Xm je poměr x/délka oblouku křivky od vstupu k místu řezu). X je vzdálenost 

mezi libovolným kolmým řezem trysky a vstupem, D pak představuje průměr libovolného řezu ve 

vzdálenosti x od vstupu. 

[18] 

6.3.3.1.4. Ozařování plynu 

U posledního modelu separační trysky, který byl patentován v roce 2007 společností TwisterBV, je 

novinkou použití nízkotlakých rtuťových lamp, které emitují záření o vlnové délce 254 nm. Poloha 

ozařování byla patentována ve dvou místech, jak je znázorněno na obrázcích č. 38 a 39. 

          Obrázek č. 38 – Tryska s ozařováním plynu v krčku trysky [18] 

 
První uspořádání počítá s ozářením plynu při průchodu krčkem. Radiační lampa je 

s krčkem propojena optickým naváděčem. Důležité je rovněž průhledové okénko, které umožní 

průchod vlnovému záření stěnou trysky. 

[18] 
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          Obrázek č. 39 – Tryska s ozařováním plynu na vstupu do trysky [18] 

 
Druhá varianta počítá s ozářením plynu na vstupu do trysky. Světelné vlny z lampy k plynu 

opět putují optickým naváděčem s průhledem. U této varianty je možné plyn ozařovat dvěma či 

více lampami s rozdílnou vlnovou délkou. 

Zjednodušeně jsou vazebné elektrony molekul, které absorbují záření, ionizovány na vyšší 

energetickou hladinu. Tyto excitované elektrony jsou schopné přitahovat další molekuly (i 

neexcitované, zejména polární molekuly, jako je H2O) a tvořit tak zárodky kapiček. 

Patent počítá s použitím ozařování pro vylepšení separační účinnosti při odstraňování rtuti, 

vody, aromatických uhlovodíků, oxidu uhličitého a sirovodíku. Emitovanou vlnovou délkou se dá 

částečně ovlivnit druh odstraňované složky z plynu. Molekuly odstraňovaných příměsí plynu mají 

rozdílné velikosti a tak absorbují záření o různé vlnové délce. 

Bohužel je myšlenka použití nízkotlakých rtuťových lamp při nízkoteplotní separaci plynu 

natolik nová, že literatura neposkytuje žádné další informace. 

[18] 

6.3.3.2. Klady nadzvukových trysek 

 Zejména se jedná o malou velikost trysky. Publikována byla aplikace pro 41.300 Sm
3
/hod 

ZP o tlaku 10 MPa. Tryska byla dlouhá 1,828 m a průměr krytu 0,22 m. Odpovídající 

zařízení je sušící věž s výškou 5 m a průměrem 1 m. 

 Další výhodou je jednoduchost zařízení bez jakýchkoliv pohyblivých částí, během provozu 

není třeba údržby. 

 Nízké provozní náklady. Energetická potřeba spočívá pouze v pohonu čerpadla pro odvod 

kondenzátu a ohřev odplyňovače. 

 V porovnání s ostatními nízkoteplotními separacemi není nutné nastřikování inhibitoru. 

 Sušící linka je bez škodlivých vlivů na životní prostředí. V průběhu procesu nedochází 

k žádným emisím nebezpečných látek (BTEX, glykoly, metanol aj.) 

 Umožňuje současně separovat vodu a vyšší uhlovodíky. 

[18] 
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6.3.3.3. Zápory nadzvukových trysek 

 Hlavní nevýhoda a omezení je potřeba ustáleného provozu. Změny v teplotě, tlaku i 

množství plynu výrazně ovlivňují separační účinnost trysky. 

 Nová technologie je spojena s vysokou cenou „know how“. Správný návrh trysky je velmi 

obtížný, geometrie a přesnost provedení se pohybují v řádech desítek mikrometrů. Materiál 

trysek musí být odolný vůči abrazi a rázům spojených s rázovou vlnou. 

[18] 

 

7.  NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PZP DOLNÍ BOJANOVICE 
Jelikož přetrvávající neplnění legislativních parametrů na kvalitu plynu není jen modelový 

příklad, ale reálný problém na PZP Dolní Bojanovice, v této kapitole, na základě všech dostupných 

informací, svých znalostí a zkušeností z mnohaleté praxe, navrhuji konečné řešení problému 

v souladu se zadávacími podmínkami pro zpracování studie realizovatelnosti. 

 

7.1. Zadávací podmínky 
Požadované kvalitativní parametry na výstupu plynu z centrálního areálu PZP Dolní 

Bojanovice směrem do distribučního plynovodu: 

 Rosný bod vody   maximálně -8°C při tlaku 70 Barů 

 Rosný bod vyšších uhlovodíků  maximálně -2°C při tlaku 1 – 70 Barů 

Skutečné, dlouhodobě dosahované, kvalitativní parametry výstupu plynu z centrálního 

areálu PZP Dolní Bojanovice směrem do distribučního plynovodu: 

 Rosný bod vody   maximálně -9°C 

 Rosný bod vyšších uhlovodíků  běžně +18°C 

Zadávací podmínky obsahují šest možných variant zapojení nové technologie. Jedná se 

v některých případech jen o doplnění linky LTS s různými kapacitními možnostmi, ale také 

varianty s kompletními novými zařízeními zapojenými paralelně ke stávajícím celkům nebo s jejich 

částečným využitím. Tyto uvažované varianty zde postupně uvedu a na konec každé kapitoly 

provedu zhodnocení. 

7.1.1. Sériová LTS linka na 50% těžební kapacity 

V této variantě se předpokládá část toku plynu na výstupu z linek absorpčního sušení 

přesměrovat na technologii LTS a smíchávat jej na výstupu z LTS s tokem plynu, která bude 

k technologii LTS v bypass-u, schéma na obrázku č. 40. 

        Obrázek č. 40 – Zjednodušené schéma zapojení varianta 1. [19] 
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Zhodnocení autora: Jestliže vycházíme z dlouhodobě registrovaných údajů o rosném bodu 

vyšších uhlovodíků (+18°C) a maximálních možností dostupných technologií sušení vyšších 

uhlovodíků (-20°C), tak pouhým výpočtem zjistíme nereálnost tohoto návrhu při maximálním 

těženém množství, kdy poměr sušeného a nesušeného plynu je 1:1. 

                                        

Tv výstupní teplota rosného bodu 

TLTS minimální teplota rosného bodu dosažená technologií LTS 

TBP teplota rosného bodu v bypass-u (výstup ze současné technologie) 

Tento návrh realizovatelný je pouze za předpokladu, že dojde ke snížení maximálního denního 

těženého množství na cca 8,2 mil.m
3
, kdy se dostaneme na poměr sušeného a nesušeného plynu 

55:45. 

                                              

Původní linku stávající absorpční technologie lze pak využít samostatně při těžbě plynu pouze 

z obzoru Sarmat, který je prostý vyšších uhlovodíků a celé množství pak projde ochozem LTS. 

7.1.2. Sériová LTS linka na 100% těžební kapacity 

V této variantě bude vybudovaná sériová linka LTS k absorpční lince na plnou kapacitu 

(představuje vlastně rozšíření varianty 1. na plnou těžební kapacitu). Schéma na obrázku č. 41. 

        Obrázek č. 41 – Zjednodušené schéma zapojení varianta 2. [19] 

 

Zhodnocení autora: Když uvážíme, že každá technologie LTS dokáže separovat jak vyšší 

uhlovodíky, tak i vodu z plynu, nepovažuji variantu č. 2. za dobré řešení. V technologii by tak 

zůstala duplicitní část na sušení vody, která je energeticky náročná, provozně opotřebovaná 

(nutnost dalších investic) a náročná na údržbu. 

7.1.3. Paralelní LTS linka na 50% těžební kapacity 

V této variantě se předpokládá míchání plynu na výstupu z LTS s plynem na výstupu 

z linek absorpčního sušení. Schéma na obrázku č. 42. 

Obrázek č. 42 – Zjednodušené schéma zapojení varianta 3. [19] 

 

Zhodnocení autora: Na první pohled se opět jedná o nereálný projekt, pokud nebude snížena 

maximální možná denní nominace na 8,2 mil.m
3
 jako ve variantě 1. Navíc nezařadit 



Bc. František Michalica: Rekonstrukce technologie sušení plynu na PZP Dolní Bojanovice 

 

2014 47 
 

technologické ohřevy H - 111, H - 211, redukční ventily PV1101A(B) (v obrázku překlep 

PV1011) a separátor V – 130 do linie nové technologie sušení by v podstatě znamenalo 

vybudovat obdobná zařízení v paralelní lince. Realizací této varianty by došlo ke zbytečnému 

navýšení investičních prostředků. 

7.1.4. Paralelní LTS linka na 100% těžební kapacity 

V této variantě bude vybudovaná paralelní linka k absorpční lince na plnou kapacitu 

(představuje vlastně rozšíření varianty 3. Na plnou těžební kapacitu). Schéma na obrázku č. 43. 

Obrázek č. 43 – Zjednodušené schéma zapojení varianta 4. [19] 

 

Zhodnocení autora: Stejně jako u varianty 3., nezařadit technologické ohřevy H - 111, H - 211, 

redukční ventily PV1101A(B) a separátor V – 130 do linie nové technologie sušení by v podstatě 

znamenalo vybudovat obdobná zařízení v paralelní lince. Realizací této varianty by došlo ke 

zbytečnému navýšení investičních prostředků. 

7.1.5. Adsorpční linka na snížené % těžební kapacity 

V této variantě se uvažuje s využitím primární technologie až po výstup ze separátoru V – 

130. Těžený plyn může být za V – 130 částečně, nebo úplně přesměrovaný na adsorpční jednotku. 

Schéma na obrázku č. 44. 

Obrázek č. 44 – Zjednodušené schéma zapojení varianta 5. [19] 

 

Zhodnocení autora:  O této variantě se dá reálně uvažovat za předpokladu, že adsorpční sušící 

linka bude dimenzovaná alespoň na 55% maximálního těženého množství. Pak by se výsledný 

rosný bod vyšších uhlovodíků, za předpokladu maximálního sušení na adsorpci (-20°C), mohl 

rovnat až -2,9°C, což vyhovuje zadávacím podmínkám. Paralelní linku stávající absorpční 

technologie lze pak využít samostatně při těžbě plynu pouze z obzoru Sarmat, který je prostý 

vyšších uhlovodíků. Jak už je ale zmíněno v kapitole 6.1., sušení na maximální možnou míru se 

stává neekonomickým. V tomto případě je nutno vypracovat podrobnou finanční analýzu a 

odůvodnit vyšší provozní náklady před vyšší investicí. 

7.1.6. Adsorpční linka na 100% těžební kapacity 

V této variantě má být vybudovaná linka adsorpčního sušení na plnou kapacitu 

(představuje vlastně rozšíření varianty č. 5. na plnou těžební kapacitu. Schéma na obrázku č. 45. 
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Obrázek č. 45 – Zjednodušené schéma zapojení varianta 6. [19] 

 

Zhodnocení autora: Tato varianta dokáže bezesporu plnit požadavky na kvalitu plynu dle 

zadávacích podmínek. Nicméně, stejně jako u varianty č. 2., stávající paralelní linka absorpčního 

sušení je zde zbytečná. 

 Když shrnu všechny uvažované alternativy zapojení technologických celků, dle mého 

názoru je nejvhodnější varianta č. 6., ovšem s tím, že nebude provozovaná část původní sušící 

jednotky a to ze dvou důvodů. Ten první je, že již nebude potřeba, ten druhý je stejný jako u 

varianty č. 2. - v technologii by tak zůstala duplicitní část na sušení vody, která je energeticky 

náročná, provozně opotřebovaná (nutnost dalších investic) a náročná na údržbu. 

Teď už jenom zbývá zvážit a doporučit typ technologie. O zařízení CF (Cold – Frac), 

instalované na PZP Uhřice, dále neuvažuji. Podle mého názoru zde zápory silně převažují přednosti 

této technologie, jak je uvedeno v závěru kapitoly 6.3.2. Do finálního výběru se tedy dostává 

adsorpce na silikagelu a sušení pomocí nadzvukových trysek. Toto rozeberu v následujících 

kapitolách. 

7.2. Varianta A – technologie PZZP Gajary 
Na tomto PZZP mně byla umožněna exkurze a během prohlídky jsem se snažil hlavně o 

lince sušení získat co nejvíce informací k porovnání s jinými technologiemi. 

Podzemní zásobník Gajary-báden je vybudovaný v plynové čepici ropoplynového ložiska, 

která je bohatá na vyšší uhlovodíky. Na základě této skutečnosti a dalších provozních kritérií bylo 

rozhodnuto o instalaci adsorpčního sušení na bázi silikagelu. Dodavatelem této adsorpční jednotky 

byla německá společnost Silica Verfahrenstechnik GmbH Berlin, která má dlouholeté zkušenosti 

s touto technologií. Dodaná a instalovaná je tří kolonová jednotka s výstupní filtrací, s okruhem 

ohřevu a chlazení regeneračního plynu a s jednotkou stabilizace gazolinu. Maximální denní průtok 

je 1,0 – 6,0 x 10
6
 m

3
 závisí na aktuálním složení plynu a provozním tlaku. 

[15] 
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Obrázek č. 46 – Náplň kolony – technologický list [15] 

 

V každé koloně je instalovaná náplň (obr. č. 46), která je sestavena ze čtyř vrstev. Klíčovou 

vrstvou adsorbentu je vrstva silikagelu typ KC-H (obr. č. 27a), které výška dosahuje 6.182 mm. 

Další vrstvou je silikagel typ KC-WS (obr. č. 27b), jejíž úloha je chránit klíčovou vrstvu před 

případnou volnou kapalinou, která by ji mohla poškodit. Právě z tohoto důvodu rozsah dodávky 

adsorpční jednotky zahrnuje i vstupní separátor, aby dodavatel technologie měl plnou kontrolu nad 

procesem sušení plynu. Pro případ selhání vstupního separátoru nebo jeho nízké účinnosti je 

silikagel typ KC-WS poslední překážkou pro volnou vodu, která by mohla definitivně poškodit 

klíčovou vrstvu. Další vrstvy jsou tvořeny keramickými kuličkami, které mají za úkol: 

 Zabezpečit rovnoměrné přerozdělení průtoku přes kolonu 

 Vyplnění hluchého prostoru ve spodní části kolony, především pod a v okolí 

perforovaného distributoru 

 Zabránit migraci silikagelu do spodní části kolony – tato funkce je zabezpečovaná 

předposlední vrstvou keramických kuliček, jejichž průměr 12 – 14 mm je menší 

jako průměr silikagelu 

Obrázek č. 47 zobrazuje, co se vlastně odehrává v adsorpční koloně. Ze všech složek zemního 

plynu silikagel nejlépe pohlcuje molekuly vody, proto se zóna vody vytváří hned po vstupu do 

kolony. Následuje zóna uhlovodíků C6+. Ve směru toku zemního plynu se mění zóna těžších 
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uhlovodíků na zónu lehčích uhlovodíků, za kterou vystupuje plyn z kolony v obchodní kvalitě. 

Obsah složek etanu C2 a propanu C3 je v plynu poměrně vysoký a jejich zasycení v koloně je 

rychlé. 

[15] 

 

   Obrázek č. 47 – Dynamika adsorpce v koloně [15] 

 

Prakticky okamžitě hned na začátku cyklu dochází k jejich průniku přes kolonu. Obsah butanu C4 

v zemním plynu je o něco nižší a k jeho průniku dochází během pár minut. Následně v cca 1/3 

cyklu postupně dochází k průniku pentanu C5 a hexanu C6. Když se ve výstupním plynu začínají 

objevovat uhlovodíky C7, rosný bod uhlovodíků se může začít zhoršovat. Složka C8 už významně 

ovlivňuje rosný bod uhlovodíků vystupujícího plynu. Právě proto obsah složek C8+ je důležitým 

parametrem spolu s průtokem, tlakem a teplotou pro návrh kolony (rozměr, objem náplně) a 

následně i výpočet potřebné délky adsorpčního cyklu. 

[15] 

 Na chromatografické analýze je možné pozorovat výše popsané chování adsorpčního 

procesu (obr. č. 48). Postupné zvyšování a snižování koncentrace uhlovodíků (pozorovatelné 

především na složkách C3, C4, C5) je způsobeno tím, že se jednotlivé složky postupně uvolňují 

z adsorpční kolony stále ve větším množství, protože jsou vytláčeny těžšími uhlovodíky. Následný 

pokles koncentrace je způsoben tím, že z kolony se začala uvolňovat ve větším množství další 

složka, které koncentrace následně roste ve výstupním plynu na úkor složek, které již v plynu jsou. 
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                      Obrázek č. 48 – Koncentrace složek plynu na výstupu z kolony [15] 

 

Proces adsorpčního sušení je zřejmý z obrázku č. 49. Na to, aby byla zabezpečená 

kontinuální těžba, jsou potřebné minimálně dvě kolony, protože kolonu, která je nasycená 

uhlovodíky a vodou, je potřeba zregenerovat. Samotná regenerace se skládá ze dvou částí. 

Z vyhřátí kolony s cílem odpaření těžších uhlovodíků a vody (je to analogický proces jako vysušení 

oroseného zrcadla v koupelně horkým vzduchem z vysoušeče vlasů) a z chlazení kolony na 

požadovanou teplotu. 

Aby byl tento proces co nejefektivnější, jsou adsorpční jednotky tří kolonové nebo čtyř 

kolonové v závislosti na přístupu, který se zvolí na zabezpečení maximálního výkonu. Regeneraci 

kolony je zabezpečuje procesní plyn, který je odregulován z plynu těženého. Na objem (průtok) 

regeneračního plynu mají vliv dva faktory. 

[15] 
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Obrázek č. 49 – Schéma linky adsorpčního sušení [15] 

 

Za první čas, který je k dispozici na zregenerování kolony a za druhé minimální průtok, 

který je potřebný na zatížení kolony regeneračním plynem, aby byla celá náplň rovnoměrně 

zregenerovaná. Regenerační plyn se nejprve předehřeje v kolně, která se předtím zregenerovala a je 

potřebné ji schladit. Tímto způsobem se využije naakumulované množství tepla v koloně a 

regenerační cyklus se zefektivní. Následně plyn vstupuje do ohřevu (obr. č. 50), kde se dohřeje na 

Obrázek č. 50 – Ohřev plynu [15]  

požadovanou teplotu cca 290°C. Když je teplota 

předehřátého plynu dostatečně vysoká (>240°C), 

předehřátý plyn prochází přes ohřev bez dalšího 

dohřívání. 

 Aby byl celý proces co nejefektivnější, 

každá kolona má dvojvrstvou vnitřní izolaci 

(betonovou výstelku) v celkové šířce 145 mm, která 

se instaluje až na místě stavby. Ve výrobě došlo 

k navaření kotev na vnitřní stěnu kolon (obr. č. 51), 

jejichž úlohou je udržet jednotlivé vrstvy v době 

nanášení izolačního materiálu na stěny nádoby (obr. 

č. 51). Díky vnitřní izolaci se úplně minimalizují 

teplotní ztráty po dobu regenerace (regenerační 

cyklus je kratší) a následné teplo akumulované 

v regenerované koloně je možné dlouhodoběji 

využívat na předehřívání plynu. Regenerační cyklus 

je ukončen, když se na výstupu z kolony dosáhne 

teploty cca 260°C. Konkrétní teplota se nastavuje 

podle obsahu vyšších uhlovodíků. 

[15] 
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              Obrázek č. 51 – Navařování kotev a pohled na vnitřní izolaci v koloně [15] 

 

Průběh teplot plynu v regeneračním cyklu je zřejmý z obrázku č. 52. Plyn na výstupu z regenerační 

kolony se ochlazuje na cca 20 – 25°C a získaný kondenzát se následně zpracovává ve stabilizační 

jednotce gazolinu. Plynné složky, které se oddělí při zpracování gazolinu, se využívají jako 

palivový plyn na ohřev regeneračního plynu nebo jako palivový pro kotelnu, což zvyšuje účinnost 

celého procesu. Plyn využívaný na regeneraci kolony se vrací zpět do proudu těženého plynu před 

vstupem do kolony a tím se uzavírá okruh regenerace. 

[15] 

 

Obrázek č. 52 – Průběh teplot v kolonách v procesu regenerace [15] 

 

7.2.1. Výsledky s testovacího provozu 

Před spuštěním do testovacího provozu bylo časově nejnáročnější nastavení ohřevů. 

Vzhledem k dynamickým změnám teploty na vstupu do ohřevu v rozmezí 20 – 240°C je poměrně 

složité nastavit regulaci ohřevu tak, aby nedocházelo k překročení požadované výstupní teploty. 

Navíc regulace musela spolehlivě reagovat nejenom při provozu jednoho ohřevu, ale i při 

současném provozu dvou, případně i tří ohřevů. Během testovacího provozu bylo ve spolupráci s 
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dodavatelem technologie provedeno několik testů – dva výkonové testy a jeden test spolehlivosti 

zařízení. 

Výkonové testy byly zaměřeny, vedle kontroly kvalitativních parametrů plynu, především 

na kontrolu garantované spotřeby plynu, která se mění v závislosti na složení a průtoku sušeného 

plynu. Testy byly úspěšné a dosažené parametry byly v garantovaných intervalech. Zatížení kolon 

na maximální průtok neproběhlo z důvodu prozatímního nepřipojení všech provozních sond. Na 

druhé straně však test proběhl na konci těžební sezony, kdy byly vytvořeny podmínky na ověření 

limitu kolony na zachytávání vyšších uhlovodíků při denních průtocích 1,0 – 2,0 mil.m
3
. 

Test spolehlivosti měl prokázat minimálně 98% dostupnost (provozuschopnost) zařízení po 

dobu 30 dnů. I tento test dopadl dobře a ujistil, že technologie úpravy plynu je v dobré kondici. 

Samozřejmostí jsou i zaznamenané, investorem mně blíže nespecifikované, drobné 

nedostatky, které se budou v době odstávky odstraňovat. Důležitým faktem však je, že tyto drobné 

nedostatky nenarušují bezpečný a spolehlivý chod technologie úpravy plynu. 

Provoz adsorpční jednotky je plně automatizovaný a poměrně jednoduchý (obr. č. 53). ŘS 

přepíná kolony do jednotlivých režimů a reguluje výkon jednotlivých ohřevů. Adsorpční jednotka 

má málo pohyblivých strojních částí a to znamená méně údržby. Je to jednotka, která může 

prakticky okamžitě naběhnout z pohotovostního režimu na maximální těžební výkon. Další 

výhodou adsorpční jednotky je velká flexibilita z pohledu: 

 Vstupních teplot plynu – provozní teplota v koloně může být prakticky v rozsahu  

0 - 45°C. Minimální teplota však musí být nad bodem tvorby hydrátů 

 Vstupních tlaků – například v případě rozšiřování skladovací kapacity může být 

požadavek na snížení pracovního tlaku v koloně, co by sice znamenalo snížení 

průtoku přes kolony, v žádném případě by to však nevyvolalo žádné další investice 

na udržení adsorpční jednotky v provozu 

 Provozování jednotky – standardně se provozuje jako tří kolonová jednotka (po 

jedné koloně v provozu, regeneraci a chlazení). Za určitých podmínek (složení 

plynu, porucha některé kolony) je možný provoz i na dvě kolony (jedna v provozu, 

u druhé za tuto dobu proběhne regenerace i vychlazení) 

 Řízení provozu – k dispozici je plně automatický režim řízení, který počítá délku 

cyklů podle průtoku, teploty, složení (předdefinované varianty složení) a tlaku 

plynu, ale také je k dispozici manuální režim, který umožňuje 

nastavení/přizpůsobení délky cyklů podle zhodnocení všech provozních parametrů. 

[15] 
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Obrázek č. 53 – Operátorské schéma [15] 

 Poznámka: Obrázek č. 53 ve větším rozlišení se nachází v příloze. 

Reporty ŘS linky sušení ze tří dnů zkušebního provozu jsou v příloze pod čísly 2., 3. a 4. 

Délka cyklů by se měla v budoucím provozu postupně prodlužovat na 9 – 48 hodin 

v závislosti na průtoku plynu, protože po náběhu na cílové kapacitní parametry by se měl obsah 

vyšších uhlovodíků v těženém plynu snižovat. V tomto případě by už nebylo potřebné 

přizpůsobovat délku cyklu HDCP (RBU), bylo by ho však možné nastavovat na RBV. Prodloužení 

cyklu by znamenalo zároveň i zefektivnění budoucího provozu – sníží se počet potřebných 

regeneračních cyklů. (Poznámka autora: podle zkušeností z PZP Dolní Bojanovice k tomuto v závislosti na 

provozu dojde cca po 15 – 20 sezonách). V závěru je velmi důležité upozornit na fakt, že během 

provozu dochází k opotřebování klíčové vrstvy silikagelu typ KC-H, k postupnému ztrácení jeho 

adsorpčních schopností a po dosažení kritické hranice je nutno celou náplň vyměnit. V závislosti na 

množství a složení těženého plynu se doba výměny odhaduje na 2 až 4 sezony. 

[15] 

 

7.3. Varianta B – technologie nadzvukových trysek 
Jelikož mně zatím nebylo umožněno shlédnout technologii sušení pomocí nadzvukových 

trysek v provozu a možná exkurze je zatím v rámci vyjednávání a příprav, budu se tedy držet 

informací o provozu získaných z jiných zdrojů. 

V kapitole 6.3.3.3 jsem uvedl dvě hlavní nevýhody této technologie. Vysokou cenu „know 

how“ lze snížit jen obchodním vyjednáváním a není tématem této diplomové práce. Pokusím se 

však vyřešit potřebu ustáleného provozu a navrhnout složení a zapojení technologických částí tak, 

aby byly splněny podmínky nutné pro správnou funkčnost zařízení a nebyly tím zhoršeny provozně 

technické parametry těžby na PZP Dolní Bojanovice. 

Stávající zařízení pro těžbu má dle technologického postupu minimální denní hodinové 

množství 50x10
3
 m

3
. Na základě této skutečnosti a také z důvodu minimalizace počtu 

nadzvukových trysek navrhuji regulaci provádět skokově právě po 50x10
3
 m

3
. Z této optimalizace 

pak vychází paralelní zapojení čtyř sušících trysek s hodinovým výkonem 2x 50.000, 1x100.000 a 
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1x 200.000 m
3
. Tímto je pokryto hodinové množství až do maximálního denního, které odpovídá 

375.000 při 9,000 mil./den. Blokové schéma zapojení je na obrázku č. 54. 

       Obrázek č. 54 – Zjednodušené schéma návrhu zapojení (autor) 

 

Z důvodu zabezpečení stálého tlaku na tryskách navrhuji využít v souladu se zapojením č. 

6 dle zadávacích podmínek, stávající regulátory tlaku PV1101A (B). Zajištění ustáleného průtoku 

v jednotlivých tryskách budou mít za úkol regulátory průtoku na výstupních potrubích z trysek. 

Ohřívání plynu na optimální teplotu provádějí stávající technologické ohřevy H – 111 před 

tlakovou regulací, a k dohřívání poslouží H – 211. Samozřejmostí je, že výkonové armatury 

zmiňovaných regulátorů tlaku, průtoku i teploty ovládá ŘS s PID regulací, tedy regulačním členem 

s proporcionální, integrační a derivační časovou konstantou. Primární separace volné kapaliny 

nebude nijak dotčena, nadále budou provozována zařízení V – 100, V – 101 a V – 130. Zapojování 

jednotlivých trysek do provozu dle požadované denní nominace je zpracováno ve formě tabulky, 

která je přílohou č. 5, a zde uvádím její část pro požadavek denní nominace 7,500 mil.m
3
. 

      Obrázek č. 55 – Výsek z tabulky přílohy č. 5 (autor) 

 

Navržené výkonové parametry trysek umožňují určitou variabilitu při jejich zapojování do 

provozu a také potrubí DN 700 PN 80 mezi PZP a MMS Brodské v délce cca 30 km má slušnou 

akumulační schopnost, proto neuvažuji v této fázi o další rezervní trysce. 

Separované kapaliny budou přečerpány na stávající skladové hospodářství, kde by bylo 

vhodné instalovat zařízení na oddělení vody od gazolinu. Plyn získaný z kondenzátu bude přiveden 
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do stávající regulační stanice a následně spotřebován jako palivo pro technologické ohřevy či kotle 

temperující kompresory a budovy přístavku. 

Obdobné zařízení instalované na mořském vrtu B11 v Malajsii, kde linku tvoří šestice 

trysek, každá o pracovním objemu 70.800 m
3
/hod, je na obrázku č. 56. Studie o proveditelnosti zde 

prokázaly, že pořizovací a operační úspory jsou ve výši US $ 30 – 80 milionů oproti absorpční 

metodě pracující s TEG. 

[18] 

 

 

 
  

Obrázek č. 56 – Sušící linka na mořském vrtu B11 v Malajsii [http://twisterbv.com/] 
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8. ZÁVĚR 
Úkolem této práce bylo na PZP Dolní Bojanovice vyřešit přetrvávající problémy 

s neplněním legislativním požadavků na kvalitu plynu, a to konkrétně snížit rosný bod vyšších 

uhlovodíků u expedovaného plynu na přípustnou mez. V době výstavby tohoto zásobníku byla 

skutečnost, že ložisko je původní ropoplynové, silně podceněna, a instalovaná linka sušení není 

schopna separovat vyšší uhlovodíky.  

 V této diplomové práci popisuji podrobně současný stav skladovacího ložiska i povrchové 

technologie, zabývám se dostupnými zařízeními a po selekci se rozhoduji mezi dvěma sušícími 

linkami, které jsou schopny na ně kladené požadavky plnit bezezbytku. 

V konečné fázi posouvám na první místo kondenzační sušení nadzvukovými tryskami před 

technologií adsorpce na silikagelu. Hlavním důvodem je, že pro svoji činnost využívá energii již 

stlačeného plynu a jeho další energetická náročnost je prakticky nulová. Vyšší pořizovací cena 

tohoto téměř bezúdržbového zařízení bude jistě vykompenzovaná minimálními provozními 

náklady. Hlavní negativum této technologie jsem potlačil vhodným výběrem a zapojením 

jednotlivých trysek do provozu. 

Na druhém místě tedy zůstává zařízení společnosti Silica Verfahrenstechnik GmbH Berlin, 

které zaostává za nadzvukovými tryskami hlavně velkou provozní energetickou náročností, 

požadavkem na větší zastavěnou plochu a nevyhnutelnou pravidelnou výměnou hlavní náplně po 

jejím opotřebení. 

Vycházel jsem hlavně ze svých znalostí získaných studiem, a více jak desetiletých 

praktických zkušeností z tohoto podzemního zásobníku. Zvolil podle mého názoru tu nejvýhodnější 

a nejvhodnější možnou variantu. 
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