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 Summary 

In the presented work are drawn contemporary modern workflows overhauls 

mining probes for underground gas storage facilities. The first part describes the 

problem of storage of natural gas and its importance to the use of current clean 

energy stocks. The next section describes the methods of fitting out the 

underground reservoirs. Later, analyzed the causes of the most common 

disorders of mining probes. Overhauls probes are described in detail and 

illustrated images for understanding the whole problem with this work. In 

conclusion, it expressed the belief that this type of repair will be carried out still 

more modern methods, to continue to improve the production parameters of 

mining probes. 

Keywords: Mining probes, the causes of failures, underground gas storage, 

overhaul, operational procedures, ground support elements, casing columns, 

green energy 

 

 

 Anotace 

V předloţené práci jsou zpracovány současné moderní pracovní postupy při 

generálních opravách vtlačně - odběrových sond na podzemních zásobnících 

plynu. V první části je popsána problematika skladování zemního plynu a jeho 

význam z hlediska vyuţití ekologické energie současnou populací. V další části 

jsou popsány způsoby vystrojení podzemních zásobníků. Později jsou 

analyzovány příčiny nejčastějších poruch vtlačně - odběrových sond. Generální 

opravy sond jsou podrobně popsány a doloţeny snímky pro pochopení celé 

problematiky těchto prací. V závěru je vyjádřeno přesvědčení, ţe opravy tohoto 

typu se budou provádět stále modernějšími metodami, aby se i nadále 

zlepšovaly produkční parametry vtlačně - odběrových sond. 

Klíčová slova: Vtlačně - odběrová sonda, příčiny poruch, podzemní zásobník 

plynu, generální oprava, pracovní postupy, podzemní vystrojení, paţnicové 

kolony, ekologická energie   
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Seznam použitých zkratek 

 

České zkratky 

ČSN   Česká státní norma 

EN   Evropská norma 

GGK   Gama - gama karotáţ 

GO   Generální oprava 

KAC   Karotáţ a cementace 

KCL   Chlorid draselný 

MND   Moravské naftové doly 

MPa   Megapascal (tlaková veličina) 

PPBV   Podpovrchový bezpečnostní ventil 

PZP   Podzemní zásobník plynu 

VAGT   Typ plynotěsného závitu čerpacích trubek 

XN   Typ profilu v usazovací vsuvce 

 

 

Cizojazyčné zkratky  

ISO   International Organization for Standardization  
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1. Úvod 
 

Zemní plyn jako forma energie se stal neodmyslitelnou součástí dnešní 

moderní doby. Vytápění rodinných domů a jiných objektů tímto médiem je 

nanejvýš ekologickou záleţitostí. Minimálně zatěţuje ţivotní prostředí a dostává 

se do popředí zájmu o tuto formu energie.  

Poptávka po ropě a zemním plynu v současnosti neustále roste, stoupá 

spotřeba těchto nerostných surovin. Přestoţe vědci zkoumají moţnosti vyuţití 

jiných forem energií, např. elektrickou, solární, atd., stále je ropa a zemní plyn 

kaţdodenní potřebou člověka, bez níţ si ţivot nelze představit. [8] 

Na rozdíl od jiných energetických zdrojů je zemní plyn dodáván sítí 

plynovodů. V současnosti jsme víceméně odkázáni na dodávky ze zahraničí. 

Z této situace vyplývají nejrůznější obtíţe, o čemţ jsme se přesvědčili 

v nedávné minulosti. Stačí připomenout neshody mezi Ruskem a Ukrajinou 

s následným přerušením dodávky zemního plynu. 

Kapacita všech zásobníků plynu v České republice nedokáţe pokrýt 

spotřebu našeho státu v zimním období. Základní funkcí podzemních zásobníků 

plynu je přizpůsobení zásobování pro pokrytí sezónních poţadavků. Kromě 

toho mohou zásobníky zemního plynu slouţit jako záloţní zdroj při přerušení 

dodávky z plynovodů. 

Podzemní zásobníky plynu se staly součástí plynárenského systému. 

Technicko-ekonomické výpočty zpracované v řadě zemí přesvědčivě prokázaly, 

ţe podzemní skladování plynu je nejvhodnější způsob regulace jeho 

nepravidelné spotřeby.   

Těţba ze zásobníků plynu probíhá pro doplnění rovnoměrných dodávek 

v době, kdy poptávka převýší normální dodávky plynu. Je logické, ţe mnohem 

větší poptávka je v období říjen - duben, tedy v zimním období, kdy bývají 

provozní tlaky nejvyšší. V letních měsících spotřeba plynu rapidně poklesne. 

V tomto období jsou provozní tlaky v tělese zásobníku nejniţší a dochází tedy 

k ideální příleţitosti pro nejrůznější opravy vtlačně - odběrových sond. 
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2. Podzemní uskladňování plynu  
 

Problematika podzemního skladování plynu má jak ve světě, tak i u nás 

dlouholetou tradici. Podzemní zásobníky plynu se staly nezbytným článkem 

plynárenského systému, který je schopen reagovat na sezónní odběrové 

potřeby spotřebitelů. Podzemní skladování plynu je i v České republice jednou 

z nejdůleţitějších a perspektivních disciplín v problematice palivové základny a 

v době sílícího ekologického tlaku na sniţování zátěţe ţivotního prostředí. 

V současné době existuje ve světě řada typů podzemních zásobníků, 

vycházejících z daných ekologických podmínek, odběrových nároků a 

ekonomicko-technických moţností. 

Podzemní zásobníky plynu se budují zejména ve vytěţených ropných a 

plynových loţiscích, v horninových kavernách, popř. ve vylouţených solných 

kavernách nebo v aquiferech. Aquifery jsou uměle vytvořená loţiska plynu, ze 

kterých se vytěsní voda obsaţená v pórech hluboko leţícího aquiferu plynem.  

 Plyn je vtláčen do skladovacího obzoru přes provozní sondy, které 

zajišťují propojení mezi oblastí vyuţívanou pro skladování a povrchem. Plyn je 

vtláčen do podzemních prostor a dochází k nárustu tlaků v celém podzemním 

tělese. [4] 

Tyto tlaky nesmějí překročit nejvyšší stanovený provozní tlak, aby 

nedošlo k průniku plynu do těsnícího nadloţí, které se nachází nad tělesem 

zásobníku. Hranice nejvyššího provozního tlaku je stanovena, aby nedocházelo 

k tlakovým změnám a napětí, které by mohlo způsobit mechanické poškození 

ve vrstvách a zlomech. [4] 

Naopak v letních měsících, kdy je kapacita zásobníku natlačeného 

plynem nejniţší, je třeba dodrţet minimální provozní tlak, aby nedocházelo 

k zavodnění vtlačně - odběrových sond. Tato podmínka platí zejména u 

zásobníků v aquiferech. [4] 

Podzemní zásobníky plynu musí být provozovány plně v souladu se 

ţivotním prostředím. Zásobník smí být provozován pouze takovým způsobem, 
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aby nezapříčinil jakýkoliv nepřípustný pohyb zemského povrchu a neměl 

jakýkoliv vliv na okolní ţivotní prostředí. [6] 

Minimální doporučená hloubka pro PZP se pohybuje okolo 300 metrů, 

mělčí zásobníky jsou i ve světě výjimkou. Podstata je dána zejména mocností 

těsnících hornin. Maximální hloubky pro vytváření zásobníků se pohybují 

většinou do 2000 metrů a jsou dány ekonomickou náročností jak při jejich 

zřizování, tak i s přihlédnutím k nákladnosti případných oprav takto hlubokých 

podzemních útvarů. [2] 

V našich podmínkách existuje dlouhodobá tradice v podzemním 

skladování plynu. V České republice je v provozu několik podzemních 

zásobníků. Jsou provozovány v různých hloubkách a tím pádem v odlišných 

horninách a kolektorech. V současné době je na území našeho státu 

provozováno 8 podzemních zásobníků. Šest zásobníků vlastní společnost RWE 

Gas Storage. 

PZP Lobodice (13km od Přerova) je nejmenším zásobníkem u nás a 

zároveň jediný aquiferový zásobník v ČR. Objekty zásobníku se nacházejí na 

obou březích řeky Moravy a Malé Bečvy v rozsáhlém luţním lese. Po likvidaci 

staré svítiplynové technologie byla provedena výstavba nových technologických 

celků a došlo k záměně za zemní plyn. Podzemní těleso tohoto zásobníku je 

tvořeno horninami paleozoického stáří. V podloţí se nacházejí horniny 

krystalinika, zejména chloritické fylity a grafitické břidlice. Provozní tlaky zde 

v letních měsících (vtláčecí perioda) přesahují 4 Mpa, coţ s ohledem na 

hloubku celého útvaru okolo pouhých 400 metrů, dává tušit nejrůznější obtíţe 

při pracovních operacích na těchto sondách. [9] 28. 3. 2010 

PZP Štramberk se nachází v podhůří Beskyd. Kolektor je tvořen 

porézními horninami karpatského horizontu. Geologická stavba loţiska je 

tvořena příkrovovou stavbou vnějšího flyšového pásma západních Karpat, 

přesunuté přes třetihorní sedimenty Karpatské předhlubně. Tlak plynu se 

pohybuje v rozmezí 4, 5 - 5, 5 Mpa v závislosti na ročním období. Skladovací 

obzor se nachází v intervalu 500 - 690 metrů. [4] 

PZP Třanovice leţí na severní Moravě asi 10 kilometrů od Českého 

Těšína v oblasti u obce Horní Ţukov. Je vybudován v prostorech bývalého 
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loţiska plynu na severních svazích tzv. Ţukovského hřbetu. Je tvořen převáţně 

karbonskými horninami. Hlavní loţiskový obzor představují bazální klastika 

spodního bádenu. Loţisko najdeme v hloubkách cca 450 metrů, coţ ho řadí 

k našim nejplytším zásobníkům. [4] 

PZP Tvrdonice je prvním zásobníkem na území ČR, který vyuţívá ke 

skladování zemního plynu původních přírodních loţisek kapalných a plynných 

uhlovodíků. Jeho provozem byly získány cenné zkušenosti pro výstavbu dalších 

podzemních zásobníků. Řadíme ho mezi nejhlubší podzemní uskladňovací 

útvary u nás. V sarmatském a bádenském obzoru v intervalu 1050 - 1600 metrů 

leţí vytěţené loţisko kapalných a plynných uhlovodíků. Najdeme ho na 

jihovýchodní Moravě v katastrech obcí Tvrdonice, Kostice, Hrušky a Týnec na 

území Vídeňské pánve, ve východní části moravské ústřední předhlubně. 

Kolektor je tvořen soudrţnými jemnozrnnými písky. [9] 28. 3. 2010 

PZP Dolní Dunajovice je největším zásobníkem v České republice. Byl 

vytvořen v částečně vytěţeném plynovém loţisku v jiţní části vněkarpatské 

předhlubně severozápadně od Mikulova na východním úpatí Pavlovských 

vrchů. Skladovacím obzorem jsou bazální klastika spodního miocénu. Hloubka 

uloţení v intervalu 1030 - 1120 metrů, nadloţní těsnící kryt je tvořen jílovci 

s mocností 14 - 60 metrů. V hloubce cca 1050 metrů se nacházejí glaukonitové 

pískovce, uloţené aţ v sedmi vrstvách částečně oddělené jílovci. [4] 

Kavernový zásobník Háje u Příbrami byl navrţen pro pokrytí oblasti 

středočeského kraje a především pro hlavní město Prahu. Jedná se o oblast, ve 

které neexistují ropo-plynové ani plynotěsné aquiferové struktury. Jedná se o 

oblast příbramského rudného revíru v proterozoických sedimentech ve formaci 

středočeského plutonu. Skladovací prostor je tvořen sítí horizontálních chodeb 

vyraţených v ţule. Svou podzemní konstrukcí se výrazně liší od ostatních 

podzemních zásobníků plynu na našem území. U nás se však jedná o zatím 

první podzemní zásobník tohoto typu. Celé podzemní dílo zasahuje do hloubek 

cca 1 000 metrů a pracuje při tlacích v rozsahu 2 - 12 Mpa. Podzemní prostory 

jsou s povrchovou technologií spojeny pěti vtlačně-odběrovými sondami. 

Paţnicové kolony mají průměr 244,48 mm (9 
5

8
 ”) a konstrukce sond je řešena 
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s přihlédnutím ke skutečnosti, ţe sondy musí bezporuchově slouţit po celou 

dobu ţivotnosti zásobníku. [9] 29. 3. 2010 

Podzemní zásobník v Dolních Bojanovicích byl uveden do provozu 

v roce 1999 s vyuţitím nejmodernějších technologií. Skladovací kapacita tohoto 

zásobníku činí 576 mil. m3 s maximálním denním těţebním výkonem 9 mil. m3.   

Tento zásobník vlastní SPP Bohemia. [4] 

PZP Uhřice je naším nejmladším podzemním zásobníkem. Je 

provozován od roku 2001 a jeho kapacita se postupně zvyšuje ze současných 

180 mil. m3 aţ na 270 mil. m3. Tento zásobník vlastní firma MND se sídlem v 

Hodoníně. [4] 

  
Obr. 1 Vtlačně - odběrová sonda na podzemním zásobníku plynu (foto autor) 
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3. Způsoby vystrojení vtlačně - odběrových 

sond 
 

Podzemní vystrojení podzemního díla u Příbrami je výrazně odlišné od 

ostatních podzemních zásobníků na našem území, jak jiţ bylo výše uvedeno. 

Všechny uţ zmiňované podzemní útvary jsou vystrojeny podobným způsobem. 

Jejich tělesa pod úrovní terénu tvoří kolony paţnic, kterými jsou sondy 

zapaţeny po odvrtání na poţadovaný průměr a do potřebných hloubek. Při 

paţení vrtů rozlišujeme obecně paţnicové kolony na řídící, úvodní, technické a 

těţební. 

 Řídící kolona se usazuje v hloubce podle potřeby aţ do 50 metrů. Tato 

největší kolona zpevňuje ústí vrtu a cementuje se aţ po povrch. Pomocí řídící 

kolony se izolují povrchové vrstvy, stabilizuje se hladina podzemní vody a tím 

se chrání i hlubší intervaly proti závalům. 

 Úvodní kolona paţnic slouţí pro přepaţení vodonosných a 

nesoudrţných vrstev. Její průměr je obvykle 244, 48 mm (9 
5

8
 “). Tato kolona 

plní důleţitou funkci z pevnostního hlediska. Přebírá hmotnost ostatních kolon a 

také ústí sondy. Bývá proto zabudovaná do pevných a nepropustných vrstev. 

Technická kolona se zapouští pouze tehdy, je-li to podle geologických 

podmínek naléhavé. [2] 

 Těţební kolony se zapouštějí zpravidla o průměrech 139, 70 mm (5 
1

2
 “), 

168, 28 mm (6 
5

8
 “) nebo 177, 80 mm (7“). [2] 

 Prostory mezi jednotlivými paţnicovými kolonami bývají obvykle 

vyplněny cementem od paty paţnic aţ po povrch. Úlohou cementace 

paţnicových kolon je upevnění paţnic, ochrana proti jejich deformaci vlivem 

bočních tlaků hornin a především chrání paţnice před korozí. Nejdůleţitějším 

úkolem cementace mezipaţnicových a zapaţnicových prostor je jejich 

hermetizace vůči sobě. [2] 
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Jednotlivé kolony paţnic, s výjimkou řídící kolony, jsou na ústí vzájemně 

spojené základní přírubou a redukčními přírubami za účelem hermetičnosti 

prostoru mezi jednotlivými kolonami. Jednotlivé příruby jsou spojeny šrouby a 

utěsněny pomocí těsnících krouţků z měkké oceli, zapuštěnými do dráţek v 

listech jednotlivých přírub. [2] 

Pahýl těţební kolony se uřeţe cca 11 centimetrů nad úroveň spodního 

listu základní příruby (Obr. 2). Kolona je usazena do klínů ve spodní části 

produkčního kříţe a je utěsněna pomocí speciálních gum ve tvaru písmene H 

(H - manţety). Ve spodní části produkčního kříţe je v závěsné přírubě usazena 

kolona čerpacích trubek pomocí závěsného kuţele, který je zajištěn šesti 

zajišťovacími kuţelovými šrouby s ucpávkami.   

 

 

Obr. 2 Spodní list základní příruby (foto autor) 
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Kolona čerpacích trubek musí po celé své délce zabezpečit dokonalou 

plynotěsnost ve všech závitových spojích. Plynotěsnosti se dříve dosahovalo 

vkládáním teflonových krouţků do dráţky v závitech jednotlivých trubek. Tento 

způsob je však dnes uţ povaţován za nedostatečný. Jako nejdokonalejší 

způsob k dosaţení dokonalé plynotěsnosti celé kolony čerpacích trubek lze 

povaţovat speciální plynotěsné lichoběţníkové závity typu VAGT s dosedacími 

plochami kov na kov. Tato konstrukce vytváří hladký vnitřní povrch kolony i v 

místech závitových spojů.  

Pro zvýšení bezpečnosti celé produkční sondy se usazuje  PPBV, coţ je 

podpovrchový bezpečnostní ventil (Obr. 3). Toto zařízení při náhlém poklesu 

tlaku v nadzemní části sondy uzavře hermeticky čerpací trubky a zabrání uniku 

plynu na povrch. Tato nově vyvinutá technologie se stává, i přes svou finanční 

nákladnost, nezbytnou součástí vtlačně - odběrových sond současnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při pouţití pakru se zabuduje do čerpací kolony, cca 10 metrů nad 

pakrem, tzv. proplachovací objímka. Jedná se o zařízení umoţňující v případě 

potřeby cirkulaci kapaliny mezi prostorem mezikruţí a vnitřním objemem 

čerpacích trubek. Také u proplachovacích objímek rozlišujeme několik druhů 

konstrukcí a průměrů. Otvírání a zavírání se provádí mechanickými nárazovými 

nůţkami, které se zapustí aţ do těla proplachovací objímky na ocelovém drátě. 

Obr. 3 Podpovrchový bezpečnostní ventil (foto autor) 
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Na ústí sondy se namontuje před touto operací tzv. lubrikační hlava, která 

umoţňuje následné operace v čerpací koloně pod tlakem.   

K hermetickému uzavření mezikruţí mezi kolonou čerpacích trubek a 

těţební kolonou paţnic je zabudován pakr. Pouţívá se mnoho druhů pakrů, 

např. Husky, Halliburton (Obr. 4), Baker, Camco atd. Jedná se o těsnící prvek 

výhradně zahraniční výroby. Pakr se usadí nad hlavou protipískových filtrů.  

  

 

Obr. 4 Hydraulický pakr Halliburton (foto autor) 
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4. Analýza příčin poruch vtlačně - odběrových 

sond  
 

Jestliţe provozní stav sondy ohroţuje bezpečný provoz podzemního 

zásobníku plynu, musí být tato sonda neprodleně opravena. Jedná se obvykle o 

postupy nesmírně náročné jak po stránce ekonomické, tak po stránce 

odborného provedení veškerých prací. Tyto práce provádějí firmy, které mají 

s podobným charakterem prací dostatečné zkušenosti. 

Nejběţnější poruchou plynových sond je tzv. prošpílování  protipískových 

filtrů, které slouţí jako zábrana proti vnikání jemného loţiskového písku 

strhávaného proudícím plynem do prostor těţební kolony. Dochází k narušení 

štěrbinové konstrukce, která je tvořena lichoběţníkovým drátem navinutým na 

perforovaném těle filtrů. Tyto protipískové filtry jsou při naplavení obsypány 

jemnozrnným křemičitým pískem, který má zabraňovat vnikání loţiskového 

písku do podzemního vystrojení sondy. [1] 

Důleţitým kritériem pro sníţení, případně zabránění pískování je zvolený 

reţim těţby plynu. Je třeba zvolit vhodný průměr trysky, přes kterou proudí plyn 

v povrchových rozvodech. Pokud dochází k postupnému vnikání loţiskového 

písku přes narušené místo, pak dojde postupem času k úplnému ucpání 

protipískových filtrů (Obr. 5) a následnému zastavení produkce plynové sondy. 

Toto bývá obvykle nejčastější porucha při těţbě ze zásobníkových sond. [1] 

Obr. 5 Ucpané protipískové filtry (foto autor) 
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 Mezi další poruchy na plynových sondách řadíme nedostatečnou 

hermetičnost mezipaţnicových prostor. Tyto netěsnosti se projevují na ústích 

sond. Při provozu podzemních zásobníků plynu mohou vysoké tlaky zapříčinit 

nejrůznější komplikace, popřípadě erupce plynu. Práce spojené 

s odstraňováním těchto závad jsou velmi náročné, jak z hlediska technického 

provedení, tak i bezpečnosti práce. Do této skupiny sloţitých oprav charakteru 

demontáţí a výměny ústí sond patří všechny práce na sondách, které vyţadují 

demontáţ spodních částí erupčních kříţů (Obr. 6). Nejčastěji se tyto části na 

ústích sond vyměňují v případech, kdy dochází ke zjevným únikům plynu mezi 

závity paţnic, coţ se následně projeví v netěsnostech mezi přírubami na 

povrchovém vystrojení PZP. [7]   

  

 
Obr. 6 Spodní část produkčního kříţe po demontáţi (foto autor) 
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Dalším zdrojem netěsností v paţnicové koloně můţe být nehermetický 

pakr (Obr. 7), coţ je speciální zařízení zabraňující průniku plynu do těţební 

kolony nad pakrem. Tento prostor je vyplněn pakrovací kapalinou.   

 

 

Obr. 7 Poškozený mechanický pakr (foto autor) 

 

Dále se jedná o závady po celé délce kolony čerpacích trubek a 

nedostatečné těsnosti ve šroubovaných spojích.  

Mezi další závady vyţadující okamţité řešení patří úniky plynu na 

ramenech produkčních kříţů. Tyto zásahy do nadzemního vystrojení sond 

provádějí pracovníci báňské záchranné sluţby, vybavení potřebným materiálem 

umoţňujícím vykonávat opravy podobného charakteru. V případě havarijního 

stavu produkčního kříţe je nutno vyměnit kompletní ústí sondy. Jedná se o 

rekonstrukci stávajícího ústí, které předchází nastěhování osádky s potřebným 

vybavením a technologií potřebnou k opravám podobného rozsahu. [7] 
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5. Generální opravy vtlačně - odběrových sond 
 

Generální oprava sondy na podzemním zásobníku plynu obvykle 

znamená obvrtání původní filtrační kolony, její vytaţení na povrch, odfrézování 

těţební kolony paţnic v  produkčním intervalu a následné rozšíření tohoto místa 

na poţadovaný průměr. Účelem generální opravy je sníţení ztrát v podzemním 

systému a tím zvýšení denního výkonu sondy. 

Dnes se moderními metodami pomocí rourořezů odfrézuje poţadovaný 

úsek paţnic a následně se tento interval rozšíří, čímţ se podstatně zlepší 

produkční parametry opravované sondy. Při samotném rozšiřování se pouţije 

rozšiřovač potřebného typu Hodotech nebo Baker-Hughes (Obr. 8) podle 

abrazivity horniny a zkušeností pracovníka - specialisty. Po těchto pracovních 

postupech se provede důkladné pročištění sondy od kovových úlomků, pilin a 

zbytků horniny. Následně je sonda připravena na zapuštění a obsypání nové 

filtrační kolony. Tuto operaci provádí specializovaná firma, jejíţ pracovníci mají 

zkušenosti s pracemi tohoto typu a vlastní potřebnou technologii.   

Obr. 8 Rozšiřovač Baker-Hughes (foto autor) 

Po zabudování protipískových filtrů se sonda vystrojí pakrovací sestavou 

a kolonou čerpacích trubek potřebného typu a průměru dle poţadavků 

objednatele. Po zapuštění podpovrchového vystrojení sondy je třeba veškeré 

nářadí odzkoušet poţadovaným tlakem. Po úspěšných tlakových zkouškách se 

demontuje hydropreventr a přistoupí se k montáţi nové horní části produkčního 
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kříţe. Po jeho následné tlakové zkoušce se přistoupí k čerpacímu pokusu a 

celkovému oţivení sondy. Je-li veškerá kapalina z čerpacích trubek vytěţena 

do nádrţí, dochází k nástupu plynu a ověření produkčních schopností sondy po 

generální opravě.  

Všechny výše popsané operace na podzemním zásobníku plynu si 

vyţadují dokonalou souhru všech zúčastněných firem a vysokou profesionalitu 

pracovníků, kteří se podílejí na generální opravě. Při všech akcích je třeba dbát 

na bezpečnost práce a ochranu ţivotního prostředí v oblasti PZP. 

Pro důkladné objasnění jednotlivých pracovních postupů popíši průběh 

veškerých oprav na sondě krok po kroku od nastěhování osádky na pracovní 

plochu aţ po ukončení oprav a odstěhování zúčastněných firem z prostoru 

podzemního zásobníku plynu. 

V průběhu nastěhování vrtné soupravy a kompletní technologie na 

pracovní plochu je třeba věnovat zvýšenou pozornost okolí zásobníku a 

především příjezdovým cestám, aby nedocházelo k poškozování přilehlých 

zemědělských kultur těţkou technikou. 

Po účelném rozmístění veškerého zařízení a strojů na pracovní ploše se 

přistoupí k montáţi soupravy, jejímu vystředění a ukotvení pomocí ocelových 

lan. Před zahájením prací se provede kontrola a odborné posouzení 

připravenosti pracoviště, soupravy a protihavarijních opatření za účasti komise, 

sloţené z odpovědných vedoucích pracovníků. Za připravenost pracoviště 

zodpovídá přítomný vrtmistr. Samotné práce mohou být zahájeny aţ po 

odstranění všech zjištěných závad a nedostatků na pracovišti. Pracovní 

operace spojené s pracemi na sondě jsou řízeny operátory podzemních oprav. 

  Nejprve se připraví v nádrţích potřebné mnoţství pracovní kapaliny. 

Váha pracovní kapaliny se připraví v závislosti na loţiskovém tlaku. Přesná 

hodnota tohoto tlaku je denně upřesňována zodpovědným geologem PZP. 

Váha pracovní kapaliny se upraví tak, aby přetlak na loţisko činil 

maximálně 5%. Při úpravě pracovní kapaliny musí pověřený pracovník 

průběţně váţit vzorky připravované kapaliny. Příliš těţká kapalina by totiţ 

způsobovala její utrácení do obzoru, nepřiměřeně lehká kapalina by naopak 

nedokázala udrţet tlak v loţisku a docházelo by ke komplikacím při umrtvování 
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sondy. Váha pracovní kapaliny se postupně zvyšuje sypáním KCL v mnoţství 

30 kg/m3 do tohoto média, za stálého míchání celého obsahu proplachovacím 

agregátem. Tímto způsobem lze postupně zatěţkávat aţ na váhu 1,15 kg/dm3. 

Po dosaţení této váhy je další sypání draselné soli do vody neúčelné, roztok je 

nasycený a vyšší váhy dosáhneme přimícháváním dalších chemikálií. Připraví 

se dostatečné mnoţství pracovní kapaliny, minimálně 2x obsah sondy.  

Navíc se připravuje tzv. blokovací kapalina, která se pouţívá 

k případnému zamezení ztrát kapaliny do loţiska. Tato kapalina se pouţívá 

v případech, kdy loţiskový je tlak niţší neţ hydrostatický. Blokovací kapalina 

současně chrání obzor před znečištěním. Při přípravě blokátoru je důleţité 

zajistit dokonalou čistotu nádrţí, rozvodů, čerpadla a především míchané 

kapaliny. V opačném případě se celé zařízení vyčistí filtračním zařízením, 

připraveným k tomuto účelu na pracovní ploše. Obvykle se namíchají 2 m3 

blokovací kapaliny za pouţití potřebných chemikálií. Všechny pracovní postupy 

při umrtvování sondy očekávají ideální pracovní postupy bez komplikací, 

případné problémy musí být neprodleně řešeny zodpovědnými osobami. 

Před vlastním umrtvováním sondy se napojí tlakové vedení od čerpadla 

na vrchní část produkčního kříţe. Ze spodní části produkčního kříţe se propojí 

tlakové potrubí do prázdné nádrţe s uklidňovačem výtoku. Do tohoto vedení se 

vkládá regulovatelná tryska, která umoţní úpravu výtoku média ze sondy při 

neustálém sledování tlaků. Je třeba instalovat manometry na všechna 

mezikruţí pro neustálé odečítání a zaznamenávání průběţných tlaků. Veškeré 

tlakové vedení se odzkouší poţadovaným tlakem. Po všech přípravných 

pracích se přistoupí k umrtvování sondy. Do těţebních trubek se začerpá 

potřebné mnoţství upravené pracovní kapaliny podle předem vypočteného 

obsahu. Stupačky o průměru 73, 03 mm (2 
7

8
 “) cca 3 l/m, 88, 90 mm (3 

1

2
 “) cca 

4 l/m nebo 114, 30 mm (4 
1

2
 “) cca 8 l/m. Před pracovní kapalinou bylo jiţ 

začerpáno 1 000 litrů blokátoru, který byl zatlačen do obzoru.  

Po naplnění celé kolony čerpacích trubek pracovní kapalinou je třeba 

otevřít proplachovací objímku nad pakrem, aby mohlo dojít k vycirkulování 

veškeré pakrovací kapaliny z mezikruţí na povrch do nádrţí a následnou 

výměnu média v sondě za pracovní kapalinu. Otevření proplachovací objímky 
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provádí specializovaná firma. Její pracovníci nainstalují na produkční kříţ tzv. 

lubrikační hlavu, která umoţňuje zapustit na ocelovém drátě do čerpacích 

trubek nůţky, potřebné k otevření proplachovací objímky. Po jejím prokazatelně  

úspěšném otevření se vymění obsah kapalin v sondě přímo, tzn. ţe pracovní 

kapalina vstupuje do čerpacích trubek a pakrovací kapalina je vytláčena přes 

tlakové potrubí a uklidňovač výtoku do nádrţe.  

Je třeba bedlivě sledovat poměr vtláčené a vytláčené kapaliny za 

neustálého sledování tlaků na manometrech. Začerpávané mnoţství kapaliny 

musí odpovídat vytláčenému mnoţství do nádrţe. Případné nesrovnalosti se 

upravují regulační tryskou na výtoku. Sonda se proplachuje tak dlouho, aţ 

začne prokazatelně cirkulovat pracovní kapalina bez známek plynu. Po 

zastavení chodu čerpadla nesmí docházet k výtoku z tlakového potrubí do 

nádrţe, sonda musí být klidná. V průběhu pozorování sondy jsou všechna 

šoupátka na produkčním kříţi otevřena. 

Pokud je sonda po přestávce klidná a bez projevu, provede se demontáţ 

horní části produkčního kříţe. Následně se namontuje na ústí sondy 

hydropreventr a po funkční zkoušce čelistí se provede jeho tlaková zkouška 

poţadovaným tlakem, obvykle na 21 MPa. Do preventru musí být namontovány 

oboje čelisti, tzn. plné čelisti pro uzavření sondy celým průměrem a další čelisti 

poţadovaného průměru pro bezpečné uzavření se zapuštěným nářadím 

v sondě. 

Po úspěšných tlakových zkouškách přistoupíme k otevření pakru, coţ je 

těsnící element zabraňujícící průniku plynu z obzoru do prostoru v mezikruţí 

nad pakrem. Nejprve uvolníme 6 ks zajišťovacích šroubů s ucpávkami a pomocí 

našroubovaného manipulačního kusu uvolňujeme pakr otáčením 8 - 10 otáček 

vpravo, za neustálého natahování celé kolony. Pro prokazatelné otevření pakru 

se tento těsnící prvek odzkouší pojíţděním celé kolony nářadí několikrát 

směrem nahoru a dolů. Otvírání a zavírání pakrů je zvláštní operace, která 

vyţaduje určité zkušenosti s tímto typem prací. Proto musí být přítomen 

zodpovědný operátor, který řídí práce tohoto typu. Existuje několik druhů pakrů 

nejrůznějších typů a konstrukcí. 

Po otevření pakru je nutno sondu opět důkladně propláchnout pro 

vycirkulování případného plynu pod pakrem přes uklidňovač výtoku do nádrţe. 
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Následně se vytahá postupně kompletní podzemní zařízení ze sondy na 

povrch. Kolona čerpacích trubek se rozšroubuje a uloţí se po kusech na 

mostky. Závity trubek se namaţou a opatří ochrannými krytkami, aby nedošlo 

k poškození závitů. Také pakrovací sestava je rozšroubována a odeslána ke 

kontrole funkčnosti. Při pozvolném taţení nářadí bylo nutno doplňovat sondu za 

kaţdým vytaţeným kusem, aby se neustále vyrovnával pokles hladiny 

způsobený úbytkem vytaţeného obsahu těla čerpacích trubek. 

Po vytaţení kompletního podzemního čerpacího vystrojení následuje 

kompletní rekonstrukce ústí sondy. Nejprve se zapustí zaslepený pakr 

odpovídajícího průměru dle rozměru paţnic těţební kolony, objímka 

s centrátory  a vše se zapouští na vrtných tyčích. Po zapuštění do hloubky cca 

100 metrů se našroubuje do sestavy vrtných tyčí tzv. odpojovač.  Následně se 

zapouštějí vrtné tyče aţ do poţadované hloubky, ve které je pakr usazen a po 

uzavření tlakově odzkoušen. Zkouška zaslepeného pakru se provádí obvykle 

tlakem 8 MPa/30min. se záznamem poklesu tlakové křivky pomocí 

elektronického zařízení. Po úspěšné tlakové zkoušce pakru, jejíţ průběh je 

odsouhlasen operátorem, je kolona vrtných tyčí rozšroubována v odpojovači a 

vrtné tyče s horní částí odpojovače se vytáhnou na povrch. Vrtné tyče jsou 

ukládány  po dvou kusech do věţe. Sonda se doplní pracovní kapalinou 1 metr 

pod úroveň ústí. 

Zdemontuje se hydropreventr, následně se uvolní šrouby a provede se 

demontáţ spodní části produkčního kříţe 279, 40 mm (11“) x 179, 39 mm 

(7 
1

16
 “). Vyčistí se sklepní šachta a pracoviště se připraví na svářečské práce při 

kompletní rekonstrukci ústí. Osádka připraví minimálně 2 ks práškových 

hasicích přístrojů a řádně odmastí stěny sklepní šachty od případných 

hořlavých zbytků. Pro veškeré svářečské práce je vypracován technologický 

postup. Práce provádějí svářeči s platným osvědčením dle platných norem 

s oprávněním v rozsahu prováděných prací.  

 V průběhu svářečských prací provádí dozor pracovník odpovědný za 

činnost související se svařováním.  
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 Upálí se paţnice úvodní kolony včetně spodního listu základní příruby a 

poté i pahýl těţební kolony (Obr. 9). Obě upálené kolony se odstraní mimo 

prostor sklepní šachty a zahájí 

se práce na konstrukci nového 

ústí sondy. Nejprve se navaří 

paţnice těţební kolony, obvykle 

o průměru 168, 28 mm (6 
5 

8
 “) 

nebo 177, 80 mm (7“) (Obr. 10). 

Svařuje se s předehřevem a 

pomalým dohřevem, přičemţ 

předehřev se provádí kyslíko - 

acetylénovým plamenem na 

teplotu 250 - 300 °C. [5] 

Kontrola teploty se provádí termokřídami nebo teploměrem. Zhotovený 

svár se ohřeje na 400 - 450 °C s následným ochlazováním v tepelně - izolačním 

zábalu, coţ obvykle představuje 

izolační vata zn. Rotaflex. V průběhu 

svařování nesmí teplota poklesnout 

pod 250 °C. Po vychladnutí sváru se 

svařené místo dokonale očistí a 

provede se vizuální kontrola trhlin 

v materiálu. Poté se provádí rentgen 

sváru a kapilární zkouška. V případě 

zjištění trhlin se svár musí vybrousit, 

znovu svařit a celá zkouška se 

opakuje aţ do úspěšného výsledku. [5]   

  

 

Obr. 9 Uřezané ústí sondy (foto autor) 

 

Obr. 10 Navařená paţnice těţební 

kolony (foto autor) 
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Následně se navaří předem připravená paţnice úvodní kolony obvykle o 

průměru 244, 48 mm (9 
5  

8
“) se základní přírubou (Obr. 11). Základní přírubu je 

nutno situovat výškově zpravidla do úrovně terénu a směrově obvykle dle 

polohy plynové přípojky. Svařované a přilehlé plochy musí být řádně očištěny 

od mechanických nečistot a odmaštěny aţ do lesklého kovu. Kapilární zkoušky 

svárů provádí pracovník defektoskopie prozářením, jedná se o radiologickou 

zkoušku. [5] 

 

Obr. 11 Nový spodní list základní příruby s pahýlem 

paţnice (foto autor) 

 

Na veškeré svářečské práce je provozovatelem vydáno povolení ke 

svařování a musí být respektovány bezpečnostní předpisy. Po úspěšně 

provedených zkouškách svárů se upraví pahýl paţnice těţební kolony 

v potřebné výšce a poté je celá kolona paţnic usazena do klínů po předchozím 

nataţení váhou cca 5 tun. Vzniklý pahýl se zabrousí a poté dotěsní gumovou 

manţetou ve tvaru H, tzv. H - manţeta. Následně se namontuje šoupátko o 

průměru 52, 39 mm (2 
1

16
 “) na novou paţnici úvodní kolony. 
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Na unášecí tyč s výplachovou hlavou se našroubuje hrušková fréza 

odpovídající svým průměrem vnitřní světlosti paţnic těţební kolony a po jejím 

dotaţení se projíţdí svařovaný interval tak, aby nedocházelo k nasedání 

v místě sváru. Toto místo se důkladně profrézuje s rotací i bez ní. 

  Po této operaci se namontuje nová spodní část produkčního kříţe. Po 

řádném dotaţení všech šroubů na přírubě se namontuje hydropreventr. 

Provede se aktivace pahýlu těţební kolony a následuje tlaková zkouška 

krouţku R 53, který zajišťuje dokonalou hermetičnost mezi horním a spodním 

listem základní příruby. Při této zkoušce je zároveň odtlakována také nová 

spodní část erupčního kříţe a hydropreventr. Zkouška se provádí obvykle 

tlakem 21 MPa  s  elektronickým záznamem poklesu tlakové křivky pomocí 

záznamníku typu Datacon. Po schválení průběhu tlakové zkoušky operátorem 

je nové ústí sondy připraveno k dalšímu průběhu prací. 

 Do sondy se zapustí postupně kolona vrtných tyčí s horní částí 

odpojovače. Po opatrném nasednutí na spodní polovinu se provede spojení 

obou částí a pomocí hydraulického klíče se uvolní zaslepený pakr. Po této 

operaci se řádně propláchne sonda, čímţ se vycirkulují případné okuje a 

nečistoty spadané do sondy v průběhu svářečských prací. Po vycirkulování 

minimálně jednoho obsahu sondy se vrtné tyče i se zaslepeným pakrem 

vytáhnou na povrch. Při taţení pakru musí být sonda průběţně doplňována 

pracovní kapalinou a rychlost taţení nářadí se sníţí natolik, aby nedocházelo 

k pístovému efektu. To znamená, ţe při taţení nesmí vytékat kapalina 

z mezikruţí mezi vrtnými tyčemi a těţební kolonou. Současně sledujeme pokles 

hladiny v nádrţi, zda doplňované mnoţství odpovídá výtlaku vrtných tyčí 

vytaţených ze sondy. 

Po vytaţení zaslepeného pakru se přistoupí k vytaţení těsnící hlavy 

filtrační kolony. Do sondy se zapustí vrtné tyče s instrumentačním kusem a po 

jeho zapuštění těsně nad těleso gumových manţet se provede jejich 

instrumentace. Následně se těsnící hlava filtrů vytáhne na povrch. Po 

demontáţi se postupně zapouští kolona obvrtávacích rour s korunkou za 

účelem obvrtání filtrů. Sestava obvrtávacích rour musí být delší neţ celá filtrační 

kolona, aby nedošlo k nasednutí na filtry. Průměr obvrtávacích rour je obvykle 
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114, 30 mm (4 
1

2
 “), volí se podle průměru filtrační kolony. Po sešroubování  

obvrtávacích rour se tato kolona zapouští na vrtných tyčích. Samotný proces 

obvrtávání filtrů s odplachováním se provádí s rotací nářadím pomocí rotačního 

stolu. Při obvrtávání se odplachuje písek z prostoru mezi těţební kolonou 

paţnic a filtrem. Postup obvrtávání bývá obvykle snadný, pouze v intervalech 

objímek s centrátory zaznamenáme pomalejší postup s klínováním nářadí. Po 

úspěšném obvrtání celé kolony filtrů vypláchneme zvýšenou litráţí na čerpadle 

veškerý písek ze sondy přes síta do připravených kontejnerů. Proplachuje se 

tak dlouho, pokud zaznamenáme výnos písku na vibračních sítech. Pokud je 

písek při cirkulaci vypláchnut ze sondy přistoupíme k vytaţení vrtných tyčí 

s obvrtávacími rourami a korunkou s tvrdokovem. Následně se zapustí chytač 

filtrů na vrtných tyčích a po instrumentaci se kompletní filtrační kolona vytáhne 

na povrch. Jednotlivé filtry se postupně vyšroubují a ukládají se na předem 

určeném místě. 

 Do sondy se nyní zapustí 

scraper (Obr. 12) odpovídající 

průměru paţnic. Pod scraperem se 

obvykle zapouští šneková fréza. Tato 

sestava má za úkol očistit stěny 

paţnic od mechanických nečistot. 

Zejména scraper  je tvořen sadou 

speciálních noţů, které jsou 

uzpůsobeny ke škrábání těla paţnice. 

Scraper se zapustí do poţadované 

hloubky, těsně nad interval těţebního 

obzoru. Na povrchu se namontuje 

proplachovací zařízení a veškeré 

seškrábané nečistoty se vypláchnou 

na povrch. Po řádném vyčištění sondy 

se vrtné tyče se scraperem a 

šnekovou frézou vytahají na povrch. 

  

Obr. 12 Scraper (Materiály MND a.s.) 

http://www.seznam.cz/
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Zabezpečí se karotáţní měření, které provádí specializovaná firma, 

vlastnící potřebné vybavení, umoţňující provádět operace tohoto typu. V České 

republice existuje několik takových firem např. KAC Hodonín, Geofyzika 

Ostrava, MND Hodonín. Veškeré měřící metody se provádějí v poţadovaném 

intervalu od povrchu aţ do konečné hloubky. Vyhodnocení měřících metod 

provádějí zkušení interpretátoři včetně závěrečné zprávy. Tato zpráva obsahuje 

zpracované výsledky provedených karotáţních prací. Důleţité jsou zejména 

výsledky měření a vyhodnocení horizontu pro frézování a následné rozšíření, 

pro kontrolu technického stavu paţnic těţební kolony, ověření stávající 

perforace a vyhodnocení místa pro usazení pakru. Grafické znázornění 

výsledků karotáţních měření se zaznamenává obvykle v měřítku 1: 500. 

 Po karotáţních pracích se do sondy zapustí vrtné tyče se zřezaným 

kusem aţ po dno sondy a provede se výměna pracovní kapaliny za frézovací 

kapalinu, která byla předem připravena. Tato frézovací kapalina se míchá 

v nádrţích s vířidly, za pouţití potřebných chemikálií sypaných do nasolené 

vody. Důleţitou vlastností frézovací kapaliny je její tzv. koloidnost, která 

umoţňuje udrţovat částice odvrtané horniny či odfrézovaných špón a pilin 

neustále ve vznosu i při přerušení cirkulace. Namíchanou kapalinu je třeba 

neustále míchat, protoţe bez pohybu by došlo ke znehodnocení celého obsahu 

v nádrţích. Další sledovanou vlastností frézovací kapaliny je její viskozita, 

neboli tečení. Tento sledovaný parametr má vliv na výkonnost čerpadel a 

schopnost kapaliny vynášet odfrézované úlomky a částice na povrch.  Výrobu 

frézovací kapaliny řídí pověřený pracovník výplachového hospodářství. 
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 Po výměně pracovní kapaliny za frézovací kapalinu se zapustí rourořez 

Section-Mill (Obr. 13) s pilotní frézou a následuje sestava silnostěnných 

zátěţek. Vše se zapustí na vrtných tyčích do poţadované hloubky. Pro 

rozrušení horniny při 

rozšiřování je potřebné působit 

na rourořez při frézování 

paţnic či později na rozšiřovač 

určitým tlakem. Vytvářet tento 

tlak pouze váhou tyčí 

vzhledem k jejich namáhání 

není přípustné. Proto se 

k zatíţení pouţívají silnostěnné 

zátěţky, které se montují přímo 

nad rourořez či rozšiřovač.  

Zátěţky se vyrábějí hladké nebo se spirálovou dráţkou na povrchu těl. 

Dráţkované zátěţky (Obr. 14) se pouţívají za účelem prevence proti váznutí 

celé kolony v sondě. Při frézování či rozšiřování jsou zátěţky velmi namáhány. 

Nejslabším článkem jsou závitové spoje mezi jednotlivými zátěţkami. Do 

zátěţkové kolony se proto vkládají centrátory, které eliminují vybočení a 

prohýbání zátěţek. Před zapuštěním se zátěţky přesně změří, včetně vnějších i 

vnitřních průměrů a vyhotoví se přesný nákres zátěţkové sestavy (Obr. 15). 

Celá tato sestava se zapustí do sondy na vrtných tyčích.  

  

 

 

 

 

 

Provedou se přípravné práce pro odfrézování paţnic těţební kolony, 

obvykle o průměru 6 
5

8
 “ nebo 7“. Pro kontrolu během frézování paţnic musí být 

Obr. 13 Rourořez Section - Mill s pilotní frézou (foto autor) 

 

Obr. 14 Silnostěnné dráţkované zátěţky (foto autor) 
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vrtná souprava vybavena brzdou rotačního stolu a snímačem zkrutu na 

rotačním stole. Před zahájením prací je třeba mít pro případ okamţitého 

uzavření vrtných tyčí na stole připraven inside preventr odpovídajícího průměru. 

Veškeré spoje se dotahují předepsaným dotahovým momentem pomocí 

tzv. Wilsonových kleští. Jedná se o práce se zvýšeným nebezpečím, proto je 

důleţitá souhra všech zúčastněných pracovníků a potřebné zkušenosti s těmito 

pracemi. Před kaţdým nadstavením vrtných tyčí se zkontroluje unášecí tyč, zda 

v ní nejsou nečistoty či úlomky. Do vrtných tyčí se vkládá filtr pro zachycení 

drobných částic, aby se zabránilo ucpávání trysek na frézách.  

  

 

Obr. 15 Rourořez Section - Mill s pilotní frézou a kolonou zátěţek (Materiály MND a.s.) 

 

http://www.seznam.cz/
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Přesný interval frézovaného úseku paţnic stanoví interpretátor po 

vyhodnocení karotáţního měření. Práce spojené s frézováním řídí operátor- 

specialista. V průběhu frézování a rozšiřování se sleduje stav všech důleţitých 

parametrů frézovací kapaliny se 

zápisem do předem připraveného 

tiskopisu. V průběhu rozšiřování 

bývá na sondě nasazen 

Geoservis. Jeho pracovníci 

zabezpečují měření detekce 

uhlovodíkových plynů, provádějí 

zjednodušenou zrnitostní analýzu, 

odběr vzorků horniny po kaţdém 

0,5 metru a analýzu po 1,0 metru.  

Po zapuštění frézy Section - Mill do přesně stanovené hloubky se 

otevírají noţe tvořené speciálními roubíky, přizpůsobenými k řezání silné stěny 

paţnic. Noţe se otevřou vysokým tlakem 10 - 12 MPa pomocí proplachovacího 

agregátu. Noţe se po otevření zakousnou do těla paţnice a po prořezání 

odkusují paţnici v pravidelných úlomcích s rychlostí postupu cca 1 m/hod. Při 

poškození noţů (Obr. 16) se postup frézování rapidně zpomalí, takţe fréza 

musí být vytaţena na povrch a poškozené noţe vyměněny. Po odfrézování 

poţadovaného úseku se celá sestava vytáhne na povrch.  

Po demontáţi frézy Section - Mill se našroubuje šneková fréza 

odpovídajícího průměru a zapustí se aţ nad odfrézovaný interval. Tato fréza má 

za úkol seškrabat mechanické nečistoty a případné úlomky ze stěn paţnic 

v celém sledovaném úseku. Po jejím zapuštění se sonda řádně propláchne 

minimálně jedním obsahem a pročistí se od ţelezných pilin. Následně se 

sestava vytáhne na povrch.  

 

Obr. 16 Poškozené noţe frézy Section - Mill (foto autor) 
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 Zapustí se rozšiřovač (Obr. 17) 

s kompletní sestavou zátěţek a poté i 

vrtných tyčí aţ po odfrézovaný úsek 

paţnic. Pod rozšiřovačem byla 

našroubována pilotní fréza, která byla 

řádně dotaţena a ještě pojištěna 

svárem. Při rozšiřování totiţ dochází 

k silnému klínování a zpětným rázům při 

vysokých otáčkách rotačního stolu.  

Následuje rozšíření intervalu na 

poţadovaný průměr, obvykle 280 - 350 

milimetrů. Rychlost postupu při 

rozšiřování závisí na tvrdosti a abrazivně 

horniny, která se v tomto úseku nachází. 

Lze rozšiřovat rychlostí aţ 2 m/hod., jindy bývá postup limitován rychlým 

obrusem ramen rozšiřovače (Obr. 18), takţe 1 metr se rozšiřuje i několik hodin. 

V horším případě je nutno vytáhnout celou sestavu ven ze sondy, protoţe se 

postup rozšiřování zcela zastavil. Obroušené noţe se vymění za nové a celý 

postup je nutno i několikrát opakovat, neţ dosáhneme rychlejšího postupu 

prací. V těchto případech dochází k velkým časovým ztrátám a následně 

k prodraţení celé operace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Rozšiřovač Hodotech (foto autor) 

Obr. 18 Poškozená ramena rozšiřovače (foto autor) 
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Po úspěšném rozšíření odfrézovaného intervalu se provádí opětovné 

prošablonování úseku otevřeným rozšiřovačem přes celý interval rozšíření. 

Nářadí nesmí ve sledovaném úseku klínovat, chytat ani jinak váznout s rotací i 

bez ní.  

Při taţení rozšiřovače směrem nahoru hrozí nebezpečí tlakových 

projevů, protoţe frézovací kapalina zůstává ve vrtných tyčích a po 

rozšroubování spojů vytéká na plošinu. Je nutno doplňovat při taţení nářadí 

větší mnoţství kapaliny do sondy.  

Po vytaţení rozšiřovače s pilotní 

frézou se opět zapustí šneková fréza 

(Obr. 19) s kompletní sestavou zátěţek 

na vrtních tyčích. Účelem této sestavy je 

řádné vypláchnutí veškeré horniny. Dno 

sondy musí být v poţadované hloubce a 

po posazení nářadí na 3 tuny pevné.   

Pokud hloubka dna nesplňuje tuto 

podmínku, vytáhne se fréza na povrch a 

následně se zapustí holé vrtné tyče, přes 

které se vymění frézovací kapalina 

v sondě za čistou slanou vodu. Dno se 

dosype tříděným křemičitým pískem o 

zrnitosti 0,5 - 1,2 milimetrů. Písek je 

třeba sypat do vrtných tyčí velmi pomalu, jinak hrozí jejich ucpání. Po 

technologické přestávce potřebné pro vysednutí písku se opět ověří dno sondy. 

Pokud bylo nasypáno příliš mnoho písku a dno je výše, neţ je poţadováno, 

musí se odpláchnout. Je-li hloubka dna v pořádku, vytáhne se fréza a následuje 

karotáţní měření profiloměrem  za účelem kontroly rozšířeného úseku. 

V případě nedostatečného rozšíření se musí všechny operace související 

s rozšiřováním opakovat, včetně karotáţního měření. 

Po úspěšném vyhodnocení karotáţního měření se zapustí gumová 

manţeta přesně odpovídající průměru paţnic s  centrátorem a děravými 

objímkami a celá sonda se kalibruje touto manţetou. Po vytaţení na povrch se 

provede její vizuální kontrola, manţeta musí být neporušená. 

Obr. 19 Šneková fréza (foto autor) 



Milan Smutný: GO vtlačně - odběrových sond na PZP 

rok 2010  33 

 

 Následně se zapustí kolona vrtných tyčí a provede se výměna pracovní 

kapaliny v sondě za naplavovací kapalinu. Tato naplavovací kapalina se 

pouţívá pro začerpání  jemnozrnného tříděného písku při naplavení filtrační 

kolony. Důleţitá je viskozita kapaliny a její schopnost udrţet zrnka písku ve 

vznosu, aby nedocházelo k jeho vysedání. Před naplavovací kapalinou bylo 

začerpáno 2000 litrů tzv. oddělovací zátky, která se připraví pomocí 2000 litrů 

slané vody a potřebné chemikálie. Sonda se proplachuje tak dlouho, pokud 

nepřestanou na síta 

vypadávat úlomky 

horniny nebo jiné 

pevné částice. Potom 

se vytáhne kolona 

vrtných tyčí na povrch. 

V této fázi je 

sonda připravena na 

zapuštění filtrační 

kolony (Obr. 20) a její 

obsypání naplavovacím 

pískem. Sestaví se 

filtrační kolona v tomto pořadí odspodu: zaslepená pata s centrátorem a 

kuţelovým náběhem, kalník ze stupačky v délce cca 2 metry. Následuje 

předem sešroubovaná kolona filtrů v předem dohodnuté délce, přičemţ obvyklá 

hlava filtrů je cca 1 metr nad rozšířený úsek a pata filtrů se zabuduje obvykle 1 

metr pod rozšířeným intervalem. Nad filtry se našroubují 2 ks stupaček 

(čerpacích trubek) s centrátory. Nad tyto stupačky se umístí tzv. kontrolní filtr o 

délce asi 2 metry a ještě 1 ks stupačky s centrátorem. Nad tuto kompletní 

filtrační kolonu se našroubuje naplavovací zařízení. 

Délka celé filtrační kolony se upřesní podle výsledků karotáţního měření. 

Zapouštění filtrační kolony musí být plynulé a bez otřesů, rychlostí 0,5 m/s. 

Nářadím se nesmí při zapouštění otáčet a při předčasném nasednutí musí být 

další sestup přerušen a stanoví se další postup. Po úspěšném dosaţení 

plánované hloubky následuje ověření dna sondy.  

Obr. 20 Nový protipískový filtr v ochranném obalu (foto autor) 
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Po tomto ověření se provádí montáţ povrchového tlakového vedení a 

jeho odzkoušení tlakem 25 MPa. Naplavovací pakr se hydraulicky usadí a 

odzkouší se jeho hermetičnost tlakem 6 MPa do mezikruţí. Při vlastním 

naplavování filtrační kolony tříděným křemičitým pískem se určuje litráţ 

naplavovací kapaliny cca 300 l/min, za současného dodávání písku 60 - 120 

kg/m3. Výška obsypu se ukončí minimálně 10 metrů nad úrovní rozšíření. Po 

ukončení dodávky písku následuje propláchnutí sondy za účelem vypláchnutí 

písku z prostoru nad hlavou filtrů. Po dostatečném propláchnutí sondy nad 

naplavovacím pakrem se přikročí k  odpojení horní části naplavovacího zařízení 

a vrtné tyče se vytahají na povrch. V sondě zůstává dolní část naplavovacího 

zařízení, coţ je závěsný pakr a ochranný obal pod pakrem. 

 V této fázi se pokračuje karotáţním měřením metodou GGK, za účelem 

vyhodnocení kvality naplaveného obsypu filtrů. V průběhu naplavování se 

nesmí dostat dovnitř filtrační kolony naplavovací písek. V opačném případě 

musí být po usazení těsnící hlavy písek vypláchnut pomocí odplachovacího 

teleskopu, sloţeného ze stupaček o průměru 88, 90 mm (3 
 1

 2
 “), následují 

stupačky o průměru 60, 33 mm (2 
3

8
 “) a trubičky o průměru 25, 40 mm (1“). 

 Po provedeném měření a vytaţení měřící sondy se zapustí vytahovací 

zařízení, uvolní se pakr a po odpojení naplavovacího zařízení od filtrační kolony 

se vše vytahá ven. V sondě zůstala obsypaná filtrační kolona, ukončená spodní 

částí odpojovacího 

zařízení, na kterou 

bude usazena hlava 

s manţetou. S pomocí 

vrtných tyčí se usadí 

gumové manţety 

váhou 3 tuny a poté se 

kolona odpojí od těsnící 

hlavy filtrů (Obr. 21).  

  

Obr. 21 Těsnící hlava filtrů (foto autor) 
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Tímto jsou ukončeny operace spojené s naplavováním a následuje 

vystrojení sondy novou pakrovací sestavou (Obr. 22).  

Obr. 22 Nová pakrovací sestava před zapouštěním (foto autor) 

 

Kolona vrtných tyčí se vytáhne ze sondy po kusech a uloţí se na 

skládku. V hydropreventru se vymění čelisti za průměr 114, 30 mm (4 
1

2
 “) a 

tlakově se odzkouší na 21 MPa. Po těchto přípravných operacích se bude 

zapouštět předem sešroubovaná pakrovací sestava v tomto pořadí:naváděcí 

objímka, usazovací vsuvka XN, mechanický pakr zn. Weatherford. 

Mechanických pakrů existuje mnoho druhů, takţe o pouţitém typu rozhodne 

odběratel. Nad pakr se našroubuje 1 ks čerpací trubky a dále následuje 

proplachovací objímka (Obr. 23) např. zn. Haliburton a našroubuje se další 1 ks 

čerpací trubky. Dále se bude postupně zapouštět kolona čerpacích trubek o 

průměru 114, 30 mm (4 
1

2
 “) VAGT. Asi 30 metrů pod povrchem se zabuduje  

PPBV  zn. Baker, typ Select T s trubičkami o průměru 6, 35 mm ( 
1

4
 “).   
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Obr. 23 Proplachovací objímka (foto autor) 

Kolona čerpacích trubek VAGT se před zapouštěním změří a 

prokalibruje. Čerpací trubky se šroubují na předepsaný dotah se záznamem 

pomocí hydraulického klíče zn. Weatherford. S čerpacími trubkami musí být 

manipulováno tak, aby nedošlo k poškození závitů a těsnících spojů na 

dosedacích plochách. Při narušení závitů dojde při šroubování k předčasnému 

dosaţení potřebného  dotahového  momentu, aniţ by těsnící plochy čepu 

dosedly do těsnících ploch v objímce předcházející čerpací trubky. Toto platí jak 

při narušení čepu, tak i objímky. Plynotěsné závity a dosedací plochy jsou 

ošetřovány mazadlem typu Bestolife. Před namazáním musí být čepy i objímky 

pečlivě očištěny technickým benzínem od mechanických nečistot a 

konzervačního mazadla. Pakrovací sestava se zapustí tak, aby naváděcí 

objímka pod mechanickým pakrem byla usazena cca 1 metr nad hlavou filtrů. 

Provede se našroubování kuţelového závěsu a provlečení impulzních trubiček 

od podpovrchového ventilu skrz kuţel.  

Nyní se zapustí zátka do XN vsuvky a celá kolona čerpacích trubek se 

odtlakuje poţadovaným tlakem. Tato zkouška hermetičnosti čerpací kolony se 

provádí se záznamem poklesu tlaku pomocí elektronického snímače typu 

Datacon.  
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Po úspěšné tlakové zkoušce se vytáhne zátka z usazovací vsuvky a 

provede se výměna naplavovací kapaliny v sondě za pakrovací kapalinu. Toto 

médium sniţuje jednostranné zatíţení pakru, odstraňuje negativní vliv kolísání 

tlaku v mezikruţí a především zabraňuje korozi paţnic, čerpacích trubek a 

ostatního podzemního vystrojení sondy. Pakrovací kapalina se připravuje 

z předem určených chemikálií. Na výrobu 1000 litrů této konzervační kapaliny je 

potřeba 20 kg draselné soli, 3 kg sody, 1 kg Syntronu B, 7 litrů Congoru a 990 

litrů vody. Pakrovací kapalina se připravuje z čisté vody a ve vyčištěných 

nádrţích.[10] 

Je-li sonda naplněna pakrovací kapalinou můţeme přistoupit k uzavření 

mechanického pakru. Kuţelový závěs čerpacích trubek se usadí do sedla ve 

spodní části produkčního kříţe a provede se jeho zajištění pomocí zajišťovacích 

šroubů s ucpávkami. Následně se odzkouší hermetičnost usazeného pakru, 

tlakem 6 MPa do mezikruţí. (Tabulka 1., Obr. 24) 

Po schválené tlakové zkoušce pakru se demontuje hydropreventr a 

namontuje se nová horní část produkčního kříţe a provede se jeho tlaková 

zkouška. Poté se tlakově odzkouší ocelový krouţek R45 mezi horním a 

spodním listem závěsné příruby. 

 Po tlakových zkouškách se přistoupí k oţivení sondy. Ověří se 

průchodnost sondy a následně se otevře proplachovací objímka. Sníţí se 

hladina v koloně čerpacích trubek přepuštěním plynu z přípojky nebo pomocí 

dusíku připraveného v tlakových nádobách. Hloubka sníţení hladiny se určí 

podle aktuálního loţiskového tlaku. Následně se uzavře proplachovací objímka 

a provede se její odtlakování na 8 MPa/10+30min. Poté se odpustí dusík 

z kolony čerpacích trubek a oţiví se sonda. Čerpací pokus se řídí pokyny 

zodpovědného geologa.  

Po úspěšném oţivení se opět ověří průchodnost sondy, zda je vnitřní 

průměr filtrační kolony bez známek písku a po jejím odsouhlasení se uzavře 

PPBV odpuštěním tlaku z trubiček. Následuje zkouška těsnosti, opět 

s elektronickým snímačem poklesu tlaku.  Sleduje se případný nástup tlaku 

v prostoru nad PPBV. Nedojde-li k ţádnému nárůstu v koloně čerpacích trubek, 

můţe se PPBV otevřít tlakem oleje do ovládacích trubiček na 35 MPa. 
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Tímto krokem je generální oprava sondy prakticky ukončena. Na tomto 

případě jsem uvedl vystrojení zásobníkové sondy čerpacími trubkami VAGT o 

průměru 114,30 mm (4 
1

2
 “). Tento způsob vystrojení se pouţívá zejména na 

podzemních zásobnících v Dolních Dunajovicích nebo Hruškách. Jedná se o 

hlubší zásobníky s vysokými tlaky přes 10 MPa. U mělkých podzemních 

zásobníků ve Štramberku, Třanovicích atd. s niţšími tlaky se sondy vystrojují 

obvykle čerpacími trubkami o průměru 88, 90 mm (3 
1

2
 “). Při vystrojení těmito 

trubkami se provádí oţivení sondy pomocí pístování. Čerpací pokus probíhá 

sniţováním hladiny pomocí pístu zapouštěného do sondy na ocelovém laně o 

průměru obvykle 14 milimetrů. Hladina se sniţuje malými záběry aţ do oţivení 

sondy. Mnoţství pístované kapaliny určí zodpovědný geolog tak, aby se 

zabránilo zapískování filtrační kolony.  

Po vyčištění sondy od technické kapaliny se provádí intenzifikace sondy 

pomocí kyselinovacího roztoku. Jedná se o intenzifikační kapalinu, která se 

pouţívá pro zvýšení přítoku do sondy. Nejběţnější chemikálie pouţívané pro 

tyto účely jsou kyseliny, které se smíchají s vodou. Proces intenzifikace je 

zaloţen na reakci kyseliny s minerály hornin. Po zatlačení zředěné kyseliny do 

obzoru následuje přestávka pro zreagování intenzifikačního roztoku v loţisku. 

Při práci s kyselinou je třeba přísně dodrţovat bezpečnostní předpisy, aby se 

předešlo případnému ublíţení na zdraví. Po ukončení intenzifikačních prací je 

nutno opět oţivit sondu vypístováním kapaliny z čerpacích trubek do připravené 

nádrţe přes uklidňovač výtoku. Vypístovaný roztok se neutralizuje nasypáním 

vápna do této kapaliny, čímţ se likvidují případné zbytky kyselin. 
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Tabulka 1 Průběh poklesu tlaku při zkoušce pakru (Materiály MND a.s.) 

 

0,169441002

Čas ( den + hod. ) Tlak Pc ( MPa ) Teplota okolí ( °C )

29.9.2009 3:33 6,4002 15,41

29.9.2009 3:34 6,395 15,25

29.9.2009 3:35 6,3925 15,09

29.9.2009 3:36 6,3893 14,93

29.9.2009 3:37 6,386 14,8

29.9.2009 3:38 6,3861 14,67

29.9.2009 3:39 6,3835 14,54

29.9.2009 3:40 6,3816 14,43

29.9.2009 3:41 6,3816 14,34

29.9.2009 3:42 6,3791 14,27

29.9.2009 3:43 6,3784 14,21

29.9.2009 3:44 6,3784 14,14

29.9.2009 3:45 6,3766 14,09

29.9.2009 3:46 6,3766 14,05

29.9.2009 3:47 6,3746 14,03

29.9.2009 3:48 6,3739 13,99

29.9.2009 3:49 6,3746 13,94

29.9.2009 3:50 6,3733 13,9

29.9.2009 3:51 6,3727 13,87

29.9.2009 3:52 6,3714 13,83

29.9.2009 3:53 6,3714 13,81

29.9.2009 3:54 6,3701 13,77

29.9.2009 3:55 6,3701 13,75

29.9.2009 3:56 6,3701 13,75

29.9.2009 3:57 6,3701 13,72

29.9.2009 3:58 6,3688 13,7

29.9.2009 3:59 6,3688 13,66

29.9.2009 4:00 6,3676 13,66

29.9.2009 4:01 6,3683 13,63

29.9.2009 4:02 6,3683 13,59

29.9.2009 4:03 6,3669 13,57

29.9.2009 4:04 6,3663 13,57

29.9.2009 4:05 6,3663 13,55

29.9.2009 4:06 6,3663 13,55

29.9.2009 4:07 6,3663 13,54

29.9.2009 4:08 6,3663 13,54

29.9.2009 4:09 6,365 13,52

29.9.2009 4:10 6,3644 13,52

29.9.2009 4:11 6,3644 13,52

29.9.2009 4:12 6,3637 13,5

29.9.2009 4:13 6,3637 13,5

29.9.2009 4:14 6,3631 13,5

29.9.2009 4:15 6,3631 13,5

29.9.2009 4:16 6,3637 13,48

29.9.2009 4:17 6,3624 13,5

29.9.2009 4:18 6,3631 13,48

Pokles tlaku v % / 30 ' =

http://www.seznam.cz/
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Obr. 24 Průběh tlakové křivky při zkoušce hermetičnosti pakru (Materiály MND a.s.) 
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6. Závěr 
 

Úkolem této práce bylo přiblíţit současné moderní postupy při 

generálních opravách sond na podzemních zásobnících plynu. Jedná se o 

pracovní operace, při kterých je třeba si uvědomit, ţe veškeré práce probíhají 

na podzemním zásobníku plynu a případná havárie by mohla mít závaţné 

následky. 

Při generálních opravách tohoto typu spolupracuje na sondě několik 

firem současně. Jejich vzájemná souhra a vysoká profesionalita všech 

zúčastněných pracovníků je nezbytná. Nejrůznější zařízení a materiál potřebný 

k těmto opravám se objednává i několik měsíců před zahájením prací. 

Například pakry, proplachovací objímky, PPBV atd. se dopravují letecky ze 

zahraničí. Výroba těchto součástí podzemního vystrojení sond trvá několik 

týdnů. Tato speciální zařízení jsou po finanční stránce mimořádně nákladná, 

jejich cena se pohybuje v řádech statisíců korun a je třeba s nimi pracovat 

s maximální opatrností.  

 Na území České republiky se připravuje výstavba dalších zásobníků 

plynu, i kdyţ důvěra obyvatel k těmto zařízením ještě není vţdy na potřebné 

úrovni. Postupem času si však lidé u nás jistě uvědomí, ţe zemní plyn je 

ekologicky čistá energie, které patří bezesporu budoucnost. Kaţdá plynová 

sonda, která je součástí podzemního zásobníku potřebuje po určitém čase 

generální opravu, která zlepší její těţební parametry. V této práci byly popsány 

postupy pro zvýšení denní produkce plynu. V průběhu tohoto století budou 

zcela jistě objeveny ještě účinnější metody pro další modernizaci podzemního 

vystrojení.  Cílem těchto kroků je i nadále zvyšovat produkční schopnosti 

plynových sond.   
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