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Summary 

 This thesis deal with a problem of retropulsion measures water during gas 

extraction at the underground gas storage Tvrdonice. In the first part there is described 

economic geology of underground gas storage. Next there is explained the reason of 

occurrence of liquid in a natural gas and the method prevention of operation hydrate in 

drill holes. Subsequently the storage of the cell-free hydrates from the natural gas is 

explained. In the end of the thesis there is explained a way of presuring the cell-free liquid 

to underground and solving possible problems. 
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Anotace 
V předloţené práci je zpracována problematika zatláčení loţiskové kapaliny při 

těţbě zemního plynu na podzemním zásobníku plynu ve Tvrdonicích. V první části je 

popsána geologie loţiska podzemního zásobníku. Dále je vysvětlen důvod výskytu 

kapaliny v zemním plynu a způsob zamezení tvorby hydrátů na sondách. Následně je 

řešeno uskladnění odseparovaných hydrátů ze zemního plynu. Na závěr je popsán způsob 

zatlačování odseparované loţiskové kapaliny do zatláčecích sond a návrhy řešení moţných 

problémů. 
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Seznam použitých zkratek: 
  

PZP  podzemní zásobník plynu 

 TEG  trietylenglykol 

 ŘS  řídicí systém 

 POS  podzemní opravy sond 

 CA  centrální areál 

 CHÚ  chráněné území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Cíl práce 

Popsat proces odtěţování důlní vody při těţbě zemního plynu, její odlučování, 

uskladnění vody a problémy při zpětném zatláčení vody do vyčleněných horninových 

struktur. Na základě těchto poznatků navrhnout opatření pro úpravu vody před zatláčením  

a dále navrhnout úpravu technologického zařízení na sondě.  
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Úvod 

Při těţbě zemního plynu z podzemního zásobníku plynu se s plynem dostává na 

povrch ve formě vodní páry a drobných kapiček i důlní voda. Tu je potřeba z plynu 

odstranit a zatlačit zpět do loţiska, do zvláštního, k tomu určeného vodního obzoru. Ve své 

práci popisuji celý proces tak, jak probíhá v současné době na podzemním zásobníku plynu 

ve Tvrdonicích.  

Důlní voda obsahuje mnoţství různých minerálů, z nichţ důleţitou roli hraje 

rozpuštěné ţelezo. Při skladování vody v nádrţi se tato voda okysličuje vzdušným 

kyslíkem a ţelezo se začíná sráţet do chuchvalců jemného kalu. Tento proces pokračuje 

dále v loţisku. Jemný kal ucpává póry v loţisku a sniţuje jeho průchodnost. V závěru 

proto navrhuji dva moţné způsoby odstranění problémů se sráţením ţeleza.   

Další problémy při likvidaci důlní vody jsou problémy s teplotou v zimním období. 

K vyřešení těchto problémů je nutné nejprve vybudovat přívod elektrické energie na vodní 

sondy a pak provést některé úpravy, které také v závěru práce navrhuji. 

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, jsou tlaky plynu v absolutních hodnotách. 
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1.   Podzemní zásobník plynu Tvrdonice 

1.1  Technologie 

Podzemní zásobník plynu Tvrdonice (dříve Hrušky) byl prvním zásobníkem plynu 

v České republice, vybudovaný ve vytěţených obzorech ropo-plynového loţiska Hrušky 

v letech 1972 – 1974 [1].  

Parametry zásobníku: 

- maximální kapacita 510 mil. m
3 

 

- těţební výkon 7,5 mil. m
3
/den 

- vtlačný výkon 6,0 mil. m
3
/den 

- počet sond:  provozních 61 

  pozorovacích 40 

  vodních 2 (pro zatláčení loţiskové vody) 

 

1.1.1  Vtláčení plynu  

Plyn odebíraný z mezistátního nebo tranzitního plynovodu s předávacím tlakem 4,5 

aţ 5,5 MPa vstupuje po odstranění nečistot v multicyklonech a filtrech PEERLESS a po 

změření mnoţství do sání kompresorů. Pro vtláčení se pouţívají pístové čtyřválcové 

kompresory typ JBK240, které jsou poháněny elektrickými synchronními motory o výkonu 

4 MW, napětí 6 kV a otáčkách motoru 300 min
-1

. Celkem jsou k dispozici 3 kompresory, 

ale současně v jeden okamţik se pouţívají pouze dva. Komprimovaný plyn o tlaku od 7,5 

do 13,5 MPa je po ochlazení ve vzduchových chladičích dopraven potrubím do kolektoru v 

hale separace. Na kolektor je napojeno 40 odboček, kterými je plyn dopravován k 

jednotlivým sběrným střediskům respektive přímo do jednotlivých vtlačně těţebních sond. 

Na těchto odbočkách v separaci (měřicích tratích) se také měří teplota, tlak a na měřicí 

cloně tlaková diference. Z těchto hodnot se počítá mnoţství vtláčeného plynu do 

jednotlivých sond [2].  
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1.1.2 Těžba plynu 

Zemní plyn proudí z jednotlivých sond vysokotlakými přípojkami na jedno z 

polních středisek, nebo přímo do objektu separace a měření. Proti tvorbě krystalických 

hydrátů se provádí na ústí sond nástřik metanolu do proudu plynu vysokotlakým 

dávkovacím čerpadlem s elektrickým pohonem. Na polních střediscích a v centrálním 

areálu je z plynu odseparovávána loţisková voda a nečistoty. V objektu separace v CA 

probíhá ohřev plynu, měření a řízení těţeného mnoţství z jednotlivých sond, a následná 

expanze plynu na tlak cca 6,0 MPa do společného kolektoru. Z kolektoru je plyn 

dopravován k sušení v absorpčních glykolových jednotkách. Součástí absorpčního sušení 

je regenerační zařízení TEGu, které spolu se sušícími kolonami vytváří uzavřený okruh [3]. 

Plyn s rosným bodem pod –7 °C (při 4 MPa) je po změření mnoţství na výstupních 

clonových měřících tratích expedován vysokotlakým plynovodem do plynovodů 

společnosti Net4Gas.  

 

1.2  Geologická část 

Toto plynové loţisko se nachází ve Vídeňské pánvi ve východní části moravské 

ústřední prohlubně v blízkosti města Břeclav v chráněném území Hrušky. Zjištěná 

produktivní plocha má délku zhruba 10 000 m a šířku 1 500 m. Hloubka produktivních 

ropných a plynových obzorů se pohybuje v rozmezí 1 100 – 2 500 m.  

Pro skladování zemního plynu slouţí následující obzory: 

- 8. sarmatský obzor se samostatnými částmi sever a jih v hloubce 1 100 m, 

- 12. – 14. sarmatský obzor v hloubce 1 250 m, 

- 9. badenský obzor v hloubce 1 600 m, 

- nově se začíná rozšiřovat PZP o 9. – 11. sarmatský obzor. 

Schematický profil chráněného území Hrušky je uveden na obrázku č. 1 

Všechny uvedené, původně plynové, obzory jsou vázány na pokleslou kru 

Lanţhotsko-hrušeckého zlomu. Obzory naleziště se plošně překrývají, coţ je výhodné 

z hlediska povrchové technologie, rozvodů a komunikací, nevýhodou však je skutečnost, 
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ţe v profilu zásobníku jsou dotěţené či dotěţované ropné obzory, jejichţ sondy prochází 

skladovacími sarmatskými obzory. 

 Hranice loţiska tvoří z východní části Lanţhotsko-hrušecký zlom, ze severní části 

je omezení tektonické a z jiţní a západní části tvoří hranici vodní zápolí. Toto vodní zápolí 

částečně zasahuje do loţiska. Při těţbě se s těţeným plynem na povrch dostává také důlní 

loţisková voda. Drobné kapičky této vody mohou v potrubí při tlacích, které jsou při těţbě 

7 – 14 MPa, tvořit hydráty a tím ucpávat potrubí. Další informace o vlastnostech a 

charakteristikách jednotlivých obzorů jsou uvedeny v literatuře [4]. 

Za účelem zabránění tvorby krystalických hydrátů se nastřikuje do proudu těţeného plynu 

na produkční sondě metanol. V průběhu zpracování těţeného plynu je třeba důlní vodu 

zase z plynu odloučit odseparováním [4].  

 

Obr. 1 – Řez ložiskem chráněného území Hrušky (archiv PZP Tvrdonice) 
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Odseparovaná voda se pak zatláčí vysokotlakým čerpadlem dvěma sondami (Z-4 a 

Hr-12) zpět do zvláštního loţiska. V současné době se voda zatláčí bez jakékoliv úpravy, 

ať uţ v centrálním areálu provozu PZP nebo na sondě. Toto přináší některé problémy: 

-  s vodou se do loţiska dostává určité mnoţství ţeleza v rozpuštěné i částečně 

sraţené formě, které je ve vodě obsaţeno a to zalepuje póry v loţisku, coţ 

znemoţňuje plynulý průtok důlní vody, 

-  v zimě zamrzá impulsní potrubí pro převodník tlaku na vodní vtláčecí sondě a tím 

obsluha ztratí přehled o tlaku, 

-  při velkých mrazech můţe voda na sondě zamrznout a sonda se stane neprůchozí. 

Proto v závěru své práce navrhuji některá opatření, která uvedené problémy řeší. 
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2.   Popis důlní vody při skladování zemního plynu 

Důlní vodu definuje zákon 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství 

(horní zákon) v § 40 [5]: „ (1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a 

srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu 

na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým 

vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo 

podzemními vodami.“ 

Důlní voda je silně mineralizovaná voda, která obsahuje velké mnoţství 

rozpuštěných minerálů a částečně některé nerozpustné látky. Hustota vody je přibliţně 

1,0056 g/cm
3
, pH se pohybuje v  rozmezí 6,60 aţ 7,86 a celková  tvrdost vody je okolo 

4,34 mmol/l. K dispozici máme 12 rozborů vody, z toho kompletní rozbor na všechny 

minerály je pouze u vzorku č. 4528/10 (příloha č. 1).  

Důlní voda, která se na PZP Tvrdonice vyskytuje, je dvojí: odseparovaná ze 

zemního plynu a vytěţená ze sondy Z-60. 

 

2.1 Důlní voda odseparovaná 

Tato voda pochází ze všech obzorů z celkem 61 provozních sond, které se na PZP 

pouţívají pro uskladňování zemního plynu. V hale separace, kde přípojka od sondy 

vychází nad podlahu, je umístněn hlavní uzávěr s elektrickým pohonem. Plyn proudí přes 

uzávěr do aglomerátoru, coţ je vlastně Venturiho trubice. Tam dochází ke změně rychlosti 

toku plynu. Plyn s sebou nese důlní vodu s metanolem ve formě kapaliny, drobných 

kapiček a páry. V aglomerátoru se změnou rychlosti z drobných kapiček a mlhy vytváří 

kapky, které se následně z plynu odloučí. Odlučování probíhá v separátoru. Separátor je 

válcová stojatá nádoba se speciální vestavbou. Plyn je nucen proudit přes tuto vestavbu. Při 

změně rychlosti a směru proudu dochází k odloučení kapek kapaliny. Plyn ze separátoru 

odchází a kapalina po vestavbě stéká do spodní části nádoby, odkud je vypuštěna pomocí 

pneumatického odpouštěcího ventilu. Výška hladiny v separátoru je udrţována mezi 0,2 aţ 

0,3 m. Četnost odpouštění je sledována a řízena řídicím systémem na základě údajů ze 

snímání výšky hladiny. Separátor je vybaven magnetickým stavoznakem s kontinuálním 

vysílačem výšky hladiny a mezními spínači minimální a maximální hladiny, tlakoměrem a 
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uzávěrem pro odkalování. Tato voda je pak přiváděna potrubím do dělicího separátoru a 

z něj do dvou uskladňovacích nádrţí, kaţdá o obsahu 50 m
3 

 [3] 

 

Obr. 2 – Separátor 

V nádrţích je uskladněna tak dlouho, dokud se nádrţe nenaplní alespoň nad 

polovinu objemu. Pak je zatláčena zpět do loţiska. Tento proces probíhá pouze v provozu 

těţby zemního plynu v zimním období.  

 

2.2 Důlní voda ze sondy Z-60  

V současné době se začíná rozbíhat projekt „Rozšíření PZP Tvrdonice“, který 

počítá se zapojením nové skupiny obzorů 9. – 11. sarmat pro uskladňování zemního plynu. 

Jsou to tři samostatné obzory, které jsou mezi sebou propojeny. Celková plánovaná 

kapacita provozních zásob tohoto obzoru bude 245 mil. m
3
 zemního plynu při tlaku 

v loţisku 14 MPa. Nyní je z tohoto mnoţství natlačeno 50 mil. m
3
, přičemţ tlak se blíţí 

maximálnímu tlaku. Zbytek objemu obzoru je vyplněn vodou. Proto je třeba tuto vodu 

z loţiska odstranit. Existují dvě moţnosti: odtláčení vody zvyšováním tlaku plynu, nebo 
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odčerpávání vody a její následné zatláčení do jiného obzoru. První způsob probíhá jiţ dvě 

vtláčecí sezony a bude probíhat i v následujících letech.  

Tab. č. 1 – Rozbory důlní vody ze sondy Z-60 

Číslo 

přílohy 

pH 

( - ) 

Źelezo celkové 

(mg/l) 

Sodík 

(mg/l) 

Draslík 

(mg/l) 

Datum 

odběru 
Místo odběru Číslo vzorku 

1 7,86 <0,01 3 490 30,7 6.10.2010 Sonda Z-60 4528/10 

2 7,68 2,7 3 550 30,5 15.2.2011 Sonda Z-60 673/11 

 

Druhý způsob uvaţuje s odvrtáním dvou zvláštních přečerpávacích sond, kdy by se 

důlní voda z 9.-11. sarmatského obzoru vyčerpávala hlubinným čerpadlem na povrch, 

přímo na ploše sondy by se zbavovala plynu, filtrovala a opět zatláčela mezikruţím stejné 

sondy do jiného obzoru.  Neţ ale bude tento způsob vyuţíván, byla navrţena moţnost 

odčerpávat vodu ze stávající sondy Z-60. Tato sonda je otevřena v obzoru 9. sarmat ve 

vodním zápolí a dosud slouţila jako pozorovací sonda pro měření výšky hladiny vody v 

obzoru. V roce 2010 byla vysokotlakým potrubím napojena do haly separace centrálního 

areálu. Zde bylo potrubí napojeno ochozem kolem dělicího separátoru na uskladňovací 

nádrţe o objemu 50 m
3
. Následně se pak pokusně odčerpalo a do vodního loţiska zatlačilo 

5 000 m
3
 důlní vody. Tento proces probíhal pouze v provozu vtláčení zemního plynu do 

zásobníku v letním období.  

V tabulce č. 1 jsou uvedeny vzorky důlní vody odebrané pouze ze sondy Z-60 a to 

hodnoty pH, celkové mnoţství ţeleza a mnoţství sodíku a draslíku. Mnoţství těchto 

chemických prvků je důleţité pro určení původu vody. Také v několika následujících 

letech se počítá s odtěţováním vody z této sondy.  

Zatímco proces čerpání a zatláčení důlní vody ze sondy Z-60 je dočasný a bude 

probíhat do doby, neţ se zprovozní zvláštní přečerpávací sondy, odseparovávání důlní 

vody z těţeného plynu probíhá po celou dobu provozu zásobníku od roku 1972. V tabulce 

č. 2 jsou uvedeny hodnoty stejných prvků jako v tabulce č. 1, ale z vody odseparované 

z těţeného plynu. Tato voda je směsí vod z celkem 61 produkčních sond z celého 

zásobníku ze všech obzorů.  
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Tab. č. 2 – Rozbory důlní vody odseparované ze zemního plynu 

 

Mnoţství odseparované vody je přímo závislé na mnoţství vytěţeného plynu a 

v letech značně kolísá. Tabulka č. 3 uvádí mnoţství odseparované vody, celkové mnoţství 

zatlačené vody, tj. vody odseparované a dále vody vypuštěné z přípojek sond při čištění, 

celkové mnoţství vytěţeného plynu a poměr odseparované vody na 1 000 m
3
 vytěţeného 

plynu v těţebních sezonách let 2005 aţ 2010.   

Tabulka č. 3 - Množství vytěžené důlní vody v letech 2005 až 2010 

Sezóna 
Odseparovaná 

vody 

Voda zatlačená 

celkem 

Celkové vytěţené  

mnoţství plynu 

Poměr  

kapalina/plyn 

  l l m
3 

m
3
/1 000 m

3 

2005 - 2006 226 233 521 600 444 563 570 0,509 

2006 - 2007 137 243 355 200 330 668 495 0,415 

2007 - 2008 84 340 201 600 267 582 653 0,315 

2008 - 2009 305 783 624 000 460 404 985 0,664 

2009 - 2010 92 967 169 600 218 524 949 0,425 

Celkem 846 486 1 872 000 1 721 744 652 0,492 

 

 

Číslo 

přílohy 

pH 

( - ) 

Ţelezo 

celkové (mg/l)  

Sodík 

(mg/l) 

Draslík 

(mg/l) 

Datum 

odběru 
Místo odběru Číslo vzorku 

3 6,64 140 1980 619 15.2.2011 Sonda Z-4 674/11 

4 6,60 175 2590 783 15.2.2011 Čerpadlo 675/11 

5 6,65 237 11,4 0,98 17.2.2011 separátor stř1 754/11 

6 6,02 695 3210 341 17.2.2011 separátor Z-2 755/11 

7 6,10 354 42 2400 17.2.2011 separátor Z-8 756/11 

8 6,86 268 930 1710 17.2.2011 separátor Z-72 757/11 

9 6,78 260 758 789 4.4.2011 separátor Z-19 1555/11 

10 6,03 145 2,57 50,3 4.4.2011 separátor Hr-99 1557/11 

11 6,24 56,0 1,02 20,4 4.4.2011 separátor Z-29 1556/11 

12 6,46 29,9 0,15 4,75 4.4.2011 separátor Hr-155 1558/11 
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Z grafu č. 1 je zřetelně vidět závislost výnosu mnoţství důlní vody na vytěţeném 

mnoţství plynu za 5 uplynulých těţebních sezon. 
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Graf č. 1 - závislost výnosu důlní vody na vytěženém plynu 

 

2.3  Vyhodnocení rozborů důlních vod 

1. Voda z pozorovací sondy Z-60 – tabulka č. 1 

Jde o typickou hlubinnou vodu středně aţ silně mineralizovanou (cca 10 g/l) bez 

jakýchkoliv známek znečištění technickými kapalinami nebo korozními produkty z 

vystrojení sondy. Oba dva vzorky uvedené v tabulce č. 1 jsou velmi podobné a nepatrné 

rozdíly ve sloţení jsou dány tím, ţe vzorek č. 1 byl odebrán v říjnu 2010 po dvou měsících 

nepřetrţitého odčerpávání vody. Potom bylo odčerpávání přerušeno a sonda byla mimo 

provoz. Kvůli odebrání vzorku č. 2 bylo v únoru 2011 odčerpávání zahájeno. Vzorek byl 

odebrán po 2 hodinách odčerpávání.  

2. Vody z potrubí u čerpadel a z provozních sond – tabulka č. 2 

 Je značně odlišná od vody ze sondy Z-60 ve všech měřených parametrech. Vzorky vody 

pro laboratorní rozbor byly odebrány na vodní sondě Z-4 (příloha č. 3), v areálu PZP u 

zatláčecích čerpadel (příloha č. 4) – tyto vody jsou směsí vod ze všech sond, vzorky vody v 

přílohách č. 5 aţ 12 byly odebrány ze separátorů jednotlivých sond, které byly náhodně 

vybrány. Jsou značně rozdílné. Rozdíly v jednotlivých vzorcích jsou dány například tím, 

co se na které sondě v minulosti provádělo za práce. 
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přílohy č. 3 a 4  Jde o typově zcela shodné vody. Rozdíl je jen v celkové mineralizaci. 

Tyto vody jsou pravděpodobně směsí hlubinných vod a produktů 

kyselinového štěpení. Tomu napovídá vysoký obsah vápníku, 

hořčíku, draslíku a také abnormální obsah ţeleza ve spojení s niţším 

pH. Z petrografického rozboru (příloha č. 13) vyplývá, ţe 

rozhodujícím zdrojem ţeleza není koroze vystrojení a zařízení, ale 

vynášení ţeleza z obzorů, kde v minulosti docházelo k intenzifikaci 

kyselinováním. Vzhledem k tomuto původu je ţelezo převáţně aţ 

výhradně v oxidačním stupni Fe
2+

 a tudíţ dobře rozpustné ve vodě za 

anoxických podmínek. Za přístupu kyslíku (vzduchu) však dochází k 

pomalé samovolné oxidaci (ţloutnutí a kalení vody) a k vylučování 

objemných, vysoce hydratovaných oxidů ţeleza (rezavě hnědé jemné 

usazeniny); 

příloha č. 5  na středisku je voda z 5 sond odseparována a plyn proudí do separace 

centrálního areálu. Zde se odseparují pouze zbytky kapaliny, které 

zkondenzovaly v potrubí – jedná se o typický kondenzát vlhkého 

zemního plynu; 

příloha č. 6  na sondě v roce 2010 proběhla intenzifikace kyselinováním. To 

dosvědčuje nízká hodnota pH a vysoký obsah ţeleza, které se 

uvolnilo z okolí sondy a dostalo se do kapaliny. Voda obsahuje asi 

10 % zbytků kapaliny po kyselinování; 

přílohy č. 7 a 8 tato voda obsahuje především technickou kapalinu na bázi KCl, která 

je v okolí sondy z doby, kdy se sonda opravovala; 

příloha č. 9 voda z této sondy je pravděpodobně směsí sladké vody (kondenzát 

vodních par nebo voda vnášená do sondy s metylalkoholem, který se 

do těţeného plynu nastřikuje za účelem sníţení tvorby hydrátů - ten 

většinou obsahuje cca 5 % destilované vody) a menšího mnoţství 

hlubinné vody a technické kapaliny na bázi KCL; 

přílohy č. 10, 11, 

12 

jsou tvořeny výhradně vodou sladkou s jen stopovým znečištěním 

technickou vodou na bázi KCL (setiny, max desetiny %). 
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Ze všech těchto rozborů vyplývá, ţe výsledkem jejich mísení je voda, jejíţ rozbor 

je uveden v tabulce č. 2, přílohy 3 a 4. 

Pro zatláčení důlní vody zpět do loţiska se vyuţívají dvě sondy, a to Z-4 a Hr-12. 

Obě jsou otevřeny ve 4. – 5. sarmatském obzoru, který neslouţí pro uskladňování zemního 

plynu, ale pouze pro zatláčení vody. 
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3.   Skladování vytěžené důlní vody 

Důlní voda, odpouštěná ze separátorů jednotlivých sond, je tlakem plynu dopravena 

do dělicího separátoru. Tato voda je směsí vody, kapalných uhlovodíků, metanolu a 

rozpuštěného plynu. V dělicím separátoru dojde k oddělení vody, kapalných uhlovodíků a 

k uvolnění zemního plynu. 

 

Obr. 3 – Dělicí separátor 

3.1 Dělicí separátor - popis  

Dělicí separátor je válcová leţatá nádoba s jímkou. Uvnitř separátoru je vestavba. 

Vestavbou se gravitací odděluje roztok vody a metanolu od kapalných uhlovodíků. Důlní 

voda od sond vstupuje do dělícího separátoru a je rozstřikována. Ve válcové části se 

vlivem gravitace oddělují kapalné uhlovodíky, které jsou lehčí, od vody. Kapalné 

uhlovodíky jsou lehčí (měrná hmotnost 800 kgm
-3

), ve vodě málo rozpustné, a proto 

plavou na roztoku vody s metanolem a přepadávají přes přepáţku do zadní části válcové 

nádoby. Odtud se automaticky odpouštějí pneumatickým regulačním ventilem ovládaným 

plovákovým hlídačem hladiny. Voda s metanolem je automaticky odpouštěna z jímky 
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odpouštěcím pneumatickým ventilem ovládaným také plovákovým regulátorem. Plovák 

tohoto regulátoru plave na rozmezí hladin gazolin - voda. Oba pneumatické odpouštěcí 

ventily mají ochozy pro moţnost ručního odpouštění. Odpouštění odplynu je zabezpečeno 

regulátorem koncového tlaku, který udrţuje v separátoru tlak max. 0,3 MPa [3]. 

Separátor je vybaven armaturou pro odkalování vodního prostoru a prostoru 

gazolinu. Dále je osazen dvěma stavoznaky, tlakoměrem a pojistným ventilem. 

Technické parametry: 

průměr nádoby   -  1000 mm 

délka nádoby    -  3000 mm 

objem separátoru   -  2,28 m
3
 

nastavení pojistného ventilu -   0,36 MPa 

 Odtud je důlní voda tlakem plynu dopravena do nádrţe číslo 1 o objemu 50 m
3
. Do 

této nádrţe se také přečerpává voda z 10 m
3
 nádrţe na odkal. Nádrţ na odkal je hranatá a je 

uloţena pod odsouvatelným přístřeškem v ochranné betonové vaně. Tato nádrţ slouţí pro 

přepouštění důlní vody, která je vytlačována plynem z potrubí od sond při jejich čištění. 

Dochází zde k sedimentaci případných nečistot a odplynění vody. Maximální hladina v 

nádrţi je jištěna signalizací do řídicího systému. Dále je do nádrţe napojeno sací potrubí 

čerpadla umístěného v hale separace, kterým se odpadní voda odčerpává do skladovacích 

50 m
3 

nádrţí [3].  

 

3.2 Uskladňovací nádrže - popis 

Nádrţe 50 m
3
 jsou dvě a jsou ve spodní části navzájem propojeny potrubím. Jsou to 

leţaté válcové beztlaké nádoby s kalníkem, tepelně izolované. Jsou opatřeny hrdly pro 

připojení potrubí a vybaveny průlezy, které slouţí pro jejich čištění a pro provádění revizí. 

Dále jsou na nich instalovány převodníky pro dálkový přenos výšky hladiny do ŘS a 

magnetické stavoznaky pro místní odečet výšky hladiny. V horní části jsou instalovány 

neprůbojné pojistky. V nádrţích je uloţen topný had pro jejich vytápění horkou vodou. 

Nádrţe se začnou vytápět, klesne-li venkovní teplota pod hodnotu +5 °C. Pak se nádrţe 

vyhřejí na teplotu +7 °C a ta se v nich udrţuje do té doby, dokud venkovní teplota 

nestoupne opět nad +5 °C. Obě nádrţe jsou umístěny v ochranné jímce pro případ, ţe by 

došlo k úniku důlní vody z nádrţe vlivem jejich poškození nebo přeplnění. Mnoţství vody 
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v nádrţích se určuje tak, ţe operátor na velíně z monitoru ŘS zjistí výšku hladiny 

v centimetrech, a pak z tabulky odečte hodnotu v litrech.  

Rozměry nádrţí jsou:  

průměr  - 3,0 m 

délka  - 7,2 m 

 

 

 

Obr. 4 – Nádrže 50m
3
 na uskladňování důlní vody 

Do nádrţe č. 1 ústí shora přívodní potrubí s důlní vodou. V této nádrţi částečně 

sedimentuje případný kal. Propojovacím potrubím se pak hladiny v nádrţi 1 a 2 

vyrovnávají. V nádrţi č. 2 je asi 1 metr nad dnem umístěno sací potrubí, které odvádí důlní 

vodu na přítok k čerpadlům.  

Kdyţ výška hladiny vody v nádrţi stoupne na hodnotu 2,5 m, je v ŘS signalizována 

maximální hladina a je nutno spustit zatláčení vody. Zatláčení probíhá do té doby, dokud 

výška hladiny neklesne pod 1 m. Sací potrubí pro zatláčecí čerpadla je osazeno uzávěrem. 

Tento uzávěr zůstává trvale otevřen, pouze při poruchách čerpadla se uzavírá. V dolní části 

kaţdé nádrţe je kalník. Na něj je připojeno odkalovací potrubí s uzávěrem. 
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Obr. 5 – Schéma toku důlní vody 

Vzhledem k tomu, ţe voda v nádrţích obsahuje metanol, mohou se zejména za 

vyšších teplot projevit nebezpečné vlastnosti jeho par nad hladinou nebo v ovzduší a při 

potřísnění (nebezpečí výbuchu, otravy). Při manipulaci a zacházení s loţiskovou vodou se 

tedy musí dodrţovat stejné zásady jako při zacházení s metanolem. 
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4.  Likvidace důlní vody zatláčením do horninové struktury 

Důlní voda, která je shromaţďována v 50 m
3
 nádrţích, je následně dle potřeby 

zatláčena do podzemních loţiskových prostor určenými sondami. K zatláčení vody se 

pouţívají čerpadla umístěná v hale separace.  

 

Obr. 5 – čerpadlo pro zatláčení důlní vody 

4.1 Zatláčecí čerpadla 

K zatláčení se pouţívá dvou paralelně zapojených vysokotlakých pístových 

čerpadel, napojených prostřednictvím sacího potrubí na skladovací nádrţe. Výtlak čerpadel 

je napojen přes zpětný ventil na vysokotlaké přípojky dvou vtlačných vodních sond. Dále 

je výtlak opatřen pojistným ventilem a dálkovým přenosem tlaku na velín. 

Technické parametry čerpadel 

Počet kusů    2 

typ čerpadla    LPL-50/36,    

výtlačný tlak    16,0 MPa   
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příkon motoru   22 kW    

seřízení pojistného ventilu  14 MPa   

výkon    3,2 m
3
/hod      

otáčky    740 min
-1

    

O volbě, do které vtlačné sondy se bude vtláčet, rozhoduje geologická sluţba PZP. 

Vlastnímu vtláčení musí předcházet nastavení cesty otevřením uzávěru na příslušné sondě. 

Motor čerpadla se spouští a odstavuje tlačítkovým ovladačem přímo u čerpadla. Zatláčení 

vody probíhá tehdy, je-li v zásobních nádrţích nashromáţděno dostatečné mnoţství vody – 

více neţ polovina celkového obsahu. Výška hladiny 2,2 m je signalizována do ŘS jako 

vysoká hladina a výška 2,5 m jako maximální hladina.  

Před vlastním vtláčením obsluha otevře příslušné uzávěry u zásobních nádrţí, pak 

uzávěry jednoho z čerpadel a čerpadlo spustí. Neodstaví-li obsluha čerpadlo při sníţení 

výšky hladiny na hodnotu okolo 1,5 m, čerpadlo se odstaví automaticky řídicím systémem, 

aby se do sacího potrubí nenasál vzduch. Po celou dobu zatláčení důlní vody je třeba, aby 

obsluha sledovala provoz čerpadla a v případě nějakých anomálií čerpadlo ihned odstavila. 

Pro zatláčení důlní vody se pouţívají dvě sondy: Z-4 a Hr-12. Tyto sondy jsou 

otevřeny v 4. – 5. sarmatském obzoru, který neslouţí jako uskladňovací pro zemní plyn, 

ale pouze pro zatláčení důlní vody. Sondy jsou vybaveny standardním produkčním kříţem, 

který je dimenzován na tlak 21 MPa. Nad hlavníkem je umístěn manometr pro místní 

odečet tlaku. Na jednom rameni kříţe je instalován převodník tlaku s dálkovým přenosem 

hodnoty do ŘS. Celý kříţ s přípojkou je v uzamykatelné ohradě o rozměrech 10 x 7 m. 

Ohrada stojí na panelové ploše 15 x 35 m, která slouţí pro postavení POS při opravě. 

Přípojka od výstupu ze země po rameno kříţe je tepelně izolována [3]. 

 

4.2 Současný technický stav sondy Z-4:  

- V sondě se nachází písková zátka přes část perforace. Poslední záměr ze dne 

31.5.2010 určil úroveň dna sondy v hloubce 863,7 m. Spodní hranice perforací je však 

v 902 m, resp. úroveň dna po poslední POS v roce 2006 byla zjištěna v hloubce 895,5m. 

V srpnu 2010 byl zaměřen loţiskový tlak v hloubce 791 m s hodnotou 7,4916 MPa. Tato 

sonda je naplánovaná na rok 2012 na opravu [6]. 
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Obr. 6 – vodní zatláčecí sonda Z-4 

 

4.3 Současný technický stav sondy Hr-12:  

- V sondě se nachází písková zátka přes část perforace. Poslední záměr ze dne 

31.5.2010 určil úroveň dna v 929,8 m. Spodní hranice perforace je však v 964 m, přičemţ 

úroveň dna po poslední POS byla v hloubce 971,27 m. V srpnu 2010 byl zaměřen 

loţiskový tlak v hloubce 914 m s hodnotou 9,0041 MPa. Tato sonda je v současné době 

mimo provoz a v letošním roce se na ní plánuje oprava [7]. 

V průměru je kaţdá vodní sonda opravována jednou za 4 roky a náklady na opravu 

se pohybují okolo 5 mil. Kč. 
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5.   Návrh řešení úprav technologie 

 Z popisu situace při těţbě a zatláčení důlní vody, z jejích rozborů a z provozních 

zkušeností za uplynulé roky provozu je moţno problémy rozdělit na dva okruhy: 

a) obsah ţeleza v důlní vodě,  

b) problémy s teplotou na zatláčecí sondě v zimním období. 

 

5.1  Řešení problému nečistot v důlní vodě 

Z rozborů důlní vody vyplývá, ţe v ní nejsou téměř vůbec obsaţeny ţádné pevné 

nečistoty. Petrografický rozbor sedimentu (příloha č. 13): materiál rezavé barvy zachycený 

na filtračním papíru sestává ze rzí, jen zcela ojediněle se vyskytují mikroskopická zrníčka 

křemene, agregátky vodního kamene, textilní vlákna či chlupy. Rez je v podstatě vysráţené 

ţelezo ve třetím oxidačním stupni, zrníčka křemene a agregátky vodního kamene jsou 

běţné nečistoty z vody, textilní vlákna (chlupy) se zde vyskytly zřejmě z ucpávek či 

těsnění zatláčecích čerpadel. Kromě ţeleza se veškeré ostatní nečistoty ve vodě vyskytují 

pouze v nepatrném mnoţství, které nemá vliv na zatláčecí sondu.  

Zamezit, aby se ţelezo nedostalo do sondy lze několika způsoby: 

1) zabránit přístupu vzduchu k důlní vodě během celého procesu od odseparování, 

přes skladování v nádrţích o objemu 50 m
3
 aţ po zatláčení. Nejvíc kyslíku se do 

vody dostává při uskladnění vody v nádrţích. Při jejich plnění a opětovném 

vypouštění je nad hladinou trvale vrstva vzduchu, který proniká do vody a 

přeměňuje postupně rozpuštěné ţelezo v oxidačním stupni Fe
2+

 na nerozpustné 

sloučeniny ţeleza v oxidačním stupni Fe
3+

. Zamezíme-li přístupu vzduchu do důlní 

vody, tato reakce neproběhne, a protoţe v jiném místě celé cesty voda se vzduchem 

do styku nepřijde, do sondy se při zatláčení nedostanou ţádné látky v pevném 

stavu. Nejjednodušší způsob, jak zamezit přístupu vzduchu do vody, je udrţovat na 

hladině vody určitou vrstvu oleje a zajistit, aby přívodní potrubí pro vodu, která 

přitéká do nádrţe, bylo trvale pod hladinou. Dále je nutno nastavit vypnutí čerpadla 

tak, aby nemohlo dojít k nasátí oleje z povrchu hladiny vody. Toto lze jednoduše 

zajistit nastavením blokovacích prvků v ŘS.  
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2) Do důlní vody v nádrţích dávkovat suspenzi Ca(OH)2. Reakcí Ca(OH)2 se ţelezem 

v důlní vodě dochází k vysráţení hydroxidu ţeleznatého: 

Ca(OH)2 + Fe
+2

  →  Fe(OH)2 +  Ca
+2

                                        (1) 

Důlní vodu s nadávkovaným Ca(OH)2 pak v nádrţi okysličovat vháněním vzduchu 

dmychadlem. Vlivem vzdušného kyslíku ze vzduchu a vlivem vyššího pH (8 –9) 

dojde k vysráţení zbytkového ţeleza jako Fe(OH)3 [8]. 

4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O  →  4 Fe(OH)3                                     (2) 

 

Obr. 7 – Schéma toku důlní vody se zapojením filtračních jednotek a vyrovnávací nádrže 

Poté instalovat mezi nádrţ č. 2 a zatláčecí čerpadla dvě filtrační jednotky, 

čerpadlo pro přepouštění vody z nádrţe č. 1 do nádrţe č. 2 a zvláštní vyrovnávací 

nádrţ na přefiltrovanou vodu. Celý systém bude fungovat tak, ţe do nádrţe č. 1 

bude přitékat voda. Po naplnění nádrţe se voda přečerpá do nádrţe č. 2. V ní bude 

docházet k provzdušňování vody a k úpravě pH. Do prázdné nádrţe č. 1 bude 
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přitékat nová voda ze separátorů. Aţ se bude výška hladiny blíţit maximální 

hodnotě, spustí se filtrace vody z nádrţe č. 2 a její zatláčení do loţiska. Vyčerpání 

nádrţe trvá asi 14 hodin. Poté se obsah nádrţe č. 1 opět přečerpá do nádrţe č. 2 a 

cyklus se opakuje. Celý proces musí být řízený řídicím systémem tak, aby se 

mnoţství vody filtrované a přečerpávané do vyrovnávací nádrţe rovnalo mnoţství 

vody zatláčené do loţiska.  

 Systém můţe fungovat i bez filtrace - kal je z nádrţe moţno odčerpávat do 

zahušťovací nádrţe, ze které by se odsazená voda vracela zpět k likvidaci. 

Zahuštěný kal by byl odčerpáván do homogenizačních nádrţí a z nich ke 

konečnému odvodnění na kalolis [8]. Vylisovaný kal by byl odváţen ke konečné 

likvidaci oprávněnou organizací.  

 

5.2  Řešení problémů s teplotou 

Pro odstranění problémů se zamrzáním impulsního potrubí a produkčního kříţe je 

nutno potrubí i kříţ podtápět topným kabelem a tepelně zaizolovat. Na sondu ale nevede 

přívod elektrické energie.  

Ve vzdálenosti 310 m od sondy Z-4 se nachází provozní sonda Hr-87, na které je 

přiveden přívod silové elektrické energie i optický kabel pro přenos dat do ŘS.  

Celková rekonstrukce zatláčecích sond by obsahovala: 

- Nový přívod elektrické energie. 

- Instalaci topného kabelu na rameno produkčního kříţe i na vlastní tělo kříţe a 

tepelné zaizolování ramena i kříţe. Topný kabel by byl spínaný termostatem na 

základě poklesu venkovní teploty pod nastavenou mez. Přívod elektrické energie do 

topného kabelu, topný kabel a termostat musí být v provedení do prostředí 

s nebezpečím výbuchu ZÓNA 2.   

- Instalaci dálkově ovládaného ventilu s bezpečnostní uzavírací funkcí. 

- Z důvodu zvýšení bezpečnosti by bylo vhodné na vodní sondy instalovat nové 

oplocení s aktivními prvky zabezpečovacího systému stejné jako u provozních sond 

(čidlo PIR a mikrofonní kabel v oplocení, který reaguje na otřesy), včetně 

kamerového systému a halogenového svítidla. 
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Instalace těchto zařízení umoţní kompletně zautomatizovat proces utrácení 

loţiskové kapaliny, odstraní ruční manipulace s uzavíracími armaturami na sondách a tím 

sníţí nároky na pracovníky provozu při obsluze technologie. 
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Závěr 

Na základě provedených laboratorních rozborů důlních vod lze konstatovat, ţe 

řešení problémů s likvidací důlní vody existuje několik. V té nejjednodušší variantě (viz. 

kapitola 5.1 odst. 1) je v podstatě proveditelné ihned. Spočívá pouze v úpravě algoritmů 

ŘS a pokrytím hladiny vody v nádrţích vrstvou látky, která zamezí styku vody se 

vzduchem (olej, gazolín apod.). Návrhy popsané v odstavci 2 jsou mnohem sloţitější a 

vyţadují vypracování projektové dokumentace. 

Řešení problémů s teplotou je závislé hlavně na přívodu elektrické energie na vodní 

sondy. Po zkušenostech z minulých let víme, ţe největší překáţkou v tomto případě je 

provedení výkopů pro poloţení kabelů přes cizí pozemky, kdy majitelé pozemků 

nesouhlasí se vstupem na jejich pozemky, nebo mají neakceptovatelné finanční poţadavky. 

Také v tomto případě je nutné pro celou akci vypracovat projektovou dokumentaci a řešit 

vše v souladu s legislativními poţadavky českého práva. 
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