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Anotace  

V předložené bakalářské práci je zpracována problematika odtlakování podzemního 

zásobníku plynu. V první části je popsán podzemní zásobník plynu Tvrdonice a stávající 

stav technologie pro odtlakování. Následně je analyzován stávající stav pro odtlakování a 

návrh řešení změn včetně doplnění technologie V další části je zhodnoceno navrhované 

řešení, jeho realizační náročnost a dopad na životní prostředí. 

 

Klíčová slova: Podzemní zásobník plynu, PZP 

 

Annotation  

 In my bachelor's thesis there is an elaboration of problems of depressurization of 

the underground gas storage. The first part describes the Underground Gas Storage in 

Tvrdonice and the current condition of technology for pressure relief.In the following part 

there is analyzed the present status for depressurization and the proposal of possible 

changes including renewing of the technology. In the next part there is evaluated the 

proposed solution, the difficulty with an implementation and the environmental impact. 
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Seznam zkratek 

CA Centrální areál 

DP  dobývací prostor 

CHLÚ  Chráněné ložiskové území 

JMP  Jihomoravská plynárenská 

MND  Moravské naftové doly 

MT  Měřící trať 

POS  Podzemní oprava sondy  

PZP  Podzemní zásobník plynu 

ŘS  Řídicí systém 

STŘ  Sběrné středisko 

ŠP  Plynová armatura 

ŠK  Armatura kondenzátu 

ŠS  Hlavní armatura sběrného střediska sever 

ŠJ  Hlavní armatura sběrného střediska jih 

TEG  Triethylenglykol 

TP  Tranzitní plynovod 
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1. Úvod 

Podzemní zásobník plynu Tvrdonice je nejstarším zásobníkem na území České 

republiky, který využívá k uskladňování částečně vytěžené ropo-plynové ložisko, naleziště 

Hrušky. Nachází se na jihovýchodní Moravě mezi okresními městy Břeclav a Hodonín, 

na katastrálním území vesnic Tvrdonice, Hrušky, Kostice, Týnec a Lanžhot.  

Výstavba zásobníku je datována na počátek sedmdesátých let minulého století.    

Od počátku uvedení do provozu prošel PZP několika etapami vývoje, rozšíření a 

modernizacemi. Ty především přinesly nové, dokonalejší materiální možnosti, rozvoj 

počítačů, řídicích systémů a moderní technologie, jednodušší a bezpečnější provozování 

PZP. Na straně druhé je ekonomicko-politický vývoj posledních dvaceti let. Privatizace, 

změna majitele, zeštíhlení a optimalizace provozu PZP. Dále vstup ČR do Evropské unie s 

její legislativou a požadavky na rovný přístup na trh s energiemi, což ve skutečnosti 

znamená faktické oddělení obchodování s plynem od uskladňování a přepravy. 

 Na základě těchto požadavků bylo ve společnosti  RWE, která tvoří podstatnou část 

plynárenství v ČR, provedeno oddělení jednotlivých činností v rámci obchodování, 

přepravy (2006) a uskladňování zemního plynu (2007). Vzniklo několik společností (RWE 

TG – obchod s plynem, RWE GS – uskladňování plynu, NET 4 Gas – přeprava plynu, 

RWE JMP – prodej a distribuce plynu zákazníkům, ….). Posledním nařízením EU (3. 

energetický balíček) byla ze skupiny RWE vyčleněna přeprava plynu do společnosti Net 4 

Gas, s.r.o. Pro PZP to znamenalo předání obchodního měření do správy přepravci, a také 

znemožnění „přepouštění“ malých množství plynu, ke kterým dochází v důsledku 

provozních odtlakování. Tato množství byla za společného majitele vykazována na základě 

výpočtů, vycházejících ze znalosti objemu daného zařízení a tlaku před odtlakováním jako 

geologická ztráta (viz příloha č. 1). Obchodní vztah mezi RWE GS, s.r.o. a přepravcem Net 

4 Gas, s.r.o. požaduje přesné měření množství plynu, což stávající obchodní měření, jež je 

dimenzováno na větší hodnoty, neumožňuje. Popis tohoto stavu s následným návrhem 

řešení je cílem této práce. 
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Obrázek č. 1 – Schéma PZP Tvrdonice 
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2. Popis PZP Tvrdonice a stávajícího stavu technologie pro 

odtlakování  

 PZP Tvrdonice sestává z podzemní části, která představuje vlastní skladovací 

prostor, a nadzemní technologie (viz obrázek č. 1) zabezpečující potřebnou úpravu plynu 

včetně vlastního řízení PZP. Podzemní zásobník plynu Tvrdonice plní v rámci plynárenské 

soustavy ČR úkoly systémového zdroje zemního plynu, jehož hlavním posláním je krytí 

nerovnoměrnosti dodávek a spotřeby plynu uskladněním letních přebytků plynu v 

podzemních skladovacích objektech a jejich zpětným odtěžováním do plynárenské sítě v 

době zvýšené spotřeby v zimním období. Ke skladování zemního plynu se přitom využívá 

původních, částečně primární těžbou odtěžených, přírodních ložisek ropy a plynu naleziště 

Hrušky. Pro ochranu skladovacích objektů je ve smyslu platných zákonů [1] pro PZP 

Tvrdonice stanoveno chráněné ložiskové území CHLÚ  Hrušky I., které se překrývá s 

dobývacím prostorem DP Hrušky (vertikálně vyčleněnými objekty) jehož správcem je  

MND, a.s. Hodonín. 

2.1 Parametry PZP Tvrdonice 

 Celkové zásoby zemního plynu: max. 510 mil. m3 

 Maximální těžební výkon: max. 7,2 mil. m3/den 

 Maximální vtlačný výkon: max. 6,0 mil. m3/den 

 

Tabulka č. 1 – Rozsah provozních tlaků v ložisku dle stratigrafického uložení: 

Obzor Provozní tlak Hloubka uložení 

8. sarmatský obzor 13,5 - 7,0 MPa 1100 m 

9.-10. sarmatský obzor: 13,5 – 7,0 MPa 1170 m 

11. sarmatský obzor:               13,5 – 7,0 MPa 1170 m 

12.-14. sarmatský obzor: 15,1 - 7,2 MPa 1250 m 

9. bádenský obzor : 15,4 – 7,4 MPa 1650 m 
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Obrázek č. 2 – Rozložení obzorů dle uložení 

 

2.2 Popis jednotlivých částí PZP  

Podzemní část PZP 

Podzemní zásobník využívá ke skladování několika ložiskových objektů ropo-

plynového naleziště Hrušky, které geologicky patří do tzv. Vídeňské pánve. Rozhodující 

skladovací a těžební kapacity představují 8. sarmatský obzor, 12 - 14 sarmatský obzor a 9. 

bádenský obzor, které se nachází v hloubkových intervalech od 1050 do 1650 m. Nově je 

plyn pokusně  zatláčen i do 9 –11 sarmatského obzoru. Vlastní plynem sycený kolektor 

zejména sarmatských obzorů je tvořen nesoudržnými jemnozrnnými písky s jílovitými 

proplástky. Porosita (pórovitost) se pohybuje od 22 do 26,5 %.  Pórovitost [2] je “ fyzikální 

vlastnost vyjadřující poměr objem pórů Vp k celkovému objemu horniny V“. Tato číselná 

hodnota se udává v procentech. Stanovuje se pyknometry, nebo se vypočítává. 

Výpočet pórovitosti:   p = (Vp / V) * 100%;  (%)    (1)  

Propustnost jednotlivých kolektorů se pohybuje od 85 do 400 mD . Charakteristika 

propustnosti je [2] „ schopnost horniny propouštět plyn působením tlakového spádu“. Má 

rozměr plochy a vyjadřuje se v m
2
. Dříve se vyjadřoval v jednotkách Darcy. Mocnost 

jednotlivých obzorů se pohybuje v rozmezí od 7 do 30 m. Původní ložiskové tlaky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyknometr


Petr Hrubý: Optimalizace odtlakování PZP Tvrdonice 

 

2011    5 

 

dosahovaly podle hloubky uložení obzorů hodnoty od 11,05 do 15,4 MPa. Ložiskové 

teploty dosahují hodnoty 43 oC.  

Provozní a pozorovací sondy 

K podzemní skladovací části PZP přísluší provozní a pozorovací sondy, jako i 

sondy pro utrácení odseparované kapaliny z těženého plynu. Provozní sonda (vtlačně-

těžební) - vystrojený vrt, který je využíván jak k zatláčení plynu do uskladňovacích 

prostor, tak i k jeho zpětnému těžení.  

Rozdělení sond na PZP Tvrdonice: 

 Celkový počet sond:    103 

 z toho provozní (vtlačně-těžební):       61 

 pozorovací:                  40 

 ostatní (utrácení kapalin):        2 

 

Nadzemní technologie PZP je soustředěna v CA a dvou SS 

 Centrální areál:  35 sond + 5 měřících tratí slouží pro napojení satelitních středisek  

 Středisko Sever 1 – počet zapojených sond 4 

 Středisko Sever 3 – počet zapojených sond 5 

 Vzdálenost Střediska Sever od CA cca 1,5 km 

 Středisko Jih 2 - počet zapojených sond 5 

 Středisko Jih 4 - počet zapojených sond 5 

 Středisko Jih 5 - počet zapojených sond 6 

 Vzdálenost Střediska Jih od CA cca 2 km 

 sondy Z 4, Hr 12 slouží pro utrácení důlní vody do vyčleněných obzorů   
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Obrázek č. 3 – Schéma CA PZP - obrazovka ŘS 

Nadzemní technologické zařízení 

Nadzemní technologické a obslužné zařízení je rozmístěno v dobývacím prostoru 

do několika lokalit chráněného území PZP a sestává z: 

Centrálního areálu PZP (viz obr. č. 3), ve kterém se soustřeďuje veškerá produkce sond, 

provádí úprava, měření, komprimace, sušení a expedice plynu. Součástí centrálního areálu 

jsou i ostatní provozní a obslužné objekty PZP (kotelna, ČOV, dílny, sklady atd.)  

Povrchové zařízení sond zařízení k nástřiku metanolu, uzavírací, měřící a zabezpečovací 

prvky v oplocené části pracovní plochy sondy.  

polní sběrná plynová střediska – Sever, Jih pro prvotní úpravy (separace), regulaci 

množství a měření produkce sond vzdálenějších od centrálního areálu. 

Provoz PZP se dělí na dva samostatné cykly – vtláčení a těžbu.   

Vtláčení plynu   

Plyn je odebíraný z tranzitního nebo mezistátního plynovodu (Net4Gas) s 

předávacím tlakem 4,5 až 5,5 MPa (veškeré uvedené tlaky jsou „přetlaky). Vstupuje do CA 

PZP, kde se odstraňují kapalné a prachové nečistoty na dvou sekcích filtrů. Multicyklon je 

stojatý filtr kapaliny a hrubších nečistot. Vstup plynu je vestavbou tangenciálně usměrněn 

a odstředivá síla působí na těžší částice, které se shromažďují v dolní části nádoby. Čistý 
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plyn odchází středem nádoby na jemnější svíčkové filtry typu Peerless. Zde se plyn čistí od 

nečistot o velikosti několika mikrometrů Dále plyn proudí jednou ze tří měřicích tratí 

obchodního měření. Mají různé měřící rozsahy. Trať A (40 000 – 184 000 m
3
/hod), Trať B 

(25 000 – 100 000 m
3
/hod), Trať C(60 000 – 295 000 m

3
/hod). Plyn vstupuje na sání 3 ks 

pístových boxer kompresorů.  Výrobcem je firma ČKD a typ 4 JBK 240 (čtyřválcový, 

jednostupňový, boxer kompresor, s průměrem pístu 240 mm), poháněných třífázovým 

synchronním elektromotorem o výkonu 4 MW, příkonu 6 kV, 300 otáček.min
-1

. Hodinové 

množství zatláčeného plynu činí 100 000 m
3
/ na jeden kompresor. Komprimovaný plyn o 

tlaku od 7,5 do 14,0 MPa je po ochlazení ve vzduchových chladičích dopraven potrubím 

na kolektor v hale separace a prostřednictvím příslušných regulačních a měřících armatur a 

vysokotlakých potrubních přípojek dopravován k jednotlivým sběrným střediskům, resp. 

přímo do jednotlivých provozních (vtlačně – těžebních) sond. (viz obrázek č.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petr Hrubý: Optimalizace odtlakování PZP Tvrdonice 

 

2011    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Blokové schéma vtláčení plynu s fotografií zařízení 

 

 

 

Vstup plynu do CA PZP 

Čištění plynu 

Měření plynu 

Komprimace 
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Těžba plynu  

Zemní plyn proudí z jednotlivých sond (viz obrázek č. 5) vysokotlakými 

přípojkami na jedno z polních středisek, nebo u skupiny 35-ti sond přímo do objektu 

separace a měření CA. Z důvodu zamezení tvorby krystalických hydrátů se provádí na ústí 

sond nástřik metanolu do proudu plynu vysokotlakým dávkovacím čerpadlem 

s elektrickým pohonem. 

Na sběrných střediscích a v centrálním areálu se realizuje odseparování kapalné 

fáze, včetně drobných nečistot z plynu. To se provádí na separátorech – odlučovačích, ve 

kterých je štěrbinová vestavba měnící směr plynu a zachycující kapalinu. Z důvodu 

regulace tlaku a měření množství následuje předehřev plynu na trubkových výměnících 

tepla. Měření a řízení těženého množství z jednotlivých sond a následná expanze plynu na 

tlak 4,5 - 6,2 MPa do společného kolektoru se provádí v objektu separace. Za kolektorem 

separace dochází k rozdělení toku plynu na tzv.“ypsilonce“. Jde o oddělení dvou tlakových 

řádů. PN 140 (vtláčení), PN 63 (těžba).  Tok plynu směřuje k sušení v absorpčních 

glykolových jednotkách. Jsou složeny ze tří samostatných nádob. Vstupního odlučovače 

gazolinu, vlastní nástřikové ležaté sušicí kolony a výstupního odlučovače TEG. Plyn s 

rosným bodem za sušením pod mínus 7 °C při 4 MPa je po změření množství na 

výstupních měřících tratích (clonové měření) expedován vysokotlakým plynovodem do 

plynárenské sítě. 

 Napojení na plynárenskou síť  

  Podzemní zásobník je napojen (viz obrázek č. 1) na systém tří plynovodů 

společnosti Net 4 Gas: 

Tranzitního plynovodu (TP - Hrušky) - vysokotlakou přípojkou DN 500, PN 63 

prostřednictvím kompresní stanice Břeclav vzdálené od PZP cca 3 km. 

Mezistátního plynovodu (MSP - Bratrství) - přípojkou DN 500 PN 63 o délce cca 20 

km. 

Plynovodu – Příbor - dimenze DN 700 PN 63, kterým je plyn dodáván z PZP případně 

přepouštěný z TP do plynárenské sítě severní Moravy. 

 Uvedené plynovody jsou v závodě vzájemně propojeny. Předávací tlaky u všech výše 

uvedených systémů při těžbě i vtláčení do PZP se pohybují v rozmezí od 4,5 MPa do 6,3 

MPa. Ze systému TP (Hrušky) se provádí pouze odběr plynu pro skladování. Ze systému 

MSP (Bratrství) odběr i dodávky a do plynovodu Příbor pouze dodávka plynu při těžbě. 
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Obrázek č. 5 – Blokové schéma těžby plynu s fotografií zařízení 

Sondy 

Včetně nástřiku metanolu 

 

Separace a měření a 

regulace 

Sušení plynu 

a regulace 

Měření plynu 

 

Výstup plynu z CA PZP 
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Obrázek č. 6 – Schéma těžby plynu 

 

Vlastní technologie pro odtlakování PZP je rozdělena na: 

Havarijní odtlakování  

Jedná se o řízený proces, kde soubor vybraných hraničních armatur a potrubních 

rozvodů, umožňuje bezpečné oddělení - uzavření technologických celků v případě závažné 

provozní situace – havárie. Následné vypuštění zemního plynu do ovzduší je provedeno 

havarijním komínem (viz. obrázek č. 7). O této nestandardní provozní situaci rozhoduje 

operátor velínu.  

 Prvotním impulsem k havarijnímu odtlakování je provozní situace, kterou 

vyhodnotí řídicí systém, jenž hlídá všechny nastavené provozní stavy a hodnoty. Dále to 

může nahlásit obsluha zařízení, která provádí pravidelnou vizuální kontrolu. Nahlášení 

přebírá operátor velínu a po vyhodnocení dané situace může stlačením příslušného 

havarijního tlačítka (fyzicky na panelu, popřípadě na obrazovce PC řídicího systému (viz. 

obrázek č. 3) odstavit příslušný provoz popřípadě dát pokyn k havarijnímu odtlakování. 

Odtlakování je možné provést u nadzemní technologie centrálního areálu, střediska sever a 

střediska jih. Ta jsou vybavena samostatnými havarijními komíny a dálkově ovládanými 

armaturami instalovanými pro tento účel. 
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Obrázek č. 7 – Havarijní komín v CA 

 

Technologie pro odtlakování a čištění plynovodních přípojek 

Pro provádění prací charakteru údržby a oprav je každé zařízení popřípadě 

technologický celek možné bezpečně odstavit a samostatně odtlakovat. V provozním 

předpisu [3] je detailně popsáno, jakým způsobem se každé zařízení zabezpečí a následně 

odtlakuje.: 

- „Měřící mezikus u sondy 

Uzavřou se armatury ŠP 29, ŠP 50 a ŠP 28. Odtlakování se provede jehlovým 

ventilem na mezikusu. (viz obrázek č. 11) 

- Odtlakování přípojky / sonda – separace CA/ 

Uzavře se armatura ŠP 28. Přípojka se odtěží do tlaku dálkovodu. Uzavře se 

armatura ŠP 23. Otevře se ŠP 26 a pootevřením uzávěru ŠP 36 se přípojka odtlakuje 

přes čistící separátor. 

- Odtlakování měřící tratě separace 

Uzavře se armatura ŠP 25 a měřící trať se odtěží do tlaku v dálkovodu. Uzavře se 

ŠP 23 a pootevřením ŠK 6 se provede odtlakování přes 10 m
3
 nádrž odpadní vody. 

- Odtlakování měřící tratě ve středisku 

Uzavře se armatura ŠP 51 ve středisku a ruční ŠP 53 Otevře se ŠP 52 a ŠK 4. 

Měřící trať se odtlakuje přes ŠK 5 odvodňovače. 
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- Odtlakování přípojek střediskových sond 

Uzavře se armatura ŠP 28 na sondě a  ŠP 51 ve středisku.  Otevře se ŠP 58 A, 58 C, 

přípojka se odtlakuje přes ŠP 58 B. Průběh se sleduje na manometru pod ŠP 58 A. 

- Odtlakování střediska 

Uzavřou se všechny armatury ŠP 51, armatury havarijního odtlakování ŠP 54, ŠP 

55, a hlavní armatura příslušného střediska ( ŠS1,3, ŠJ 2,4,5). 

Otevřou se všechny armatury ŠP 52, ŠP 53 a armatury odkalení kolektoru ŠP 56,57. 

Odtlakování se provede přes ŠP 58 C do 45 m
3
 nádrže ložiskové vody. 

- Odtlakování přípojky sběrné středisko-separace centrální areál. 

Uzavře se hlavní uzávěr střediska ( ŠS 1,3, ŠJ 2,4,5) a přípojka se odtěží na tlak v 

dálkovodu. Uzavře se ŠP 25. Otevřením ŠP 26 se natlakuje kolektor. Pootevřením 

ŠP 36 se přípojka odtlakuje přes čistící separátor. 

- Odtlakování potrubního dvora 

Uzavřou se armatury ŠP 2, ŠP 1 C ŠP 18, ŠP 19, ŠP 21,ŠP 23, ŠP 24. Otevřou se 

armatury ŠP 50A,ŠP 5, ŠP 7A, ŠP 7B, 7C ŠP 8A, B, C, G, F, ŠP 45A-C, ŠP 20, ŠP 

40, ŠP 40A, ŠP 43 A-C. Odtlakování se provede pootevřením uzávěrů ŠP 41 I, ŠP  

6 I, odfuků za sušením plynu, (další místa pro odtlakování jsou ochozy armatur 

měřicích tratí popřípadě havarijní komín).“ 

Citace textu [3] jednotlivých možností odtlakování přikazuje jak a co uzavřít. Jde o 

výběr jednotlivých, typově stejných zařízení, která umožňují patřičný přenos výkonu 

při provozování PZP. 
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3. Posouzení stávajícího stavu technologie pro odtlakování 

3.1 Odtlakování individuálních zařízení 

V rámci provozování PZP dochází k provozním stavům, které vyžadují odstavení a 

odtlakování jednotlivých zařízení. Jedná se většinou o provedení opravy nebo údržby 

zařízení. Mezi nejčastěji se vyskytující provozní závady patří neprůchodnost plynovodních 

přípojek. Dochází k tomu důsledkem nahromadění volné kapaliny v nejnižších 

místech přípojek plynu popřípadě vytvořením hydrátů. Následuje odstavení, odtlakování a 

čištění (profouknutí) přípojek provozních (vtlačně-těžebních) sond. Tento plyn je 

rozhodující složkou ztrát (viz tabulka č. 2 ztráty plynu). Následují běžné poruchy zařízení, 

jako jsou výměna clon měřících tratí, oprava převodníků tlaku a teploty. Obsah zemního 

plynu těchto zařízení je v řádu jednotek až desítek metrů krychlových. (viz příloha č. 1). 

 K dalším významným ztrátám plynu odtlakováním zařízení dochází při odstavení 

kompresorů z provozu a pravidelně jednou ročně odtlakováním centrálního areálu za 

účelem údržby zařízení.   

3.2 Odtlakování zařízení při těţbě - vtláčení ZP 

Kompresory JBK 240 – odtlakování při vtláčení 

Při vtláčení ZP dochází i k odstavení kompresorů. Jednak při dosažení počtu 

stanovených provozních hodin a následné pravidelné údržbě, tak i z důvodu poruchy. Při 

každém odstavení je kompresor z provozních a bezpečnostních důvodů odtlakován. 

Nejprve se po odstavení otevře malý ochoz a srovná se tlak sání plynu (max. 6,3 MPa) 

s výtlakem (max. 14,2 MPa). V tomto okamžiku dojde k uzavření zpětného ventilu, který 

je těsně za kompresorem. Většina zařízení zůstane tedy pod tlakem, který byl těsně před 

odstavením.  Objem celého zařízení je cca 5,5 m
3
. Odtlakování provádí obsluha zařízení 

ručně pomocí ručních uzavíracích armatur jednotlivých kompresorů (viz obrázek č.8). 

Každý kompresor má svůj vlastní komín pro odtlakování. Plyn je vypuštěn do ovzduší. U 

kompresorů nejde vypouštěný plyn za stávající situace využít, neboť nemá žádné 

propojující potrubní rozvody, které by toto umožňovaly. Před změnou technologie (zrušení 

velkého ochozu a zavedení nové regulace kompresorů 0 – 100 %) se tlak ve výtlačném 

potrubí srovnal s tlakem sání PZP. Po odstavení kompresoru obsluha část tlaku přepustila 

(cca 60 %) a zbylý tlak vypustila do ovzduší. 
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Obrázek č. 8 – Zařízení pro odtlakování kompresorů 

 

Přípojky provozních sond 

 K situaci odtlakování přípojky provozní sondy při vtláčení nedochází tak často jako 

při těžbě. Příčinou bývají hydráty v přípojce, popřípadě voda a dochází k nim na začátku 

vtláčení. Dalším důvodem je odtlakování za účelem POS (podzemní oprava sond). 

Odtlakování provádí obsluha zařízení ručně, pomocí společného soboru ručních armatur a 

zařízení pro odtlakování – separátor s komínem (viz obrázky č. 9 č. 10). Při těžbě se 

nejdříve sníží tlak plynu odtěžením. Při vtláčení tato možnost není, neboť na společném 

kolektoru na vstupu do separace je výtlačný tlak. Dojde tak k vypuštění veškerého objemu 

plynu v přípojce. 
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Obrázek č. 9 – Zařízení pro odtlakování přípojek 

 

Obrázek č. 10 – Zařízení pro odtlakování a čištění plynovodních přípojek 
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3.3 Odtlakování CA PZP 

  K odtlakování dochází v meziobdobí mezi těžbou a vtláčením, v tzv. stabilizační 

odstávce, která je potřeba k tlakové stabilizaci skladovacích obzorů. Provádí se v jarním 

období, kdy zařízení potrubních rozvodů prochází pravidelnou údržbou a kontrolou. 

Odtlakování je provedeno opět ručně obsluhou zařízení. Počet ručních armatur, které jsou 

k dispozici, je více, než u ostatních zařízení. Důvodem je, že CA sdružuje jednotlivá 

zařízení. 

3.4 Havarijní odtlakování  

 Jak je uvedeno výše, jde o mimořádný nestandardní stav. Výčet zařízení spadající 

do havarijního odtlakování je následující 

 technologie nacházející se v centrálním areálu (mimo hal); 

 technologie uvnitř střediska Sever; 

 technologie uvnitř střediska Jih. 

Z hlediska poslední modernizace PZP (2004) byl výčet dostačující. Ne tak již 

z pohledu následujících let, kdy došlo ke snížení počtu lidí - obsluhy zařízení na tři.  

Zařízení, jež není v cyklu havarijního odtlakování:  

 hala kompresorové stanice (3 ks kompresorů včetně chladičů plynu); 

 hala měření a separace (40 ks měřících tratí);  

 jednotlivé přípojky provozních sond (61 ks).   

Dříve by obsluha dokázala zařízení odstavit z provozu a ručně odtlakovat. V dnešní době 

již nikoliv. I když nejde o velká množství plynu u jednotlivých zařízení, z pohledu rizika a 

bezpečnosti je situace nevyhovující. Možnosti výskytu nebezpečných stavů uvnitř haly 

kompresorovny a separace je velký. Spousta možností netěsnosti zařízení na přírubových 

spojích jednotlivých tratí. Mnoho možností selhání elektrických rozvodů, přístrojů ke 

sledování tlaku a teploty, armatur a jejich pohonů. Dále pomocných zařízení jako čerpadel, 

motorů, rozvodů přehřáté páry a pojistných ventilů. 

Situace u sond a přípojek plynu je lepší. Nacházejí se na velkém prostoru a 

případný únik plynu při havarijním stavu by byl přímo do okolní atmosféry. Mají své 

jištění. U sond se v poslední době instalují podpovrchové bezpečnostní ventily 

a bezpečnostní ventily umístěné na rameni erupčních křížů sond. Zařízení je navíc hlídáno 

řídicím systémem, který je automaticky odstavuje z provozu.  
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4. Návrh změn a doplnění stávající technologie 

 

Návrh změn na doplnění zařízení jsem rozdělil dle jednotlivých možností:  

 možnost jednorázového odtěžení plynovodních přípojek po ukončení těžební 

sezony; 

 havarijní odtlakování kompresorové stanice a separace; 

 doplnění zařízení a technologie pro přepouštění plynu při vtláčení a těžbě; 

 úpravu technologie o komory pro čištění přípojek (ježkovací). 

4.1 Jednorázové odtěţení po ukončení sezony – Těţba 

Tento návrh řeší omezení vypuštěného plynu do ovzduší. Po ukončení těžební sezony 

navrhuji uzavřít všechny provozní (vtlačně – těžební) sondy včetně bezpečnostních 

armatur ŠP 50 jednotlivých sond. Následně odtěžit plyn z plynovodních přípojek na tlak 

plynovodu TP, popřípadě Bratrství stávající technologií (viz obrázek č. 6).    

4.2 Havarijní odtlakování 

Separace  

 U havarijního odtlakování haly separace navrhuji nejjednodušší způsob - vtažení 

zařízení do algoritmu centrálního havarijního odtlakování. Stávající jednotlivé měřící tratě 

jsou osazeny armaturami s elektrickým pohonem na vstupu (ŠP 25) i výstupu (ŠP 23) a při 

havarijním odstavení se uzavřou. Tím zůstanou pod provozním tlakem (7 – 14 MPa). Jsou 

navíc osazeny dvěma ručními armaturami. Jedna tvoří samostatný obtok vstupních armatur 

MT a je trvale uzavřena. Umožňuje provozování měřící tratě při poruše regulace nebo k 

mimořádnému snížení provozního tlaku při těžbě. Druhá armatura tvoří duplicitní uzávěr 

pro případ netěsnosti armatury elektrické (ŠP 23). Není vybavena signalizací koncových 

poloh, a proto ji zadává operátor velínu ručně do ŘS. U tohoto zařízení je proto potřeba ji 

doplnit. V stávajícím provozním předpisu [3] je napsáno, že se má daná armatura po 

ukončení provozu uzavřít. Jedná se o bezpečnostní opatření, aby obsluha zařízení musela 

fyzicky zkontrolovat stav zařízení před zahájením a po ukončení provozu. O všech dalších 

provozních stavech jako je tlak, teplota, poloha stavu armatur (otevřeno, zavřeno) je 

přehled v ŘS (viz obrázek č. 11). Není proto potřeba již žádné doplnění zařízení mimo 

signalizaci koncových poloh armatur ŠP 21. 

 

 Neuzavírat ruční armaturu ŠP 21. Doplnit koncové spínače poloh se 

signalizací v ŘS. 

 Vytvořit v ŘS algoritmus pro kontrolu stavu zařízení jednotlivých měřicích 

tratí a následné odtlakování MT přes regulační ventil do společného 
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výstupního kolektoru, který je již napojen na systém havarijního 

odtlakování. 

 
 

Obrázek č. 11 – Schéma měřící tratě 

 

Kompresorovna 

V popisu kompresorovny (kapitola 3.2) jsem uvedl, že z jednotlivých kompresorů 

plyn vypouští ručně obsluha zařízení a zcela chybí automatický havarijní systém. Pro 

havarijní odtlakování haly kompresorovny navrhuji využít stávající potrubí pro ruční 

vypouštění plynu. Doporučuji ponechání jedné ručně ovládané armatury a nad ni instalovat 

novou část, která by umožnila rozdělení zařízení pro jednotlivé možnosti. Jednak možnost 

havarijního odtlakování, u kterého je potřeba doplnit zařízení o převodníky tlaku, 

elektricky (pneumaticky) dálkově ovládanou armaturu včetně kabeláže pro jednotlivé 

kompresory. Dále i možnost ručního vypouštění a nové napojení pro přepuštění plynu do 

jednotlivých systémů.   

Následně vytvořit v ŘS algoritmus pro samostatné havarijní odtlakování jednotlivých 

kompresorů mimo havarijní odtlakování CA. 
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Obrázek č. 12 – Schéma kompresoru 

 

4.3 Odtlakování při vtláčení 

 Pro ruční odtlakování kompresoru, ale i CA a plynovodních přípojek při vtláčení 

navrhuji doplnit zařízení o společné potrubí pro přepouštění, které by bylo zakončeno 

regulační armaturou a měřením plynu. Toto potrubí je možno napojit v hale regulační 

stanice, které se nachází uprostřed dotčených zařízení. Dalším kladem pro umístění je 

možnost napojení na potrubí hlavního přívodu plynu pro regulační stanici vlastní spotřeby 

ze vstupního plynovodu Bratrství (viz. Obrázek č. 6). Tento návrh řeší přepuštění větší 

části množství plynu, který by byl jinak vypuštěn do ovzduší. Jedná se o plyn od 

kompresorů a plynovodních přípojek a jeho maximální tlakový rozdíl činí ∆p 9 MPa (ze 14 

MPa na tlak cca 5 MPa). Z tohoto potrubí lze napojit odbočku na stávající potrubí, které je 

zakončeno ve středisku č.23 společnosti MND, a.s.. Tímto potrubím se společně těží plyn 

z původního nevytěženého obzoru 5c Baden a je napojeno ve středisku MND a.s. , na 

VVTL plynovod RWE JMP jenž tvoří distribuční plynovod pro zásobování okolních obcí. 

Tlak v potrubí se pohybuje od 1,9 MPa do 2,2 MPa. Zde je tedy další možnost snížení ztrát 

plynu. 
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4.4 odtlakování při těţbě  

 Pro ruční odtlakování při těžbě navrhuji využít stejné společné potrubí pro 

přepouštění plynu do distribučního plynovodu RWE JMP. Jak jsem již popsal výše, 

největším problémem při těžbě je odtlakování plynovodních přípojek a jejich čištění. 

Mokrý, znečištěný plyn je důležité následně upravit. Zde je nutné doplnění technologie pro 

odseparování kapaliny, filtraci, dále sušení plynu, odorizační jednotku a měření plynu. 

Jelikož jde o ucelený proces těžby, který může být využit pro všechny plynovodní 

přípojky, navrhuji jej začlenit do ŘS, aby veškerá činnost odtěžení (přepuštění) probíhala 

automaticky. Zůstatkový plyn, který již nelze dále přepustit, by obsluha zařízení ručně 

vypustila do ovzduší. 

4.5 Čištění přípojek 

 Pro čištění přípojek, navrhuji doplnit stávající jednotlivé plynovodní přípojky o 

čistící komory. Jde o zařízení - píst, jenž umožní vyčištění přípojek beze ztrát. Součástí 

tohoto řešení je i vybudování nového potrubí pro odvod důlní (ložiskové) vody. Systém 

komor lze realizovat dle analýzy výsledků počtu jednotlivých čištění, provozních 

zkušeností a uložení jednotlivých plynovodních přípojek. Znalost uložení plynovodů je 

nejdůležitější součástí možnosti realizace.    
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5. Zhodnocení navrhovaného řešení včetně náročnosti jeho realizace 

a dopadu na ţivotní prostředí 

5.1 Zhodnocení navrhovaného řešení 

   Ekonomické   

 V tabulce č. 2 jsou souhrnně zpracovány ztráty plynu za posledních necelých šest 

let. Podrobné vyhodnocení je v příloze č. 2. Z tohoto množství lze vyčíslit úsporu 

vypuštěného plynu. 

    Z celkového množství vypuštěného plynu odtlakováním plynovodních přípojek a 

CA 357 070 m
3
, za posledních necelých šest sezon, se dalo přepustit cca 60 %, což činí 

214 000 m
3.

 Rozdíl tlaků jednotlivých systémů činí 3,0 MPa (vstup 5,0 MPa – distribuční 

plynovod 2,0 MPa) 

Ztráty plynu při odtlakování kompresorů se skládají ze dvou částí. První, kterou 

nemůžeme odstranit, je odvzdušnění kompresorů při najíždění (bezpečné zaplynění 

kompresorů z důvodu možné přítomnosti výbušné směsi plynu se vzduchem) a činí 1300 

m
3
 plynu. Druhá - vlastní odtlakování 500 m

3
. Jde o 38% celkového množství vypuštěného 

plynu při startech kompresorů, tedy cca 70 000 m
3
. Z tohoto množství lze přepustit dle 

rozdílu tlaků ∆p 9 MPa (14,0 MPa – 5,0 MPa),  případně (5 MPa – 2 MPa) následného 

přepuštění do VVTL plynovodu RWE JMP  cca 84 %. To znamená dalších cca 58 000 m
3
 

plynu. 

 

 

 

Tabulka č. 2 – Ztráty plynu v období 2006 – 2011 

   

 

 

    ZTRÁTY PLYNU 2006-2011 (m
3
) 

ROK Odtlak. Čištění Obj. 09 Regen. Kompresory Celkem 

      odtl.,čiš. TEGu ucpávky starty m3 

2006 60200 98000 5800 0   25000 189000 

2007 62800 68750 5800 0   38300 169850 

2008 67250 49650   0   58000 174900 

2009 57850 128900 5800 0 75960 37900 300610 

2010 32020 24750   0   29700 86470 

2011* 59550 60150 0 0 0 0 119700 

Q 339670 430200 17400 0 75960 188900 1040530 

2011* - k 31.3.2011 
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Úspora plynu při čištění plynovodních přípojek 

Z výsledku počtu čištění (viz příloha č. 3) za uplynulých šest sezon, lze 

konstatovat, že téměř polovina všech čištění byla provedena na 19 plynovodních 

přípojkách tedy necelé jedné třetině všech sond. Při celkovém množství vypuštěného plynu 

při čištění plynovodních přípojek 430 000 m
3
 jde tedy o téměř 215 000 m

3
 plynu. 

 V celkovém součtu všech ztrát za šest let jde o 487 000 m
3
, které nemusely být 

vypuštěny do ovzduší. 

 

5.2 Zhodnocení náročnosti realizace 

U všech navrhovaných řešení bude zapotřebí vypracování projektové dokumentace. 

Ve všech případech se jedná o zásahy do vyhrazených technických zařízení [9,15] a 

podmínek pro možnost následné realizace v mezích stanovených zákonem. 

 Nejméně náročné na realizaci, z mého pohledu jako navrhovatele řešení, je 

havarijní odtlakování separace. Zde je „pouze“ možnost doplnit systémový projekt ŘS o 

zadání koncové polohy ručně ovládané armatury ŠP 21 do ŘS. Při trvale otevřeném stavu a 

důsledném označení polohy v ŘS, lze za stanovených podmínek, vytvořit algoritmus pro 

vyřešení systému havarijního odtlakování. Změnou současného stavu při havarijním 

odstavení uzavírat armatury ŠP 50 a ŠP25 (dvě uzavřené armatury mezi dvěma objekty) a 

regulační armaturu ŠP 22. Další následná armatura ŠP 23 by zůstala otevřená. Odtlakování 

by bylo řízené pomocí následného otevření regulační armatury ŠP 22. Tím by se rozšířilo 

havarijní odtlakování CA o celou halu separace. Armatury ŠP 25 by byly hraniční pro 

rozdíl tlaků sonda – CA, což je dneska na výstupu MT (z pohledu těžby) tedy armatura ŠP 

23 (dnes ŠP21).  

U ostatních návrhů realizace je bezpodmínečně nutný projekt, který bude řešit 

všechny důležité stavy a spojitosti. Jednak doplnění potřebných zařízení a komponentů – 

jako jsou armatury, potrubí, vystrojení kabelů, dálkové přenosy tlaků a teplot. Také i 

systémový projekt řízení PZP Tvrdonice. 

Nejnáročnější bude doplnění technologie o čistící komory jednotlivých sond a 

doplňující zařízení odvodu důlní (ložiskové) vody. Plynovodní přípojky jsou vybudovány 

v různém časovém období. Některé byly využívány pro původní, primární těžbu plynu 

společností (MND) a nejsou známé jejich přesné parametry uložení (kladečský deník). 

Tedy potřebné znalosti o vystrojení (počty navařených kolen v plynovodní přípojce a jejich 

poloměrech zaoblení), z důvodu průchodnosti pístu pro čištění.    

5.3 Dopad na ţivotní prostředí 

Vzhledem k tomu, že zemní plyn, jehož největší částí je metan, silně absorbuje 

infračervené záření, patří mezi významné skleníkové plyny. Ty se podílejí na zvyšování 

teploty zemské atmosféry. Přesto není zemní plyn z hlediska vyhlášky [14] považován za 

škodlivinu a nemá stanovené emisní limity. 
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Pro plynárenské podniky je plyn hlavní komoditou a omezení ztrát plynu by mělo 

být prioritou. Přestože jim nelze úplně zamezit, je v rámci přijatelných ekonomických a 

technických možností [16] žádoucí je co nejvíce omezit. 

 Z hlediska dopadu na životní prostředí neexistuje optimální emise a nejlepší je 

neprodukovat emise žádné. Všechen plyn vypuštěný při provozování zařízení PZP do 

ovzduší by se tam bez našeho přičinění nikdy nedostal. Jde tedy i o vliv naší činnosti, který 

může do budoucna negativně působit na atmosféru a její další vývoj.  
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6. Závěr 

Cílem mé práce bylo navrhnout optimální řešení pro odtlakování plynu na PZP 

Tvrdonice, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. První ztrátu tvoří samotná komodita – 

zemní plyn. Druhá ztráta, by mohla teoreticky vzniknout na majetku společnosti RWE GS. 

Zaměřil jsem se proto i na bezpečnost pracovního prostředí, kde jsem poukázal na 

nedostatečný, neúplný stav při havarijním odtlakování PZP.  Návrhem tohoto řešení jsem 

se snažil snížit míru rizika při provozování technologického zařízení PZP  (hala 

kompresorovny a hala separace) a zároveň skloubit využití navrhovaného zařízení o 

možnost snížení ztrát plynu.  

K tomu, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám plynu, bude zapotřebí smlouva mezi 

organizací RWE Gas Storage, s.r.o. a Net 4 Gas, s.r.o. Ta by měla řešit za jakých podmínek 

je možné navržené přepouštění plynu realizovat. 

 Realizaci dalšího návrhu, přepouštění z PZP RWE Gas Storage, s.r.o. do VVTL 

plynovodu Jihomoravské plynárenské, a.s., musí předcházet důkladné posouzení. Je-li 

návrh technicky realizovatelný a ekonomicky únosný.  

Z pohledu společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., která plní všechny legislativní 

požadavky dané zákonem, jak ekologické tak i v oblasti BOZP, jde o možnost dalšího 

zlepšení firemního image z pohledu zaměstnanců i veřejnosti. 
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