
 

 

 

 

STUDY OF DISSOVED GASSES IN GROUNDWATER  

USING HYDRAULIC PISTON PUMP 

 

STUDIUM ROZPUŠTĚNÝCH PLYNŮ V PODZEMNÍCH VODÁCH  

POMOCÍ PÍSTOVÉHO HYDRAULICKÉHO ČERPADLA 

 

Jan Holeček, Vladimír Bláha, Oldřich Myška 

Czech Geological Survey, Geologická 6, 152 00 Prague, Czech Republic, 

 e-mail: jan.holecek@geology.cz 

 

Abstract: 

An experimental study of gases dissolved in groundwater was performed in 2012 during the research 

of innovative remediation methods at uranium mine Stráž.  

 

Water from sandstone aquifer was pumped by conventional submersible pump and newly developed 

hydraulic piston pump. This type of pump was previously used for zonal sampling of groundwater and 

recently it was used also for sampling of dissolved gases. Dissolved gasses are abundant in acid mine 

groundwater at Stráž mine locality. Examined water released dissolved gas in the form of bubbles 

during pumping water from the aquifer y to surface. The gas was captured in glass sample tubes and 

subsequently it was analysed. 

 

The results indicate that the mixtures of dissolved gases in groundwater are completely different from 

Earth's atmosphere. The main component is nitrogen. Its content is more than 78.1vol. % . The second 

most abundant gas in the samples is oxygen with variable concentrations between 0.33 and 16.7 vol. 

%. The reduced concentration of O2 was expected; however, in some cases oxygen concentration is 

still very high. Rare hydrogen was detected in concentration up to 6.7 vol. % in extreme case. 

Common concentration of hydrogen in atmosphere is only 0.000055 vol. %. Its’ abundant presence in 

tested groundwater indicates human induced chemical reactions during uranium extraction and 

subsequent remediation of the locality. The concentration of carbon dioxide was observed in the range 

of 0.04 to 9.2 vol. %. Nonreactive argon was detected at similar concentrations as it occurs in 

atmosphere (0.76 to 1.27 vol. %). The traces of light hydrocarbons C1-C3, especially methane, were 

recorded in examined samples 
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Abstrakt: 

V roce 2012 bylo v rámci výzkumu inovativních sanačních metod na ložisku uranu Stráž pod Ralskem 

provedeno experimentální studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách. Voda pro odběr byla 

čerpána pomocí konvenčního elektroodstředivého a nově vyvinutého pístového hydraulického 

čerpadla. Tento typ čerpadla byl již dříve použit pro zonální odběr vzorků podzemních vod a nově 

také pro odběr rozpuštěných plynů, které se ve zdejších kyselých důlních vodách hojně vyskytují. Při 

vyčerpání na povrch se z vod uvolňoval rozpuštěný plyn v podobě bublinek. Tento plyn byl zachycen 

do skleněných vzorkovnic a následně analyzován. 

 

Z výsledků analýz vyplývá, že se plyny v podzemní vodě zcela odlišují od pozemské atmosféry. 

Hlavní přítomnou složkou je dusík (> 78,1 obj. %). Druhým nejhojnějším plynem je kyslík s velmi 

variabilní koncentrací 0,33 až 16,7 obj. %. Jeho snížená koncentrace oproti atmosféře byla očekávaná, 

avšak v některých případech byla stále značně vysoká. Vzácný vodík byl v extrémním případě zjištěn 

v koncentraci až 6,7 obj. %, přičemž běžná koncentrace v atmosféře je pouhých 0,000055 obj. %. Jeho 

hojná přítomnost indikuje chemické reakce indukované lidskou činností při těžbě uranu a následné 

sanaci ložiska Stráž. Koncentrace oxidu uhličitého se vyskytovala v rozmezí 0,04 až 9.2 obj. %. 

Nereaktivní argon byl zjištěn v podobné koncentraci jako v atmosféře a jeho rozpětí činilo 0,76 až 

1,27 obj. %. Ve stopovém množství byly zachyceny lehké uhlovodíky C1-C3, zejména pak metan. 
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Úvod  

Plyny jsou přirozenou součástí většiny podzemních vod. Ve vodách se vyskytují v rozpuštěné formě 

a jejich koncentrace se liší od zanedbatelných množství až po velké objemy v případě proplyněných 

minerálních vod. Ačkoli jsou plyny významnou součástí podzemních vod, ovlivňují její fyzikálně-

chemické parametry a probíhající chemické reakce, jsou při studiu geochemie vod často opomíjené 

a běžně se nestanovují. Tento stav je částečně způsoben obtížnějším odběrem plynů z vod, 

skladováním získaných vzorků i menším množstvím dostupných analytických laboratoří schopných 

stanovovat plynné složky. Kvalitativní a kvantitativní zjištění plynných fází ve vodách je však důležité 

při studiu minerálních vod s obsahem plynů nebo u sanací kontaminantů citlivých na změny oxidačně 

redukčního prostředí. Další oblastí, kde je nutné sledovat množství rozpuštěných plynů ve vodách, 

zejména koncentraci oxidu uhličitého a kyslíku, jsou geochemické systémy, které jsou ovlivňovány 

srážením či rozpouštěním pevných minerálních fází (například geotermální vrty).  
 

V minulosti byly zkonstruovány různé typy odběráků a čerpadel vhodných pro různé účely. Jen část 

z těchto zařízení zajišťuje odběr reprezentativních vzorků vod, které nejsou při svém odběru z vodního 

zdroje chemicky pozměněny. Menší část z těchto zařízení je použitelná i pro odběr plynů z vod. Plyny 

rozpuštěné ve vodách povětšinou zaujímají malý objem. Pro získání dostatečně velkého vzorku plynu 

o objemu 50-100 ml je nutné odčerpat ze zvodně vyšší jednotky litrů až desítky litrů vody. Takto 

velký objem vody neumožňují získat jednorázové odběráky a je nutné použití čerpadel. Shrnutí 

odběrových zařízení a jejich vhodnost pro vzorkovací práce je přehledně zpracováno v normě ČSN 

ISO 5667-18 (2007). 
 

Způsob odběrů podzemních vod pro separaci plynů 

Při studiu plynů ve vodách ložiska Stráž byly vzorkovány celkem 4 vrty s různým stupněm ovlivnění 

podzemní vody kyselou důlní kontaminací. Jako referenční vrt s čistou neovlivněnou vodou 

cenomanské zvodně byl vybrán vrt STPC28. Vrt STPC102 je zástupcem pozorovacích vrtů se 

směsným typem neovlivněných a kontaminovaných kyselých vod. Další dva vrty VP6162 

a VP8C7000 náležejí do kategorie produkčních vrtů loužících polí v oblastech s kyselou důlní 

kontaminací. Vrt VP6162 je aktivně čerpaný a odběr vody je umožněn z vypouštěcího ventilu 

z technologického potrubí. Ostatní výše zmíněné vrty bylo nutné odčerpat. Vrty STPC28 

a STPC102 byly čerpány klasickou technologií elektroodstředivým čerpadlem. V těchto 

dvou vrtech se očekávalo malé množství rozpuštěného plynu, proto bylo zvoleno 

čerpadlo Grunfos MP1, které je schopné odčerpat větší objem vody v řádu desítek až 

stovek litrů potřebných pro separování plynného vzorku. Při čerpání čerpadlem Grunfos 

MP1 byla použita maximální možná hloubka čerpání, které je toto čerpadlo schopné 

dosáhnout. Odběr byl proveden v hloubce přibližně 80 metrů pod úrovní terénu. U vrtů 

STPC28, STPC102 a VP6162 byl získán směsný vzorek vod, a proto i separovaný plyn 

z této vody lze považovat za směsný vzorek plynu.  
 

Při čerpání vrtu VP8C7000 byl použit nový typ pístového hydraulického čerpadla, které 

umožňuje zonální vzorkování vod. Toto zařízení bylo vyvinuto v České geologické 

službě pro její interní výzkumné úkoly. Pístové hydraulické čerpadlo je schopné získat 

vzorek vody z úzkých vrtů s výtlačnou výškou až 250 metrů. Toto čerpadlo patří stejně 

jako membránová čerpadla do kategorie plynových výtlačných čerpadel, avšak je 

konstrukčně zcela odlišné (obr. 1).  
 

Obr. 1: Konstrukce pístového odběrového zařízení. 1 – jednocestný ventil pro výstupní 

vzorkovací hadičku, 2 – jednocestný ventil nátoku vzorku vody do vzorkovací komory, 3 – 

vstupní kanálek do vzorkovací komory, 4 a11 – zářez uchycení vzorkovače na nosnou tyč, 5 

– vzorkovací komora, 6 a 9 - vodící TPFE kroužek, 7 – těsnící TPFE kroužek, 8 – ocelový 

hydraulický píst, 10 – přívodní kanálek stlačeného vzduchu, 12 – přípojný ventil pro hadičku 

se stlačeným vzduchem 



 

 

 

 

Toto čerpadlo umožňuje odběr podzemních vod a plynů z úzkoprofilových vrtů minimálním 

průměrem 45 mm i v místech, kde je hladina podzemní vody velmi hluboko a nelze provádět čerpání 

běžnými vzorkovacími zařízeními.  

 

Základním principem funkčnosti pístového čerpadla je ocelový hydraulický píst pohybující se 

v odběrové komoře. Cyklickým pohybem pístu uvnitř odběrové komory je vzorek vody nasáván do 

vzorkovací komory a následně je vytlačován přes jednocestný ventil vzorkovací hadičkou na zemský 

povrch. Při vytlačování vzorku na zemský povrch se využívá systému jednocestných ventilů, které 

zabraňují navrácení již vytlačeného vzorku do výstupní vzorkovací hadičky zpět do vzorkovacího 

zařízení.  

 

Pístové čerpadlo je konstrukčně řešeno tak, aby se vzorkovaná voda s rozpuštěným plynem v žádné 

části vzorkovacího procesu nedostala do styku se vzdušnou atmosférou.  

 

Podrobnější popis technického řešení a způsobu čerpání pístovým čerpadlem je uveden v patentové 

přihlášce číslo 2011-893 (Bláha a kol., 2011). 

 

Vrt VP8C7000 byl čerpán dvojicí hydraulických pístových čerpadel ve variantě s dvěma nafukovacími 

pryžovými pakry v hloubkových horizontech 149 až 164 m a více než 164 m pod terénem. Z tohoto 

vrtu byly získány dva zonální chemicky odlišné vzorky vod a následně i dva vzorky plynů. Při čerpání 

bylo z každého horizontu odebráno cca 12 litrů vody, které postačovaly k separaci dostatečně 

objemného vzorku plynu.  

 

Způsob separace plynu 

Při odběru rozpuštěných plynů je primárně získávána podzemní voda, ze které je následně plyn 

separován. Přirozenou vlastností rozpuštěných plynů je jejich evaze z vod za podmínek sníženého 

okolního tlaku a za zvýšené teploty. Vody vyskytující se v hlubinách horninového prostředí mají 

v sobě rozpuštěn větší objem plynů, než jsou schopny pojmout za podmínek panujících na povrchu 

země. Při vyčerpání těchto vod se uvolňují drobné bublinky plynu. Uvolňující se plyn je nutné zachytit 

a oddělit od vody, aniž by došlo ke kontaminaci vzorku plynu vzdušnou atmosférou. K tomuto účelu 

byla sestrojena vlastní aparatura skládající se z laboratorní promývačky a přepouštěcí injekční jehly 

(obr. 2). Zařízení je před odběrem plynu připojeno pomocí silikonové hadičky na vývodní hadici 

čerpadla ve vrtu. Laboratorní promývačka je během čerpání při otočení dnem vzhůru naplněna 

protékající vodou a celá aparatura včetně přepouštěcí 

injekční jehly je dokonale odvzdušněná. Opětovným 

překlopením promývačky do výchozí polohy je zahájen 

odběr plynného vzorku. Uvolňované bublinky plynu jsou 

zachytávány v hrdle promývačky, kde se hromadí. Při 

nahromadění dostatečného objemu plynu je čerpání vody 

zastaveno a vzorek plynu je přes injekční jehlu přepuštěn 

do transportní vzorkovnice. Jako vzorkovnice pro uchování 

plynu byly používány skleněné viálky se silikonovým 

septem o objemu 100 ml. Ty byly před odběrem naplněny 

nasyceným roztokem NaCl, tak aby neobsahovaly žádnou 

bublinku plynu. Nasycený roztok soli se pro uchování 

plynu používá z důvodu nerozpustnosti plynů v tomto 

roztoku. Samotný odběr probíhá tak, že se naplněná vialka 

dnem vzhůru napíchne skrz silikonové víčko na 

přepouštěcí jehlu. Po napíchnutí druhé jehly do víčka začne 

proudit zachycený plyn z promývačky do vzorkovnice a 

část objemu solného roztoku je nahrazena plynem. Po 

vytažení injekčních jehel je vzorkovnice dále uchovávána 

dnem vzhůru a vzorek plynu je chráněn před kontaminací 

vzorku plynu roztokem soli na dně vzorkovnice.  

 

Obr. 2: Detail aparatury na separaci 

rozpuštěného plynu z podzemní vody 



 

 

 

 

Výsledky měření 

Získané vzorky plynů byly analyzovány v laboratořích České geologické služby v Brně plynovou 

chromatografií podle standardního operačního postupu SOP PL1: Analýza plynů a dle normy 

ISO 6975:1997. Výsledky chemických analýz odebraných plynů jsou uvedené v tab. 1. Ve všech 

případech byly odebrány rozpuštěné plyny, které se svým složením zcela odlišují od zemské atmosféry. 
 

Největší a zcela převládající zjištěný podíl měl dusík s  koncentrací 78,1 – 96,3 obj. % (obr. 3). 

Nejvyšší koncentrace dusíku 96,3 obj. % byla pozorována ve vzorku z vrtu STPC28, který pochází 

z přirozené neovlivněné podzemní vody (obr. 3). Druhou nejhojnější složkou ve směsi plynů je 

rozpuštěný kyslík, jehož přítomnost ve vodách byla značně variabilní (obr. 4). Zatímco ve vzorcích 

z vrtu VP 6162 (0,33 obj. % O2) a STPC 28 (2,24 obj. % O2) byla koncentrace rozpuštěného O2 nízká, 

ve vrtech STPC 102 a VP8C7000 byl naopak rozpuštěný kyslík přítomen v poměrně vysoké 

koncentraci až 16,8 obj. %. To odpovídá 80% koncentraci O2 v porovnání s parciálním tlakem 

v zemské atmosféře. Důvodem je navracení části vody, která byla nasycena kyslíkem při sanaci kyselé 

důlní vody na povrchu, do podzemí. Další významnou zjištěnou složkou je oxid uhličitý. Jeho 

koncentrace se pohybovala v rozmezí 0,04 obj. % až 9,2 obj. %. Nejnižší koncentrace se vyskytovala 

v neovlivněné vodě cenomanské zvodně ve vrtu STPC 28. Naopak nejvyšší koncentrace až 9,2 obj. % 

CO2 byly zjištěny v produkčním vrtu VP6162 a kontaminovaném monitorovacím vrtu STPC102. 

Zajímavé je, že v kontaminovaném vrtu VP8C7000 byla koncentrace CO2 oproti vrtům VP6162 

a STPC102 nízká, jen 0,8 obj. %. Argon, třetí nejčastější složka zemské atmosféry, byl ve 

zkoumaných vrtech zastižen v koncentracích 0,71 až 1,27 obj. %. Tyto koncentrace se pohybují blízko 

atmosférické koncentraci 0,93 obj. %. Argon jakožto inertní plyn se neúčastní chemických reakcí 

a jeho koncentrace je ovlivněna relativní změnou koncentrací ostatních plynných komponent. Vodík, 

nejvzácnější plyn v zemské atmosféře (5,5*10
-5

 obj. %), se v kontaminovaných vodách ložiska Stráž 

vyskytuje v hojném až extrémním množství v maximální zjištěné koncentraci 6,7 obj. % (obr. 4). 

Pouze v neovlivněném vrtu STPC28 nebyl vodík zjištěn. Extrémně vysoká koncentrace vodíku byla 

zaznamenána v silně kontaminovaném úseku vrtu VP8C7000, kde byl vodík vůči zemské atmosféře 

nabohacen 1,2milionkrát. Ve vrtech VP6162 a STPC102 byla zjištěna koncentrace vodíku pouze 

0,004 obj. %, ale i tak se jedná o výrazně zvýšenou koncentraci. Hélium je další identifikovanou 

složkou v separovaných plynech z ložiska Stráž. Tento plyn byl zjištěn pouze v jednom vzorku z vrtu 

VP6162 v koncentraci 0,006 obj. %. Poslední sledovanou skupinou plynů byly lehké uhlovodíky C1 – C3. 

Metan byl z uhlovodíkových složek nejhojnějším plynem. V nejvyšší koncentraci 1860 ppm byl 

zjištěn ve vrtu STPC28. V ostatních zkoumaných vrtech se také vyskytoval, ale v  koncentracích o řád 

až dva nižší (40 – 840 ppm CH4). Vyšší lehké uhlovodíky etan, eten a propan se ve zkoumaných 

vrtech vyskytovaly ve stopových koncentracích 0,4 – 19,1 ppm. Největší celková suma lehkých 

uhlovodíků byla identifikována ve vrtu STPC28 díky hojnému metanu. Ve vrtech, které byly zasaženy 

kontaminovanou důlní vodou, byla sumární koncentrace uhlovodíků řádově nižší.  
 

Tab. 1: Chemické složení plynů separovaných z podzemních vod. Složení je udáváno v parciálním 

podílu složky ve směsi. U zonálně odebraného vrtu VP8C7000 písmeno H označuje horní etáž 

v hloubce 149 – 164 m pod terénem a D dolní etáž hlouběji než 164 m pod terénem. 

 
Označení vzorku 

 
VP 6162 STPC 102 STPC 28 VP8C7000 H VP8C7000 D 

složka Mez det. % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) 
dusík 0,002 89,7 78,8 96,3 78,1 84,3 
kyslík 0,002 0,33 11,8 2,24 16,8 7,6 

oxid uhličitý 0,005 9,2 8,2 0,04 0,8 0,63 
argon 0,005 0,71 1,26 1,27 1,09 0,77 
vodík 0,002 0,004 0,004 0 3,296 6,717 

helium 0,002 0,006 0 0 0 0 

  
ppm (V/V) ppm (V/V) ppm (V/V) ppm (V/V) ppm (V/V) 

methan 0,2 840 170 1860 40 80 
ethan 0,2 19,1 2,3 1,5 10 20 
ethen 0,2 2,3 0,4 0,4 0 0 

propan 0,2 2,3 0,3 1,1 0 0 
suma C1 - C3 0,2 863,7 173 1863 50 100 



 

 

 

 

 
 

Obr. 3: Hlavní zjištěnou plynnou složkou ve vodách ložiska Stráž je dusík, který zcela převažuje nad 

všemi ostatními plyny. Koncentrace N2 se ve zkoumaných vzorcích pohybovala v rozmezí 78,1 až 

96,3 obj. %. 

 

 
 

Obr. 4: Podíl jednotlivých plynných fází ve směsi bez uvedení převládajícího dusíku 

 

Diskuse a závěr 

Plyny ve vodách na ložisku Stráž jsou přirozeného i antropogenního původu. Přirozeně se do vod 

dostávají při interakci se zemskou atmosférou, kdy meteorická voda s rozpuštěnými atmosférickými 

plyny postupně zasakuje do horninového prostředí. Během transportní cesty se poměr jednotlivých 

složek mění v důsledku dalších chemických a biologických interakcí. Nejvíce jsou ovlivněny 

koncentrace chemicky reaktivních plynů. Typicky je v podzemí v aerobní zóně spotřebováván kyslík 

díky biologickým procesům na rozhraní biosféry a geosféry. Ze stejných důvodů naopak stoupá 

koncentrace CO2. V místech, kde je již kyslík spotřebován, a převládají anaerobní podmínky, může 

být CO2 bakteriálně redukován až na CH4. Proces biologické metanogeneze je dobře patrný na 

neovlivněném vrtu STPC 28, kde byla zjištěná nejvyšší koncentrace CH4.   

 

 



 

 

 

 

Vedle reaktivních plynů se v plynné směsi nacházejí i další nereaktivní složky. Mezi ně patří zejména 

dusík a dále pak inertní plyny He, Ar, Kr a další vzácné plyny. Koncentrace těchto prvků v čase je 

víceméně stabilní a změny koncentrací jsou způsobené relativním obohacením či ochuzením ostatních 

složek vůči těmto inertním plynům různými fyzikálně-chemickými procesy. V případě Ar ve 

studovaných vrtech nedošlo k výraznému ochuzení či obohacení a změřené koncentrace jsou řádově 

blízké koncentraci Ar v atmosféře. 

 

Kromě atmosféry je zdrojem plynů v podzemní vodě i samotná geosféra. Ve svrchní kůře se vyskytují 

přirozené rezervoáry CO2 a He, které se při postupném odplynění po tektonických poruchách dostávají 

do podzemních vod. V případě ložiska Stráž lze uvažovat jako původce části některých plynů (Ar, He) 

i rozpad přítomných radioaktivních minerálů. Radioaktivního původu je pravděpodobně He zachycené 

ve vrtu VP6162. 

 

Kromě přirozených zdrojů plynů ve vodách ložiska Stráž je nutno uvažovat i zásahy člověka, 

způsobené těžbou uranu. Při loužení bylo do horninového prostředí natlačeno velké množství kyselin, 

které rozpouštěly nejen uranonosnou mineralizaci, ale i další horninotvorné minerály. Nejnáchylnější 

k rozpouštění jsou karbonáty obsažené v tmelu křídových sedimentů. Ty jsou v kyselém prostředí 

velmi nestabilní a rychle se rozpouštějí za vzniku CO2. 

 

Během historie důlní těžby uranu na ložisku Stráž bylo do podzemí zavezeno velké množství 

kovového vybavení (kolejnice, vzpěry, potrubí). Při likvidaci důlního díla část tohoto materiálu zůstala 

v podzemí a byla následně vystavena loužicím účinkům kyselinových roztoků při chemické těžbě. 

Neušlechtilé kovy obecně snadno reagují s kyselinami chemickou reakcí, jejímž produktem je 

rozpuštěná sůl kovu a plynný vodík. Rozpouštění kovů v podzemí je příčinou vzniku významného 

množství vodíku, kterého není možné dosáhnout běžným rozpouštěním horninotvorných minerálů. Ve 

vrtu VP8C7000 byla zastižena velmi vysoká koncentrace vodíku v řádu procent. Takto vysokou 

koncentraci vodíku nelze vysvětlit přirozeným mechanismem. Kromě vodíku byla v tomto vrtu 

zastižena i vysoká koncentrace kyslíku, kterou lze zdůvodnit přínosem kyslíku vodami, které se po 

sanaci na zemském povrchu vracejí zpět do podzemí z důvodu zachování hydrologické bilance 

v sanovaném aquiferu.  

 

Pro čerpání vod z vrtů byly použity dva druhy čerpadel – konvenční, praxí ověřené elektroodstředivé 

čerpadlo Grunfos MP1 a vlastní vyvinuté hydraulické pístové čerpadlo. Toto čerpadlo bylo použito 

pro zonální odběr vod z větších hloubek okolo 150 - 160 m pod povrchem terénu. Pro separaci a odběr 

rozpuštěných plynů z vod byla sestrojena vlastní aparatura z běžně dostupných laboratorních 

součástek. Vzorky rozpuštěných plynů z vod byly odebrány ze 4 vybraných vrtů a chemické složení ve 

všech případech ukazuje na rozdílné složení v porovnání s povrchovou atmosférou.  

 

Poděkování 

Práce byla podpořena interním úkolem ČGS 321190/2013. 

Části výsledků prezentované v tomto článku jsou součástí připravované disertační práce autora. 
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