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ANOTACE 

 Diplomová práce se zabývá shrnutím problematiky tlakových projevů a s nimi 

spojené erupce při vrtání na ropu a zemní plyn a návrhem řešení likvidace erupce při 

selhání protierupčního zařízení na vrtné soupravě. První část se zaměřuje na výběr platné 

legislativy při hrozících tlakových projevech, klasifikaci erupcí a důležité postupy pro 

předcházení tlakových projevů a jejich likvidaci. Další část je zaměřena stručnému shrnutí 

erupcí vrtnými tyčemi a v poslední části se nachází samotný laboratorní výzkum možnosti 

uzavření vrtné tyče a návrh potřebného zařízení. Na závěr je shrnutí provedených výzkumů 

a možnosti uplatnění. 

Klíčová slova: tlakový projev, erupce vrtnými tyčemi, protierupční zařízení, vrtání na ropu 

a zemní plyn 

 

SUMARY 

The thesis is concerned with a summarization of pressure onset issues as well as 

there is a blowout, which appears in a progress of oil and gas drilling linked to it, and with 

a proposal, which solves an blowout elimination in case that the blowout prevent fails on a 

drilling rig. The first part is focused on the correct choice of the rightful legislation at an 

imminent pressure onset, a blowout classification and significant methods for the 

prevention of a pressure onset and their liquidation. Another part is aimed at a concise 

summary of blowouts using drill pipes just as the very laboratory research which examines 

a possibility of a drill pipe closure and the draft of necessary devices are compassed in the 

last part. Finally, the summarization of accomplished researches and opportunities of 

application is described. 

Key words: pressure onset, blowout from drill pipes, blow out preventer, oil and gas 

drilling 
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ÚVOD 

 S neustále se zvyšujícím počtem obyvatel a jejich rostoucí životní úrovní je potřeba 

nerostných surovin mnohem větší než dříve. V dnešní době můžeme stále považovat za 

nejvíce využívanou a tudíž i požadovanou surovinu ropu a zemní plyn. Tyto dvě 

energetické suroviny, jak v minulosti tak i dnes, stále ovlivňují dění na celé planetě a to 

především kvůli své geopolitické moci. Patrně největší využití těchto komodit je v dopravě 

a to ať už se jedná o leteckou, automobilovou, lodní nebo vesmírnou ale i v potřebě plynu 

jako zdroj tepla pro osobní potřebu tak i pro průmyslové využití. 

 Zdroje ropy a zemního plynu se ale nestále zmenšují a vyvstává potřeba 

vyhledávat a otevírat nová ložiska moderními metodami dobývání a to především vrty 

v mnohem náročnějších a tudíž i nebezpečnějších podmínkách než dříve. Mezi četná rizika 

při těžbě ropy a zemního plynu lze zařadit příchvaty vrtného nářadí, ztráty výplachu při 

vrtání ale především tlakové projevy v blízkosti ložisek a potencionální erupce, které 

mohou přímo ohrozit jak bezpečnost pracovníků na vrtné plošině ale také značně zatěžují 

ekonomiku těžařských společností. Mezi nejzávažnější rizika patří především otevřené 

erupce ropy a zemního plynu, které při vznícení přímo ohrožují životy lidí a mají 

katastrofické následky na vrtném zařízení. Většinou bývá ohroženo i samotné ložisko 

uhlovodíků, které může být natolik poškozeno, že další těžba již není možná.  

Rizika vzniku erupcí při těžbě ropy a zemního plynu jsou spojena především 

s nedostatečně rychlou  reakcí na tlakový projev popřípadě s nevhodně zvolenou metodou 

jejího zmáhání. Mezi nejhorší situace, které mohou při tlakovém projevu vzniknout, je 

selhání protierupčního zařízení na ústí vrtu. V takovém případě, když nastane tlakový 

projev, je nutné použít nové a mnohdy netradiční metody likvidace. 

Tato práce je zaměřena na shrnutí problematiky tlakových projevu a s nimi 

spojenými erupcemi a to od příčin vzniku erupcí, příznaky tlakových projevů, klasifikace 

erupcí až po metody zmáhání. Dále se práce věnuje laboratornímu výzkumu deformace 

vrtných tyčí při zmáčknutí lisem a to především k určení nejvhodnější konfigurace čelistí 

lisu. V poslední části je popis navrhovaného tlakového provrtávacího zařízení, které je 

schopné vniknout do pláště vrtné tyče a poté začerpat zatěžkaný výplach k umrtvení 

tlakového projevu. 
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1 Problematika otevřených erupcí při těžbě uhlovodíků  

 Tlakové projevy a s nimi spojené potencionální otevřené erupce, tedy situace které 

se vyskytují nejen při hloubení vrtu, ať již průzkumného nebo těžebního, tak i při 

některých dalších činnostech v již hotových sondách, jsou jevem, který nastává vlivem 

různých tlakových změn (průchod různě porézními horninami, vrtání v blízkosti ložiska 

atd.). Obsahem této kapitoly je podání základních představ o legislativní problematice 

týkající se bezpečnosti při tlakových projevech a erupcích, tlakovými vztahy ve vrtech, 

náznaky tlakových projevů, klasifikace erupcí a možnosti zmáhání tlakových projevů. 

1.1 Definice pojmů na základě platné legislativy 

 Základním obecně právním předpisem upravujícím bezpečnost při těžbě a úpravě 

ropy a zemního plynu je vyhláška Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a 

při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 360/2001 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a 

vyhlášky č. 52/2011 Sb. v platném znění.  

 Podle znění §2, vyhlášky č. 239/1998 Sb. jsou  pro účely této vyhlášky definované 

tyto pojmy: [1] 

• „Erupce - nekontrolovatelné vytékání plynného nebo kapalného média z ústí vrtu 

nebo sondy nebo z jednoho obzoru do jiného“. 

• „Nářadí - všechny nástroje a zařízení a jejich části zapouštěné do vrtu nebo sondy 

za účelem vrtných prací, podzemních oprav sond nebo odstranění havárie ve vrtu 

nebo sondě“. 

• „Nebezpečný tlakový projev - takové narušení tlakové rovnováhy ve vrtu, při které 

může dojít k erupci“. 

• „Otevřený oheň - záměrné nebo kontrolované hoření, kouření a také takový vývin 

tepelné energie nebo jiskření, které je důsledkem záměrně vyvolaných fyzikálních 

nebo chemických procesů nebo pochodů a které by mohlo být příčinou vzniku 

požáru nebo výbuchu“. 
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• „Sonda - vrt vystrojený pro účely těžby, popřípadě i vtláčení plynu a kapalin, 

včetně příslušného povrchového zařízení“. 

• „Údržba zařízení - činnost směřující k udržování zařízení v provozuschopném 

a bezpečném stavu; údržbou zařízení jsou i předepsané prohlídky, zkoušky, 

kontroly, revize a opravy zařízení, jakož i montáž a demontáž částí zařízení 

v rozsahu potřebném k provedení prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav 

zařízení“. 

• „Vrtba - pracoviště včetně vrtné soupravy a dalšího zařízení potřebného k hloubení 

vrtů“. 

• „Vedoucí pracovník - fyzická osoba s ověřenou odbornou způsobilostí závodní“. 

• „Likvidace vrtu nebo sondy - uvedení vrtu nebo sondy do stavu, kdy jsou přírodní 

bariéry odstraněné vrtnou činností nahrazeny bariérami umělými, které zamezí 

možnosti komunikace mezi jednotlivými obzory nebo jednotlivých obzorů s 

povrchem“. 

• „Zajištění vrtu nebo sondy - uvedení vrtu nebo sondy do takového stavu, kdy je 

trvale zabezpečeno zachování obzorů vhodných pro průmyslové využití a umožněn 

bezpečný návrat k těmto obzorům“. 

• „Mostek - uměle vytvořená bariéra k izolaci obzorů; mostek je buď cementový, 

který je tvořen pevným sloupcem cementu vyhovujícím zkouškám podle této 

vyhlášky, nebo mechanický, který je tvořen technickým zařízením; mostek může být 

tvořen i kombinací cementového a mechanického mostku“. 

• „Voda pod tlakem - voda s předpokládaným nebo skutečným tlakem na ústí vrtu 

nebo sondy vyšším než 0,1 MPa“. 

• „Umrtvený vrt nebo sonda - vrt nebo sonda s vytvořenou tlakovou rovnováhou, kdy 

hydrostatický tlak sloupce kapaliny ve vrtu nebo sondě je stejný nebo vyšší než tlak 

v příslušném obzoru“. 
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• „Kyselý plyn - zemní plyn s obsahem sirovodíku a dalších kyselých složek, jako je 

oxid uhličitý nebo organické sírové sloučeniny, s parciálním tlakem sirovodíku 

vyšším než 0,35 kPa a celkovým tlakem systému vyšším než 450 kPa“. 

 Ze zvláštních ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. v platném znění díl II. 

Vrtné práce s předpokládaným výskytem vody pod tlakem, ropy nebo plynu (§ 39-47), 

byly vybrány paragrafy které se nejvíce dotýkají samotné problematiky erupcí a to: [1] 

1) § 43 Opatření pro předcházení erupcím 

a) „Vrt s předpokládaným výskytem vody pod tlakem, ropy nebo plynu musí být 

zapažen a vybaven protierupčním zařízením“. 

b) „Jestliže projekt vrtu předpokládá navrtání obzoru nasyceného plynem pod vyšším 

tlakem, než je hydrostatický tlak, musí být použito protierupční zařízení, které 

umožní uzavřít ústí vrtu v čase kratším než 1 minuta“. 

c) „Ke zvládnutí tlakových projevů musí být ústí vrtu vybaveno tak, aby bylo možné 

začerpat výplach do prostoru mezikruží tvořeného pažnicemi a vrtným nářadím 

a vypouštět médium z prostoru tohoto mezikruží. Tlakový rozvod musí být opatřen 

tlakoměry a regulovatelnými nebo vyměnitelnými tryskami. Tento rozvod musí být 

ukotven a chráněn proti zamrznutí“. 

2) § 44 Protierupční zařízení 

a) „Před montáží protierupčního zařízení na ústí vrtu musí být toto zařízení 

přezkoušeno funkčně a zkušebním tlakem podle § 51 odst. 2 písm. a)  

b) „Protierupční zařízení na ústí vrtu musí být přezkušováno tlakem. Lhůty, zkušební 

tlak a rozsah zkoušek určí projekt vrtu“. 

c) „Čelisťové protierupční zařízení musí být kontrolováno také jeho uzavřením při 

každé výměně dláta, univerzální ve lhůtách určených projektem vrtu“. 

3) § 45 Ovládání protierupčního zařízení 

a) „Pokud projekt vrtu předpokládá jen navrtání vody pod tlakem chladnější než 60 

°C a neobsahující hořlavé, toxické ani nedýchatelné plyny, smí být protierupční 



Bc. Jiří Sobotka: Problematika zmáhání otevřené erupce vrtnými tyčemi 

2015  5 
 

zařízení ovládáno ručně. V ostatních případech musí být protierupční zařízení 

ovladatelné dálkově z ovládacího panelu na pracovním povalu a z tlakové stanice 

s ovládacími ventily“. 

b) „Ovládací panel protierupčního zařízení musí být pevně spojen s pracovním 

povalem v dosahu obsluhy vrtného vrátku“. 

c) „Páky ovládacích ventilů dálkového ovládaní nesmí mít mechanické zajištění 

pracovní polohy“. 

d) „Ovládací kola nebo páky ručního ovládání protierupčního zařízení musí být 

vyvedeny tak, aby k nim byl snadný přístup. Ovládací kola musí být označena 

v souladu s uspořádáním uzávěrů na ústí vrtu. Na ovládacích kolech musí být 

vyznačen směr a počet otáček potřebných k uzavření plného uzávěru nebo uzávěru 

mezikruží ověřený funkční zkouškou po montáži protierupčního zařízení. Ovládací 

kolo plného uzávěru musí být označeno červenou barvou“. 

4) § 46 Otevřená erupce 

a) „Dojde-li k otevřené erupci ropy nebo hořlavého plynu, je nutné zastavit chod 

spalovacích motorů a vypnout přívod elektrické energie na vrtbu“. 

b) „Postup při zmáhání erupce určí havarijní plán“. [1] 

1.2 Náznaky tlakového projevu a preventivní opatření k jeho zamezení 

 Jak již bylo zmíněno výše, tlakové projevy mohou nastat jak během vrtání tak v 

průběhu různých operacích na již hotových sondách. Proto, pokud se chceme vyvarovat 

potencionální erupci, je důležité dodržovat preventivní opatření a je velmi nutné sledovat 

všechny pre-kurzory, které by mohli naznačovat blížící se tlakové projevy. [2] 

1.2.1 Preventivní opatření k zamezení tlakového projevu 

1) Před dosažením určeného horizontu u těžebních, zásobníkových a sledných vrtů je 

důležité dodržet měrnou hmotnost výplachu, která je dána technickým projektem.  

2) Zdroje zatěžkávacích a inertních materiálů potřebných k likvidaci ztrát výplachu musí 

být pohotově udržovány, aby mohli být použity v dané situaci ve vrtu. [2] 
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3) Než bude dosaženo horizontu je nutné: 

a) Ověřit výplach a zajistit stejné vlastnosti v celé cirkulační oblasti. 

b) Zjistit zda jsou v pořádku všechna bezpečností zařízení včetně daných potrubních 

tlakových rozvaděčů. Velmi důležité je provádět tyto kontroly především v 

mrazivých obdobích, kdy poškození hrozí nejvíce. 

c) Vyhlásit poplachové cvičení pro zvládnutí tlakového projevu. 

4) Ovládání čelisťového preventru musí jít provést i ručním způsobem 

5) Pokud mezipříruba u tryskového rozvaděče obsahuje dvě šoupátka, nechá se vždy 

jedno otevřené. Druhé šoupátko se nechává zavřené. Tryskový trubní rozvaděč vedoucí 

k degazátoru má otevřený průchod přes regulovatelnou trysku. 

6) Pokud mezipříruba u tryskového rozvaděče obsahuje pouze jedno šoupátko nechá se 

stále otevřené a trubní tryskový rozvaděč se uzavře. Nastavitelné trysce se nechá 

průchod otevřen. 

7) Na mezipřírubě v části umrtvovacího potrubí je šoupátko stále otevřené a druhé se 

zavírá. 

8) Při potřebě výměny vrtného nástroje: 

a) Nástroj může být vytažen až poté, co je výplach odplyněn. Po odstavení čerpadel 

musí vrt posečkat v klidu. 

b) Pro zabránění pístového efektu musí být z oblasti horizontu taženo velmi pomalu 

alespoň pět pásů vrtných trubek. Pokud dojde ke zřetelnému pístování, neboli že 

hladina výplachu ve vrtu při tažení nářadí neklesá, ale je vytlačována nahoru a 

dochází k přetékání, je nezbytné se opět vrátit s vrtným nářadím až na počvu kde je 

nutné potencionální ložiskový obsah vycirkulovat. 

c) Kontrola dostatečného dodávání výplachu do vrtu musí být přísně dodržována 

d) Vrtné nářadí se musí neprodleně po ukončení výměny nástroje vrátit do vrtu. 

Teprve až se vrtné nářadí vyskytuje v patě pažnicové kolony, lze provést opravy. 



Bc. Jiří Sobotka: Problematika zmáhání otevřené erupce vrtnými tyčemi 

2015  7 
 

e) V oblasti horizontu je při zapouštění nutné s vrtným nářadím pohybovat velmi 

opatrně. 

f) Na pracovním povalu musí být vždy přichystán tyčový preventr [2] 

 

1.3 Tlakové poměry ve vrtu 

U problematiky základních tlakových poměrů ve vrtu jsou klíčové faktory vznik a 

poznání stavů vyrovnanosti a nevyrovnanosti tlaku ve vrtu při otevřeném a uzavřeném 

systému. Nastane-li takový stav ve vrtu, v případě že ložiskový tlak je vyšší než 

hydrostatický tlak , musí být uplatněna aktivní opatření pro zabránění či zmáhání 

tlakového projevu. 

Vznik výronu však není vždy podmíněn vyšším hydrostatickým tlakem ve vrstvě, 

než je předpokládán pro danou hloubku. (Hinojosa et al., 1998) 

Nejúčelněji se při zjišťování vztahů ve vrtu pracuje s tlakovými gradienty, kdy 

gradient je přírustek tlaku nebo-li podíl tlaku na hloubce, obecně označovaný a 

vyjadřovaný v Pa.m-1 nebo MPa.m-1. Ze vztahu pro hydrostatický tlak Ph může být 

odvozen takový gradient ve sloupci kapaliny v našem případě výplachu. [2] 

= 9,81. ý. . 10    [ ] 

Vztah pro výpočet tlakového gradientu výplachu (gvý) 

ý =
9,81. ϱ ý. H . 10

H
=  9,81. ϱ ý. 10   [ . ]   

 kde 

ϱvý  měrná hmotnost výplachu [kg.m-3] 

H1  výška sloupce kapaliny (výplachu) [m] 

Výpočet počvového tlaku při ztrátě výplachu  

= ý. −  ℎ   [MPa] 
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1.3.1 Tlakové vztahy  

Vrt, ve kterém se nachází kolona vrtného nářadí lze z hydrodynamického hlediska 

vnímat jako „U“ trubici. Princip chování takovéto „U“ trubice je zobrazen na obr.1. Při 

různých hodnotách měrných hmotností výplachu, který se nachází ve vrtné koloně a 

v mezikruží vrtu je důležité zohlednit účinky pro otevřený i pro uzavřený systém. Na obr.1 

vpravo je patrný jev ve kterém měrná hmotnost výplachu v mezikruží vrtu je vyšší než 

měrná hmotnost ve vrtném nářadí. V takovém to uzavřeném systému, pak dojde k nárůstu 

tlaku ve vrtném nářadí, nebo-li v místě s menší měrnou hmotností výplachu. V případě že 

je vrtná kolona otevřená začne docházet k výtoku výplachu z této kolony a v mezikruží 

vrtu dojde k poklesu hladiny, který bude trvat až do doby kdy se hydrostatické tlaky 

jednotlivých výplachů v mezikruží a ve vrtné koloně nevyrovnají. [2] 

 

Obrázek 1: Princip chování „U“ trubici (převzato: Schneiderwind, 1988) 

1.3.2 Přenos tlaků z povrchu na počvu vrtu 

Při zmáhání tlakového projevu ložiska musí být dbáno na to aby nedocházelo 

k vytváření příliš velkého tlaku. Například tlak vyvozený na ústí vrtu škrcením se bude 

šířit všemi směry ve vrtu. Na obr.2 je patrné, že pokud je vytvořen přetlak 3,5 MPa 

v mezikruží při ústí vrtu tak dojde k rozšíření tlaku do celého vrtu a tlak 3,5 MPa se objeví 

ve vrtných trubkách, pažnicích i v čerpadlech. Takový to tlak představuje mnohem vyšší 
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gradient tlaku v hloubkách menších než v hloubkách větších. Absolutní tlak který se 

většinou ve vrtu nevyskytuje, vytváří vysoký tlakový gradient v mělkých intervalech vrtu a 

menší hodnoty gradientu v hlubších intervalech vrtu. [2] 

 

Obrázek 2: Způsob přenosu tlaku z povrchu na počvu vrtu (převzato: Schneiderwind, 1988) 

 

Názorný příklad výpočtu při tlaku 3,5 MPa na ústí vrtu, pro zvýšení hmotnosti 

v různých hloubkách: 

∆ ý =
P

H . 9,81. 10
= [ . ] 

v 500 m 

∆ ý =
3,5

500.9,81. 10
=  713 .  

v 1000 m 

∆ ý =
3,5

1000.9,81. 10
=  356 .  

v 3000 m 
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∆ ý =
3,5

3000.9,81. 10
=  118 .  

1.3.3 Rozdíl hydrostatických tlaků sloupců kapalin 

Rozdílem hydrostatických tlaků sloupce výplachu ve vrtných trubkách a v mezikruží 

vzniká část tlaků, jenž se nachází v mezikruží.  Médium , které vniká při tlakovém projevu 

do vrtu má obvykle menší měrnou hmotnost než používaný výplach. Příčina tlakové 

nerovnováhy je způsobena narušením výplachu v mezikruží přítokem lehčího média. Proto 

je patrné že při uzavřeném vrtu je tlak ve vrtné koloně menší než v mezikruží(obr.3) . [2] 

 

Obrázek 3:Podmínky rovnovážného stavu v systému (převzato: Schneiderwind, 1988) 

Jak již bylo řečeno, vrt a vrtná kolona fungují na principu spojitých nádob. Pokud 

nastane situace, kdy na jedné straně spojité nádoby je kapalina jejíž měrná hmotnost je 

nižší nastane v celém systému nerovnováha. Z tohoto důvodu začne být vyvozován 

v pažnicích tlak vlivem tendence návratu do rovnovážného stavu. Rozdíl tlaku sloupce 

výplachu ve vrtných trubkách a cizím médiem narušeného výplachu v mezikruží je poté 

roven tlaku mezikruží. Hydrostatický tlak sloupce výplachu ve vrtné koloně na počvě 
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uzavřeného vrtu se rovná součtu tlaku na ústí mezikruží a hydrostatického tlaku 

narušeného tlaku v mezikruží vrtu.  

1.4 Základní opatření při zmáhání tlakového projevu 

 Při zmáhání tlakového projevu je nutné určit sled úkonů, pomocí kterých může být 

tlakový projev včasně odhalen a na jejich základě postupovat při zabránění vznikající 

erupce. 

1.4.1 Včasné uzavření preventru 

 Prvotní náznaky erupce jsou souhrnem  událostí , které začínají tlakovým projevem, 

neboli výtok z vrtu je zvýšení.  Objem výplachu vycházejícího z vrtu bude převyšovat 

objem, který je distribuován výplachovými čerpadly do vrtu. To má za následek nárůst 

hladiny v nádržích. Může se začít objevovat tzv. ,,vyhazování´´ výplachu způsobené 

tlačícím se plynem na povrch. Pokud začne být pozorován zvýšený přítok do nádrží 

popřípadě, nebo když dojde k vyhazování výplachu až po objevení plynu při ústí vrtu, 

může zpočátku nenápadný tlakový projev snadno vyústit v nekontrolovatelnou erupci 

s velmi vážnými následky jak po stránce bezpečnostní tak ekonomické.  

Nejdůležitějším způsobem je rychlá reakce na přicházející tlakový projev, který se 

vždy projeví zvýšeným přítokem výplachu do nádrží. Pokud není jednoznačně 

rozeznatelné zda je přítok zvýšený nebo nikoliv, musí být zastavena čerpadla. Dochází li, i 

po zastavení čerpání, k neustálému výtoku výplachu z vrtu, může být jednoznačně řečeno 

že do vrtu přitéká cizí tekutina např. plyn, voda nebo ropa. Tento jednoduchý způsob, kdy 

zastavíme čerpadla a začne klesat tlak na počvě vrtu a i tlak v mezikruží vyvozený 

odporem při proudění výplachu je základním a velmi účinným postupem. [2] 

 Může však dojít k jistým výjimka a to především: Dochází li ke zvyšování měrné 

hmotnosti výplachu, tak může dojít v první fázi, kdy je těžší výplach pouze ve vrtných 

tyčích a tím zvýšený hydrostatický tlak, k tomu že začne docházet k poklesu hladiny ve 

vrtných tyčích a bude pokračovat až do doby kdy dojde k vyrovnání hydrostatického tlaku 

v trubkách a v mezikruží. Při tomto jevu však dochází, i při zastavení čerpadel, k 

samovolnému výtoku z vrtu a proto může být chybně pokládán za prekurzor vniku cizího 

media do vrtu neboli tlakový projev. Aby nedošlo k záměně mezi tlakovým projevem a 

srovnáváním hydrostatických tlaku mezi vrtem a mezikružím, je nutné sledovat objem a 
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časový interval obou jevů. V případě srovnávání hydrostatických tlaků je výtok z vrtu 

relativně malý a poměrně rychle doznívá.  

 Pokud nastanou pochybnosti o možném tlakovém projevu, je nutné zastavit čerpání 

a rozhodnout se na základě pozorování výtoku výplachu z vrtu. Jestliže pochybnosti 

přetrvávají, musí být uzavřen preventr a sledován možný nárůst tlaku ve vrtných trubkách. 

 Přetrvává - li nárůst tlaku při projevu, tedy že interval výtoku výplachu je delší, je 

zmáhání tlakového projevu a práce při umrtvení vrtu obtížnější. Poměrně lehce a bez obtíží 

lze potlačit tlakové projevy, při kterých došlo k výtoku výplachu menším než 2,8m3. Hůře 

potlačitelné jsou tlakové projevy při kterých došlo k výtoku 2,8 - 4m3
. V takových 

případech může docházet ke ztrátám výplachu. Při větším tlakovém projevu, tj. dojde - li 

po uzavření preventru k výtoku výplachu větším než 4m3, je skoro jisté že vycirkulování 

cizího media z vrtu bude doprovázet ztráta výplachu. [2] 

1.4.2 Zjištění tlaku Ps na stojáku 

 Jedinými ukazateli stavu  tlaku  po uzavření preventru je tlakoměr na stojáku, který 

zobrazuje velikost tlaku ve vrtných trubkách a tlakoměr před tryskou, který zobrazuje tlak 

v mezikruží. 

 Rozdíl mezi tlakem ve vrtných tyčích způsobený váhou sloupce výplachu a 

vrstevním tlakem představuje Ps tlak na stojáku. Tlak v mezikruží Pm je oproti tomu 

rozdílem vrstevního tlaku a hydrostatickým tlakem způsobeným váhou sloupce kapaliny v 

mezikruží. Předpokládá se že tlak v mezikruží Pm bude vyšší než tlak na stojáku Ps a to 

následkem přítoku cizího media z propustných horizontů do mezikruží a snížením měrné 

hmotnosti výplachu neboli snížení váhy sloupce výplachu. To má za následek že dojde k 

přetlačování těžšího výplachu  z vrtných tyčí do lehčího výplachu v mezikruží a tudíž 

nárůstu  tlaku (obr. 4) . [2] 
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Obrázek 4: Schéma tlakových poměrů ve vrtu při přítoku cizího media Schéma tlakových poměrů ve vrtu při 

přítoku cizího media (převzato:  Schneiderwind, 1988)                  

 

H - hloubka vrtu, Ps - tlak na stojáku, ρvt - měrná hmotnost výplachu ve vrtných trubkách,                                    

ρpř -neznámá měrná hmotnost media v mezikruží po tlakovém projevu 

 

 Pro výpočet vrstevního tlaku, za předpokladu že vrtné trubky obsahují stejnorodý 

výplach o známé měrné hmotnosti ρvý, může být použito výpočtu pomocí tlaku na stojáku 

Ps. [2] 

ž = ∗  ρ ý ∗ 9,81 +    

ž = ∗ ý +   

kde:  Plož - vrstevní (ložiskový) tlak [Pa] 
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 H - hloubka vrtu za předpokladu že vrtné tyče jsou blízko počvy 

 Ps - ustálený tlak na stojáku po uzavření preventru [Pa] 

 gvý - tlakový gradient výplachu [MPa*m-1]  

 Při nejistotě zda -li je tlak na stojáku správný, musí být na krátkou dobu, např. 1 

minutu, spuštěna čerpadla a cirkulován vrt přes přivřenou trysku. Musí se dohlédnout na to 

aby, tlak v mezikruží při této cirkulaci zůstal pokud možno neměnný, neboli aby zůstal 

stejný jako po uzavření preventru. Poté zastavit čerpadlo a uzavřít trysku. Jestli se hodnota 

tlaku na stojáku Ps změnila od předchozího údaje, musí být proces procirkulování přes 

trysku opakován tak dlouho, až hodnoty tlaku na stojáku budou stejné.  

 Výše zmíněného postupu lze využít i v případě že vrtné nářadí obsahuje zpětný 

ventil, ale přesto je lepší v takovém případě proplachovat přes trysku. Nastane-li, situace 

kdy tlak na stojáku Ps narůstá při zavřeném preventru velmi pomalu, ale v dlouhém 

časovém intervalu, může to znamenat že dosažený horizont je málo propustný a nebo ve 

vrtu k ústí stoupá plynová bublina. 

1.4.3 Proplachovat přes trysku 

Proto, aby mohl být zvládnut tlakový projev a popř. jeho umrtvení je nutné, aby tlak 

na počvě vrtu byl vždy vyšší než je tlak ložiskový v daném horizontu popř. se pokusit 

dosáhnout aby tlak hydrostatický a tlak ložiskový byly v rovnováze. Pokud tlak na počvě 

vrtu způsobený snížením hydrostatického tlaku sloupce výplachu je nižší než ložiskový 

dojde k reaktivaci přítoku vrstevních kapalin z navrtaného horizontu do vrtu. Proti tomu 

velmi vysokým hydrostatickým tlakem sloupce výplachu může dojít ke vtláčení výplachu 

do provrtaného horizontu. Nejlepší metodou jak tlak na počvě vrtu držet ustálený při 

zmáhání tlakového projevu, je proplachovat vrt přes trysku takovým způsobem při kterém 

je na stojáku udržován tlak Ps, stejný jako byl naměřený po uzavření preventru. Při 

proplachování se sčítají dva tlaky ze stojáku. První z nich je tlak Ps zjištěný na tlakoměru 

stojáku po uzavření preventru. Druhý z nich je tlak cirkulační Pc, který odpovídá určitému 

objemu výplachu dodávaného čerpadlem v dané hloubce. Tlak při začátku cirkulace pro 

zmáhání a umrtvování tlakového projevu je součtem tlaků Ps a Pc. [2] 
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 Pro určení normálních cirkulačních tlaků může být použito některého 

z následujících postupů: 

a) Vypočítání hydraulických odporů na danou litráž a hloubku, tato metoda je 

matematicky relativně náročná na řešení a její výsledek může být málo věrohodný 

oproti jiným metodám. 

b) Normální cirkulační tlak neboli hydraulické odpory lze ověřit jednoduše předem.A 

to tím že zmenšíme dodávaný objem čerpadel přibližně na polovinu jako při 

běžném vrtání. Provést odečet hodnoty tlaku na stojáku neboli hodnotu 

hydraulických odporů při sníženém průtoku. Pro tento postup je nejvhodnější 

z hlediska praktické použitelnosti použít dvě čerpadla. Tato prakticky ověřená a 

nejvíce odpovídající hodnota hydraulických odporů Pc při daných poměrech do vrtu 

je velice důležitá. S rostoucí hloubkou dochází i k nárůstu hydraulických odporů Pc. 

Proto je nevýhodné aby vrtné osádky vždy při změně vrtného nářadí při tažení nebo 

zapouštění odečítali hydraulické odpory při snížené litráži Pc na tlakoměru na 

stojáku. Při tlakovém projevu musí být použity co nejčerstvější hodnoty o 

hydraulických odporech při snížené litráži a k tomu přičíst tlak Ps zjištěný na 

stojáku při uzavření preventru. Tímto získáme informaci o počátečním cirkulačním 

tlaku 

c) Během zmáhání tlakového projevu je možné použít i hodnot z tlakoměru na 

mezikruží. Výhodou této metody je že je flexibilní a umožňuje odvodit hodnotu 

počátečního cirkulačního tlaku i v případě že nedošlo k zaznamenání skutečných 

hydraulických odporů při daných podmínkách. Postup je takový, že při zapnutí 

čerpadla je udržován na mezikruží konstantní tlak Pm pomocí trysky na tlak který 

odpovídá tlaku naměřeném při uzavření preventru. Při začátku čerpání je nutné 

opatrně otvírat trysku, aby bylo docíleno toho, že tlak na mezikruží zůstane stejný a 

nebude pokud možno kolísat. Až je dosaženo dostačující litráže je proveden odečet 

celkového tlaku na stojáku P1 neboli počátečním cirkulačním tlakem při zmáhání 

tlakového projevu. [2] 

Metoda postupu c) je výhodná z důvodu jednoduchého opakování a možnosti 

přizpůsobení na libovolný režim čerpadla. Při metodě c) je možné odvodit celkový 

počáteční cirkulační tlak P1, i v případě že je nutnost použít jiné čerpadlo (jiný průměr 
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válce) a v případě že nejsou dopředu zaznamenané hodnoty Pc. Nevýhodou této metody je 

že může docházet ke snižování zvyšování tlaku na počvě z důvodu špatné manipulace 

s tryskou, nebo kvůli normálním změnám tlaku v mezikruží způsobené například 

rozpínáním plynu stoupajícího k ústí vrtu. Toto kolísání tlaku v přípočvové zóně vrtu může 

způsobit další nechtěný přítok cizího média z horizontu do vrtu. Z tohoto důvodu je možné 

udržovat neměnný tlak na mezikruží relativně krátkou dobu, většinou do pěti minut. 

K poklesu tlaku na počvě vrtu začne docházet v případě, že plynová bublina v mezikruží se 

přibližuje k ústí vrtu a přitom je tlak na mezikruží udržován neměnný pomocí pootevírání 

trysky. [2] 

Nejlepší způsob jak stanovit počáteční cirkulační tlak P1 při zmáhání tlakového 

projevu je následující: 

a) Dopředu si zjistit při snížené litráži hydraulické odpory Pc, což je nejvhodnější 

provádět při každé výměně vrtného nástroje, a hodnotu hydraulických odporu Pc 

pečlivě zaznamenávat. 

b) Vznikne-li tlakový projev, odečte se na tlakoměru a na stojáku hodnota tlaku Ps, 

který se zobrazí po uzavření preventru. Tlak Ps připočítá k tlaku Pc a zjistí se přímo 

počáteční cirkulační tlak P1 pro zmáhání tlakového projevu. 

c) Upravením polohy trysky při spuštění čerpadla na snížený výkon lze zkontrolovat 

tento tlak a to tak, aby při snížené litráži čerpadla byl na mezikruží stále udržován 

tlak při spuštění čerpadla na snížený výkon, je možné zkontrolovat tento konstantní 

tlak Pm (zobrazen po uzavření preventru). Nastane stav kdy práce čerpadla a 

nastavení trysky, které by nemělo být delší než pět minut, je počáteční cirkulační 

tlak  pro zmáhání tlakového projevu P1, vypočítaný posle bodu a) a b), shodný 

s údajem tlakoměru na stojáku dle bodu c). 

1.4.4 Snížení litráže čerpadel na polovinu 

Je vždy nutné pracovat se sníženým výkonem čerpadlem při umrtvování tlakového 

projevu. Nejvhodnější z praktického hlediska je snížení litráže a to na polovinu. Je-li 

pracováno při vrtání se dvěma čerpadly, snížení litráže na polovinu pro účel zmáhání 

tlakového projevu se snadno dosáhne odstavením jednoho z nich. [2] 
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Poloviční litráž je vhodná proto že vyžaduje jen 1/8 výkonu pohonných motorů a 

způsobuje jen 1/4 hydraulických odporů Pc než celá litráž používaná u vrtání. Je tedy 

dostatek pohotového výkonu motoru při zmáhání tlakového projevu, a dochází k snížení 

namáhání jednotlivých součástí zařízení vrtné soupravy. Úspěšnost a potlačení tlakového 

projevu závisí bezporuchovosti a spolehlivosti vrtné soupravy. Snížená litráž dává možnost 

pro časovou výhodu a pro rovnovážný a neuspěchaný pracovní postup, pro klidnější 

možnost přesnější a dostatečně pečlivé úpravy měrné hmotnosti výplachu, poskytuje více 

času na jemné seřizování trysky otvoru atd. Z hlediska problematiky zmáhání tlakového 

projevu vyplývá že použití poloviční litráže není za všech okolností možné. Avšak 

provozní zkušenosti ukazují, že při zmáhání tlakových projevů poloviční litráží navyšuje 

pracovní spolehlivost zařízení. Pracovní spolehlivost zařízení je z hlediska zmáhání a 

umrtvování tlakových projevů je obzvláště důležitá. Poloviční litráž jak už bylo zmíněno 

zajišťuje časovou výhodu a tím poskytuje dostatek reakční doby na správné rozhodování. 

[2] 

1.4.5 Zvýšení hustoty výplachu 

Zvýšení měrné hmotnosti výplachu může být zapříčiněno před vycirkulováním 

cizího média z vrtu ven, nebo při proplachování, nebo až po vypláchnutí cizího média 

z vrtu ven, a to je jednou z těchto metod: 

1) Metoda „Počkej a zatěžkej“, je nutno zvýšit tlak na počvě vrtu jen o nezbytné 

minimum k potlačení tlakového projevu. Je účelné předem zvýšit měrnou hmotnost 

výplachu k zaplnění vrtu, před započetím prací spojených s potlačením tlakového 

projevu. Praktický postup stanovuje to že podle tlakových poměrů, které se ustálí 

po uzavření preventrů se vypočítá nezbytně potřebné navýšení měrné hmotnosti 

výplachu. Výplach je upraven na novou měrnou hmotnost před zahájením 

proplachování pro celé potřebné množství najednou. S tím je spojeno nutné 

prodlužování doby kdy ve vrtu nedochází k cirkulaci s uzavřeným preventrem  a 

bez pohybu vrtným nářadím. 

2) Metoda „Souběžná“, k postupnému zvyšování měrné hmotnosti výplachu se 

přistoupí ihned se zahájením cirkulace. Ihned po zjištění jak velký je nezbytný 

přírůstek  měrné hmotnosti výplachu se přikročí k proplachování. Souběžná metoda 

zkracuje dobu po kterou je vrtné nářadí bez pohybu ve vrtu, takřka na minimum.Na 
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druhé straně je fakt že tato metoda je nejkomplikovanější  a nejnáročnější 

z hlediska řízení  i na organizaci práce se zatěžkáváním výplachu. 

3) Metoda „Směnmistrovská“ ihned po zjištění jak má být velký nezbytný přírůstek 

měrné hmotnosti, je výplach zatěžkáván v nádržích vrtné soupravy a mezitím je vrt 

proplachován aby došlo k vycirkulování cizího média z vrtu ven.V momentě kdy 

toto médium definitivně opustí vrt, začne se začne se s začerpáváním zatěžkaného 

výplachu do vrtu, jenž pak tlakový projev jednoznačně umrtví. Z hlediska 

organizačního se jedná o nejméně náročnou metodu, avšak je zdlouhavá a z důvodu 

vzniku nejvyšších tlaků klade na protierupční zařízení nejvyšší požadavky.  

Všechny tři uvedené metody vycházejí z principu konstantního tlaku na stojáku P1, 

jenž je využíván pro kontrolu tlakových poměrů na počvě vrtu, je  nutno zohlednit že při 

začerpávání nového, zatěžkaného výplachu do vrtu bude mít za následek potřebu určitých 

korekcí, oprav cirkulačního tlaku na stojáku.Při proplachování vrtu během zmáhání 

tlakového projevu je na stojáku v každé chvíli roven sumě tlaku, jenž je nutný k překonání 

přebytku ložiskového tlaku Ps a tlaku na překonání hydraulických odporů. [2] 

V okamžiku kdy dojde k zaplňování vrtného nářadí novým zatěžkaným výplachem, 

začne tlak Ps postupně klesat. Ve chvíli kdy nový zatěžkaný výplach dosáhne dláta (počvy 

vrtu) zbyde na stojáku na místo původního cirkulačního tlaku P1 pouze tlak Pc (pouze 

hydraulické odpory). U tlaku Ps dojde k potlačení zvýšeným hydrostatickým tlakem 

sloupce zatěžkaným výplachem ve vrtných trubkách. Jelikož zatěžkaný výplach klade 

úměrně vyšší hydraulický odpor, nastane že výchozí tlak Pc bude zvýšen úměrně zvýšení 

měrné hmotnosti výplachu dle vzorce viz níže, konečný cirkulační tlak P2 bude: 

=
ϱ
ϱ

. P    [MPa] 

kde 

P2  konečný cirkulační tlak, při němž končí zaplňování vrtných trubek 

zatěžkaným výplachem [MPa] 

ϱ2  zvýšená měrná hmotnost výplachu [kg.m-3] 

ϱ1 původní měrná hmotnost výplachu [kg.m-3] 
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Pc  výchozí (dopředu zaznamenaný) tlak potřebný k překonání hydraulických odporů 

[MPa] [2] 

 

1.5 Klasifikace erupcí 

Klasifikace erupcí byla vytvořena z důvodu potřeby likvidace potencionální erupce 

v co nejkratší době. Díky relativně dobré orientaci v tabulkové klasifikaci, může být 

vznikající erupce velmi ryc  hle rozeznána a další proces se bude řídit již předem 

stanoveným  postupem.  

Tab. 1 viz. níže je klasifikace erupcí  určená podle sedmi základních geologicko – 

technických a technologických kritérií: 

a) fázové složení erupce 

b) ložiskový tlak 

c) velikost výtoku media 

d) hloubka navrtání produktivního horizontu 

e) konstrukce a stav vrtu při erupci 

f) prostorový průběh vrtu při erupci 

g) složitost erupce 

Erupce s uvedenými kritérii se ještě rozdělují na dvě až čtyři kategorie, které se dále 

člení na dvě až tři skupiny. Toto dílčí rozdělení je charakterizováno detailními 

technologickými zvláštnostmi erupcí a mezními hodnotami. Dále pak kvantitativním 

oceněním jednotlivých parametrů. 

Fázové složení A 1 a A2 erupce určuje charakter likvidačních prací. Proto je tomuto 

kriteriu připisován největší základní význam. Pro likvidaci plynové erupce je potřeba 

vypracovat speciální protipožární a bezpečnostní opatření neboli havarijní plán. Pokud 

dojde k ropné erupci, je třeba vytvořit speciální opatření pro sběr a transport vyteklé ropy a 

zamezení jejího hoření na zemském povrchu. [3] 
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Podle fázového složení rozlišujeme dvě kategorie erupcí. A to plynové  a kapalinové. 

Postupy likvidačních prací při těchto výronech jsou principálně rozdílné. Kombinované 

případy erupcí a výronů, tedy plynonaftové, vodonaftové a vodoplynné v podstatě 

neovlivňují volbu a výběr metody likvidace. Plynové i kapalinové erupce můžou průběžně 

a nebo v intervalech vyhazovat písek a úlomky z vrtné drtě, které mohou někdy likvidační 

práce velmi zkomplikovat. 

Podle ložiskového tlaku se erupce dělí na kategorie nízkotlaké a vysokotlaké. 

Nízkotlaké B1 jsou charakterizovány ložiskovým tlakem, který nepřevyšuje normální 

hydrostatický tlak a štěpící tlak hornin výše ležících vrstev. Výrony tohoto typu se 

vyskytují velmi málo a jejich likvidace je relativně jednoduchá. Vysokotlaké B2 výrony 

souvisí s navrtáním horizontu ložiska ropy nebo plynu, kde je anomálně vysoký ložiskový 

tlak převyšující hydrostatický tlak a štěpící gradient nadložních hornin. V tomto případě 

vzniká zvýšené nebezpečí samovolných úniků ropy a plynu mimo ústí vrtu, a tím i zvýšené 

nebezpečí rizika úrazu okolo ústí eruptujícího vrtu. Podle poměru ložiskového tlaku a 

dovolených namáhání pažnicové kolony a zařízení na ústí vrtu, lze vysokotlaké projevy 

rozdělit na dvě podskupiny (B2a B2b). Nejvyšší nebezpečí výronu druhé podskupiny 

spočívá v tom, že ložiskový tlak převyšuje tlak hydrostatický a nebo štěpící gradient 

hornin. V takových případech se nepokoušíme likvidovat erupci uzavřením ústí vrtu nebo 

zatlačováním pomocí těžkého výplachu. [3] 

Kategorie erupcí podle kritéria C je stanovena na základě objemu vyvrhnutého média. 

Podle kritéria D bylo stanoveno dělení na průzkumné a těžební vrty. Proto bude 

vhodné toto dělení zachovat i pro hodnocení erupcí, protože zohledňuje jak kvalitativní 

rozdíly vrtu, tak rozdílné výrony během hloubení.  

Erupce se podle těchto kategorií dělí na tři skupiny: 

d) mělké erupce, mocnost nadloží produktivního horizontu nepřesahuje 500 m 

e) hluboké erupce, mocnost nadloží produktivního horizontu dosahuje 2000 m  

f) těžko dostupné, uložení produktivního horizontu je hlubší jak 2000 m 
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Pátým důležitým technologickým kritériem erupcí je konstrukce a technický stav vrtu 

při erupci. Podle tohoto kritéria se výrony dělí na izolované E1 a E2 a neizolované E3 a 

E4. Do kategorie E1 patří výrony vrtů, kde všechny vrstvy ležící nad produktivním 

horizontem jsou zakryté pažnicemi, při nezaručené kvalitě cementace přičemž se vrtné tyče 

nacházejí ve vrtu anebo mohou být do něho zapuštěny. Jakmile nastane výron z takovýchto 

vrtů a není v nich vrtné nářadí, potom jde o kategorii E2. Do kategorie E3 a E4 patří erupce 

vrtů v kterých zůstaly odkryté potencionální pohlcující, vysokotlaké a nestabilní vrstvy. 

Výrony kategorií E1 a E3 mohou působit současně bez vrtné tyče a mezikruží, ale také jen 

samostatně bez vrtné tyče nebo mezikruží.  

Výrony kategorie E1 se dělí na tři skupiny: 

a) Pravděpodobně izolované E1a, pažnice a vrtné tyče si zachovaly svůj původní stav 

a žádoucí hermetičnost.  

b) Nepravděpodobně izolované E1b, následkem opotřebení nebo poškození byla 

způsobena netěsnost pažnicové kolony, ale zůstala v dobrém stavu kolona vrtných 

tyčí. Je tedy možné začerpávat až na počvu vrtu různé zatěžkané injektážní směsi.  

c) Nepravděpodobně izolované a komplikované E1c  

Erupce kategorie E2 se dělí na dvě skupiny E2 a E2 b. Erupce kategorie E3 se také dělí 

na dvě skupiny E3 a a E3 b, které se liší kvalitativním stavem vrtné kolony, což v určitých 

podmínkách nabývá na velkém významu. Úspěšnost podzemních prací při likvidaci erupcí 

způsobem vrtání speciálních usměrněných vrtů pro odvádění ropy nebo plynu, popř. na 

vtláčení různých směsí kapalin do eruptujícího vrtu a nebo jeho přípočvové zóny, se odvíjí 

od základních hodnot o prostorovém průběhu eruptujícího vrtu. Pokud není dostatečně 

známý průběh vrtu, potom pokusy o spojení s usměrněným vrtem, a nebo vytvoření 

hydrodynamického spojení mezi těmito vrty způsobem hydraulického štěpení ložiska 

nemusí přinést očekávaný výsledek. Podle tohoto hlediska se erupce dělí na tři kategorie. 

a) orientovaný F1, prostorový průběh celého vrtu je známý na základě karotážně-

inklinometrických dat 

b) málo orientovaný F2, karotážní a další data o stavu eruptujícího vrtu nejsou 

k dispozici po celé jeho délce nebo jsou data získána nesprávným měřením  
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c) neorientovaný F3, nejsou přístupná žádná objektivní data k posouzení prostorového 

průběhu eruptujícího vrtu 

Poslední kategorie se podle stupně složitosti erupcí dělí na tyto dvě: 

a) jednoduché G1, horní část pažnicové kolony zůstala nepoškozená a použitelná 

erupce probíhá pouze skrz zapaženou část vrtu, nevznikají úniky mimo ústí vrtu 

v takovém případě je možné erupci likvidovat opravou nebo výměnou 

protierupčního zařízení a potom provést utěsnění havarovaného vrtu 

b) složité G2, ústí vrtu a horní část pažnicové kolony jsou porušené a okolo ústí se 

vytvořil kráter a dochází k únikům skrz okolní terén 

Každá z těchto zmíněných kategorií erupcí se dělí ještě na dvě skupiny, v závislosti na 

charakteru požáru erupce. Může se jednat o požár nad ústím eruptujícího vrtu a nebo nad 

vytvořeným kráterem popř. nad úniky terénem. K nejsložitějším případům podle způsobu 

likvidace patří poslední případ. [3] 
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Tabulka 1: A) Kritéria hodnocení a charakteristiky erupcí (převzato:  Schneiderwind, 1978)                  

Základní 
příznaky, 

které určují 
použití 

likvidačních 
metod   

Základní charakteristika erupcí Základní skupiny erupcí Poznámka 

kategorie 
charakteristika 

kategorií 
inde

x skupiny 
technické kvantitativní 
charakteristiky skupiny 

in
de
x 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fázová 
skladba 

I. Plynová 
Z vrtu je vyvrhovaný 

plyn 
A1  -   -   -  Možné vynášení písku a 

úlomků hornin 

    

Kapalinov
á 

Z vrtu je vyvrhovaná 
kapalina 

A2  -   -   -  
  

Ložiskový 
tlak 

II. Nízkotlak. 

Tlak nepřevyšuje 
normální hydr. Tlak a 

štěpící gradient 
nadložních vrstev 

B1 

 -  
 -   -  

  

Poddávájící 
se účinku 
proti tlaku 

Tlak nepřevyšuje mezní 
hodnoty namáhání pažnic a 

ústí vrtu 

a 

Vysokotlak
. Tlak převyšuje 

normální hydr. tlak a 
štěpící gradient 

nadložních vrstev 

B2 
Nepoddávaj
ící se účinku 
proti tlaku 

Tlak převyšuje mezní hodnoty 
namáhání pažnic a ústí vrtu 

b 

Kvantitativ
ní intenzita 

erupce 

III. Slabá 
Qpl = 500 tis. m3/24 

hod. 
C1  -   -   -  

Kategorie erupce se 
zvyšuje o jeden stupeň, 

když se množství 
vyvrhnutého 

základního materiálu 
(plyn nebo kapalina) 

přiblíží k danému 
množství dané 

kategorie, podle 
základního členění 

Střední 
nebo Qkvap = 100 

m3/24 hod. 
C2  -   -    

Qpl ≤ 500 tis.-1 mil. 
m3/24 hod. 

nebo Qkvap = 100 - 
300 m3/24 hod. 

C3  -   -   -  

Qpl ≤ 1-10 mil. 
m3/24 hod. 

nebo Qkvap = 300 - 
1000 m3/24 hod. 

C4  -   -   -  Qpl ≤ 10 mil. m3/24 
hod. 

Qkvap ≤ 1000 m3/24 
hod. 

Organizace 
vrtných 

prací 

IV. 
Průzkumn

é vrtání 

Geologické 
podmínky prac. 
oblasti neznámé 

D1 
Blízko 

povrchu H ≤500m, 500 ≤ H ≤2000m, H 
≤ 500m, 500 ≤ H ≤ 2000m 

a, 
b, 
c, 

  

Těžební 
vrty 

Základní geologické 
hodnoty jsou 
potvrzené z 

průzkumného vrtání 

D2 

Podpovrcho
vé hlubinné 
těžkodostu

pné   

a, 
b, 
c, 
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Tabulka 2: B) Kritéria hodnocení a charakteristiky erupcí (převzato:  Schneiderwind, 1978) 

Základní 
příznaky, 

které určují 
použití 

likvidačních 
metod   

Základní charakteristika erupcí Základní skupiny erupcí 

Poznámka kategorie 
charakteristika 

kategorií 
inde

x skupiny 
technické kvantitativní 
charakteristiky skupiny 

Inde
x 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Konstrukce 
a stav vrtu 

V. Izolované Všechny vrstvy 
uložené nad 

produkt. 
obzorem, 
překryté 

pažnicovými 
kolonami 

zacementované 
do ústá a nebo 

do paty 
předcházející 

kolony, ve vrtě je 
kolona vrtných 

tyčí 

E1 Pravděpodobně 
izolované 

Pažnicová kolona je 
hermetická, vrtná 
kolona v pořádku. 

Hermetičnost 
pažnicových kolon 
neexistuje, vrtná 
kolona v pořádku 

A 

Eruptování je 
možné současně 
vrtnými tyčemi i 
mezikružím, ale 
také samostatně 
vrtnými tyčemi 

nebo mezikružím 

Nepravděpodobn
ě izolované a 
komplikované 

B 

dtto, ale ve vrtu 
nejsou vrtné tyče 

E2 Nepravděpodobn
ě izolované 

Pažnicová kolona je 
hermetická 

A 

Kolona pažnic je 
narušená 

B 

Neizolované V profilu vrtů 
jsou úseky dobře 

propustných a 
nestálých hornin, 

které nejsou 
zapažené, ve vrtě 
je kolona vrtných 

tyčí 

E3 Dostupné 
hydrodinamic-           
kému účinku 

Vrtná kolona v 
pořádku 

A 

Nedostupné 
hydrodinamic-       
kému účinku 

Herimetičnost kolony 
vrtných tyčí narušená 

B 

ddto, ale ve vrtě 
nejsou vrtné tyče 

E4 dtto 
 -   -  

Prostorová 
orientace 

eruptujícího 
vrtu 

VI. Orientované Prostorový 
průběh 

eruptujícího vrtu 
, potvrzený 
hodnotami 

měření 

F1 

 -   -   -  

  

Málo 
orientované 

Hodnoty o 
prostorovém 

průběhu 
eruptujícího vrtu 
nejsou o celém 
vrtu, protože 

hodnoty nejsou 
dostatečně 

důvěryhodné 

F2 

 -   -   -  

Neorientovan
é 

Prostorový 
průběh 

eruptujícího vrtu 
je neznámý 

F3 

 -   -   -  

Komplikace VII
. 

Jednoduché Vrchní část 
pažnicové kolony 

se zachránila 

G1 
Nehořící Bez požáru A 

Možno 
připočítávat i 

příznaky skupin 
II., III., V. a VI. 

Hořící S požárem B 

Složité Ústí vrtu je 
porušené vytvořil 
se kráter, nastaly 
výrony terénem 

G2 
Nehořící Bez požáru A 

Hořící S požárem B 
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2 Erupce vrtnými tyčemi  

 V průběhu vrtání i všech dalších technologických operací je nezbytné mít vrt stále 

pod řádnou kontrolou. Pro tento účel slouží ústí vrtu a jeho zařízení. K zařízení na ústí vrtu 

patří základní a redukční příruby, mezipříruby, preventry, napájecí potrubí, preventrové 

rozvody, spojovací díly, těsnicí kroužky, tlakové ovládací stanice, pomocné ovládací pulty 

a spojovací potrubí. [7] 

2.1 Zařízení pro zmáhání tlakových projevů 

Pro zabránění erupcí tedy i tlakových projevů by mělo být především zabezpečeno 

správným hydrostatickým tlakem sloupce výplachu, tedy jeho měrnou hmotností. Selže-li 

tato podmínka, je možno tlak vrtu zvládnout jen uzavřením preventru, avšak za 

předpokladu je-li správně dimenzovaná a zacementovaná pažnicová kolona. Jiná možnost 

neexistuje. Proto musí být kladen značný důraz na správnost vystrojení a sestavu vrtu, 

stejně tak i na ostatní vysokotlaké zařízení a jejich příslušenství.  

Funkce protierupčních zařízení, která tvoří ústí vrtu: 

a) Uzavírání vrtu, nenachází-li se ve vrtu vrtné nářadí 

b) Uzavírání vrtu, nachází-li se ve vrtu vrtné nářadí nebo jiné nástroje (vrtné trubky, 

spojníky, zátěžky, unášecí tyč, testovací zařízení) 

c) Při uzavřených preventrech, zapouštění a tažení nástrojů a vrtné nářadí pod tlakem  

d) Při uzavřených preventrech, pohybování vrtné kolony 

e) Lze odpouštět tlak pod preventry, pomocí odpouštěcích potrubních vedení 

f) Při uzavřených preventrech, musí být nainstalováno vysokotlaké potrubní vedení, 

které spojuje mezikruží vrtu pod preventrem, pro začerpávání výplachu do vrtu, 

plní tedy funkci umrtvovacího potrubního vedení 

Vrt podle účelu a hloubky se pak sestaví celá preventrová souprava s rozmanitým 

příslušenstvím, a to v přiměřených tlakových řadách s různými kombinacemi.  

2.2 Práce s vrtným nářadím ve vrtu pod tlakem 

V případě tažení vrtného nářadí v důsledku pístového účinku, nebo nedostatečného 

doplňování vrtů může nastat tlakový projev. u těchto případů se vrtné nářadí většinou 

nenachází na počvě vrtu, a tudíž měrná hmotnost výplachu, jenž by byla potřebná 

k umrtvení tlakového projevu, činí nepraktických moc vysokých hodnot. 
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Nastane-li, tento případ je nutné dostat vrtné nářadí nazpátek do vrtu a udržovat při 

tom na ústí přijatelně vysoký tlak, jenž zabrání nechtěnému přítoku ložiskového média do 

vrtu. [2] 

Jediná možnost jak toho docílit je přikročit k práci s vrtným nářadím ve vrtu pod 

tlakem, jde o zapouštění pod tlakem, nebo o vtláčení vrtného nářadí pod tlakem, zatím co 

jsou preventry uzavřeny. Při pokusech na normálních preventrech  kdy je nutné dostat 

vrtné nářadí do vrtu je třeba postupovat opatrně aby nedošlo k vymknutí situace 

z kontrolovatelného stavu, jedná se z pravidla o ojedinělý postup. 

„Zapouštění pod tlakem“ a „vtláčení pod tlakem“ reprezentují pracovní procesy, při 

němž je pomocí vrtného nářadí ve vrtu pohybováno směrem k počvě vrtu se zcela určitým 

cílem, a to umrtvit tlakový projev. Možná je také situace aby v prázdném vrtu bylo možné 

uskutečnit jinou operaci za pomoci tažení vrtného nářadí pod tlakem.  

Jde-li o pohyb vrtného nářadí pod tlakem buď směrem k počvě vrtu nebo od počvy 

vrtu, je nezbytně nutné k tomu použít na ústí vrtu speciální zařízení a dodržovat speciální 

pracovní postupy. U „zapouštění pod tlakem“ a „vtláčení pod tlakem“ rozdíl spočívá ve 

směru sil působících na vrtné nářadí, tedy v hmotnosti vrtného nářadí a tlaku ve vrtu. 

2.3 Pracovní postupy při manipulacích s vrtným nářadím pod tlakem 

Nehledě na to jaké bude použito zařízení, musí dojít k zachování určitých postupů, 

jenž zaručí, že nebude docházet k trvalému přítoku média, jenž způsobilo tlakový projev a 

mimo to že ve vrtu bude udržován tlak který potlačí přítok do vrtu, ale nezapříčiní 

roztržení pažnic vnitřním tlakem nebo štěpení hornin. 

Jsou dvě nejčastěji využívané metody. Metoda volumetrická a tlaková. Přes to že je 

volumetrická metoda zpočátku snazší, je tlaková metoda v porovnání s volumetrickou 

přesnější.  

2.3.1 Volumetrická metoda 

Je pozorována tendence k růstu tlaku ve vrtu při vtláčení vrtného nářadí do vrtu, 

zapříčiněná tím že do uzavřeného vrtu vstupuje určitý objem (objem nových vrtných 

trubek).  V případě že by nedošlo k respektování tohoto tlaku molo by dojít k jeho nárůstu 

do nebezpečných hodnot. Tlakové kompenzace se dosáhne vypouštěním určitého objemu 
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výplachu, a to takového, jenž odpovídá objemu vrtných trubek ve vrtu. V potaz se bere 

celkový výtlak trubek, neboť je na konci vrtných trubek zpětný ventil. [2] 

Během vtláčení vrtné trubky do vrtu se nechá přes trysku z vrtu uniknout takové 

množství výplachu, které odpovídá výtlaku vrtných trubek vtlačených do vrtu. [2] 

2.3.2 Tlaková metoda 

Předností tlakové oproti volumetrické metodě je možnost průběžné kontroly tlaku 

na ústí mezikruží a to nezávisle na statických a dynamických poměrech ve vrtu. 

Minimálním nezbytným tlakem ve vrtu se rozumí stav kterým se právě zabrání dalšímu 

ložiskovému přítoku do vrtu. 

Tato metoda vychází z téhož základního principu při manipulaci s vrtným 

zařízením, až na to že tlaky naměřené po uzavření preventru jsou nahrazeny dynamickými 

tlaky. Tlaková metoda poskytuje daleko přesnější řízení tlaků ve vrtu a mimo toto je 

použitelná nejenom při vtláčení vrtného nářadí do vrtu, ale i při tažení pod tlakem, zatím 

co volumetrickou metodu je možno aplikovat jen při vtláčení (zapouštění pod tlakem). 

Většina zařízení pro aplikování této metody je součástí běžné výstroje každé vrtné 

soupravy, nevyžaduje žádné speciální přípravy a úpravy. Princip metody spočívá 

v udržování konstantního tlaku ve vrtu a to tak, že výplachové čerpadlo vrtné soupravy 

neustále pracuje, dochází k cirkulaci výplachu přes trysku, přičemž je připojeno na 

mezikruží vrtu. Na ústí zařízení z odtokového hrnce je možno zřídit odtok pro zachování 

výplachu, jenž unikne přes preventry při propouštění spojníků či obímek. 

Realizace tlakové metody se provádí tak že po zjištění statického tlaku v mezikruží 

po ustálení tlaků a uzavření preventrů se tento tlak nastaví při stejnoměrně běžícím 

čerpadle seřizovatelnou tryskou a následně se otevře šoupátko na umrtvujícím potrubí do 

mezikruží. Při tomto stavu dochází k vtláčení vrtného nářadí.  

I přes to že je čerpadlem a tryskou udržován ve vrtu tlak, jenž zabraňuje dalšímu 

přítoku ložiskového média, nemůže z vrtu přitékat další výplach mimo ten, který je z něj 

vytěsněn vtlačovaným vrtným potrubím. 
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Efektivitu tlakové metody je možno sledovat a zaznamenávat během celé operace a 

k tomu je kontrolovatelná i objemově, sledováním množství výplachu a to pomocí hladiny 

v kontrolní nádrži, ze které a do které je distribuovaná zmíněná cirkulace výplachu. [2] 

Nárůst množství výplachu v této nádrži musí být odpovídající výtlaku vrtného 

nářadí vtláčeného do vrtu. Za přednost této metody oproti volumetrické metodě se dá 

považovat způsob jímž se uskutečňuje odtok výplachu z vrtu.  

Nastane-li tlakový projev příčinou přítoku plynu, je nutno počítat s jistou migrací 

ve vrtu. To zapříčiní expanzi objemu, jenž se projeví zvýšením výtoku a tím i zvýšením 

tlaku na povrchu. Tyto projevy lze aplikováním tlakové metody vykompenzovat tak, že 

cirkulační tlak na trysce se nastaví o 300 až 500 MPa výše než je odpovídající minimálně 

nezbytný tlak k udržení tlaku pod kontrolou.   

 Při vniknutí zapuštěného vrtného nářadí do sloupce cizího média , nastane zase 

zvýšení tlaku na ústí mezikruží, na základě toho dojde k prodloužení sloupce cizího média 

ve vrtu , jenž závisí na délce zapuštěného vrtného nářadí. Ve chvíli kdy dojde k zjištění 

tohoto stavu na základě změny tlaku na povrchu, lze pokračovat v zapouštění, až nastane 

stav kdy tlaky budou na hranici maximálně přípustných hodnot, nebo až dosáhne vrtné 

nářadí počvy vrtu, pokud je nutno v obou zmíněných případech cizí médium podle 

obvyklých principů vycirkulovat pod tlakem z vrtu ven. 

Ve chvíli kdy dojde k zapuštění vrtného nářadí až na dno počvy, je nutné vrt 

propláchnout a tím vycirkulovat cizí médium. K tomuto účelu se použije stejný výplach 

jenž byl ve vrtu v době, kdy došlo k tlakovému projevu.  

Je nutné si uvědomit že, tlakový projev pod počvou nastal při působení pístového 

účinku nebo jej zapříčinilo nedokonalé doplňování vrtu při tažení vrtného nářadí, a ne 

z důvodu,  použití lehkého výplachu, proto není žádoucí ani zapotřebí zvyšovat hustotu 

výplachu. [2] 

2.4 Práce s vrtným nářadím, v němž je uzavřen tlak 

Někdy nastane situace, kdy dojde k uzavření zvýšeného tlaku ve vrtných trubkách. Mezi 

obdobné případy většinou patří: 
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a) potřeba odšroubování unášecí trubky, aby šlo nasadit uzávěr nebo nadstavit jej další 

vrtnou trubkou (zpětným ventilem) 

b) táhne-li se utržené vrtné nářadí na trnu, a dojde v uchyceném vrtném nářadí 

k uzavření zvýšeného tlaku 

c) při potřebě výměny nebo opravy zařízení, jenž selhalo a je pod tlakem  

V jakémkoliv případě pokud jsou pod tlakem šoupátka nebo určitý úsek vrtného nářadí, 

je žádoucí provést pokus o odpuštění tlaku, než se začne s realizací dalších opatření. 

Manipulace s vrtným nářadím při těchto podmínkách je nebezpečná a je zapotřebí k ní 

přistupovat s obezřetností. Metody a prostředky pro vyřešení vzniklé situace jsou 

například provrtání srdce šoupátka jenž je pod tlakem, navrtání těla vrtné trubky jenž je 

pod tlakem a využití techniky zmrazování.  

Toto „navrtávací zařízení“  je sestaveno z hřídele s vrtákem, uzpůsobeného k ručnímu 

nebo strojnímu pohonu, „řehtačka“ kterou je vyvozován přítlak na vrták, ucpávková 

komora, jenž zajišťuje utěsnění vřetena vrátku. Odpouštěcí ventil vyrovnává tlaky, slouží 

k jejich odpuštění a cirkulaci. Rychlospojka připevňuje celé zařízení k vadnému kusu 

pomocí půlené a utěsněné objímky. Přípravek k provrtávání je celý připevněn k novému, 

spolehlivému šoupátku jenž na provrtaném  místě, bude jako uzavírací element do té doby, 

než ho přestane být potřeba. [2] 

2.4.1 Zmrazovací proces 

V některých situacích jednoduchý vstup do místa se zvýšeným tlakem neumožní 

úplně vyřešení nastalého problému. Pro tyto situace byl vyvinut zmrazovací 

proces.Úspěšná aplikace byla v případech, kdy bylo zapotřebí pod tlakem vyměnit či 

odstavit unášecí trubku a místo ní nainstalovat šoupátko,  pod tlakem odstranit z hlavy 

havarovaného vrtného nářadí havarijní nástroj, nebo při demontování selhavšího či 

poškozeného preventru z ústí a provést výměnu za nový.  

K výše zmíněným operacím se používá speciálně připravené množství „suchého 

ledu“ (CO2) na vytvoření pevné zátky nebo „ledového mostku“, aby se zabezpečilo 

bezpečné provedení žádoucí práce nad ledovou zátkou.  

Nejdříve je proces simulován na podobném nástroji v nádrži se suchým ledem. 

Tento test by měl mít podobné parametry jako havarovaný nástroj nebo nářadí, aby se 
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zjistila potřebná doba na zmrznutí.  Suchým ledem je možno kapalinu zchladit 

v příslušném nástroji až na -100 ºC, aby došlo k vytvoření zátky, jenž snese diferenční tlak 

okolo 100 MPa. Pro úspěšné použití zmrazovacího procesu musí být splněny základní 

požadavky: [2] 

• zmrazovaná vrtná trubka musí obsahovat kapalinu na vodní bázi 

• kapalina obsažená v zmrazované trubce musí být v klidu, tzn., nesmí proudit 

• zabezpečit aby vrtná trubka podrobená zmrazovacímu procesu nebyla zbytečně 

namáhána tahem 

• zmrazovaná trubka nesmí mít povlak z plastických hmot [2] 
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3 Nové způsoby zmáhání erupce – laboratorní výzkum  

Od roku 2013 proběhla série pokusných mačkání různých druhů vrtných tyčí a 

stupaček, jejímž cílem bylo nalézt optimální řešení efektivního uzavření profilu vrtné tyče 

při vyvození minimálně možného tlaku a za co nejmenšího poškození pláště tyče. Samotný 

výzkum lze rozdělit do tří etap. V první fázi bylo cílem určit tlaky, které jsou nutné pro 

těsné zmáčknutí vrtných tyčí a stupaček, které jsou běžně užívané v provozech MND 

Drilling & Services a.s. Výstupem této fáze byl vhodně dimenzovaný hydraulický válec 

nového zařízení pro zmáhání erupcí vrtnými tyčemi FIB – 1 (obr. 5). Ve druhé fázi 

výzkumu bylo cílem ověřit funkčnost nově zkonstruovaného zařízení, dále charakterizovat 

průběh samotného procesu zmáčknutí tyčí z hlediska časového a tlakového. V obou 

realizovaných fázích bylo pozorováno podélné poškození pláště mačkaných tyčí (obr. 5) 

v oblasti stisku klínových stlačovacích elementů. Byly učiněny některé dílčí kroky, které 

měly za cíl tento nežádoucí jev eliminovat. Podniknuté kroky však nebyly úplně úspěšné. 

Třetí fáze výzkumu, který probíhal v průběhu roku 2014, bylo mimo jiné se pokusit najít 

buď vhodný tvar stlačovacích elementů, nebo metodiku procesu stlačení, který by podélné 

praskání tyčí minimalizoval nebo úplně řešil. 

 

Obrázek 5: zleva Zařízení FIB – 1, zprava Podélné poškození pláště stlačené vrtné tyče 
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 Poslední částí  laboratorního výzkumu bylo za úkol navrhnout vrtné zařízení k 

navrtávání již zmačknutých vrtných trubek  s možností připojení čerpadla pro vtláčení 

dotěsňujících elementů do místa zmáčknutí a k pozdějšímu  přívodu zatěžkaného výplachu, 

který má za úkol umrtvení tlakového projevu. Součásti tohoto výzkumu bylo nalézt co 

nejvhodnější materiál pro výrobu dotěsňujících elementů a pokusit se otestovat jejich 

průchodnost a těsnící schopnost skrz zmačknuté místo na vrtné trubce popřípadě pažnici. 

3.1 Laboratorní experimenty stlačování tyčí na zařízení FIB - 1 

V průběhu roku 2014 byla v laboratořích oddělení Aplikované geologie provedena 

série osmi stlačovacích pokusů na zařízení FIB – 1, jejímž cílem bylo najít buď vhodný 

tvar stlačovacích elementů, nebo vhodný metodický postup mačkání vrtných tyčí a 

stupaček či pažnic. K dispozici byly dva typy tyčí a to vrtná tyč o vnějším průměru 126,5 

mm a pažnice o průměru 4“. Použitými stlačovacími elementy byly klíny (obr. 6a), které 

jsou součástí zařízení FIB – 1. Na základě dřívějších zkušeností z mačkání tyčí byl 

vyroben nový stlačovací element v podobě zkosené kuličky. V závěrečné fázi 

experimentálních stlačování tyčí byl navržen, vyroben a odzkoušen zcela nový tvar 

stlačovacích elementů. 

První tři experimentální stlačení probíhaly na vrtné tyči o vnějším průměru 126,5 

mm. V prvním pokusu bylo využito stávajících klínů R 49 o délce břitu 160 mm (varianta 

klín x klín). Stlačení probíhalo kontinuálně (bez prodlev) a každých 10 s byl odečten 

vyvozený tlak hydraulického válce na stlačovací element. Průběh měření je zaznamenán 

v grafu č.1. Zmáčknutí tyče trvalo 330 s (5,5 min) při maximálním vyvození tlaku 580 bar. 

V tomto případě (obdobně jako u všech předešlých pokusů) bylo zjištěno poškození pláště 

tyče v oblasti okrajů stlačení. Délka poškození na jedné straně tyče byla 88 mm a na druhé 

75 mm. Byly identifikovány i otevřené praskliny v délce 47 mm na obou stranách. 

Charakter trhlin byl různý. Na jedné straně byla trhlina „zubatá“ (viz obr. 6a), na druhé 

straně byla trhlina přímá (viz obr. 6b).  
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Obrázek 6: zleva „Zubatá“ trhlina po stlačení tyče, zprava Přímá trhlina po stlačení tyče 

U druhého pokusu byla upravena metodika průběhu stlačování. Experiment 

probíhal na stejné vrtné tyči. Sestava stlačovacích elementů byla stejná jako u pokusu 

jedna, tedy klín x klín. Samotný pokus probíhal následovně. Vždy, když se tyč zmáčkla o 1 

cm, byl odečten vyvozený tlak a v tomto tlakovém stavu bylo setrváno dalších 20 sekund. 

Takto se postupovalo do úplného stlačení. Experiment trval 8 minut 56 sekund a 

maximální vyvozený tlak byl 600 bar. Průběh stačení pomocí zmíněné metodiky je 

znázorněn v grafu č. 2. Bylo opět identifikováno poškození pláště. Odlišná byla trhlina. 

Trhliny na obou stranách tyčí byly relativně přímé. Délka poškození na jedné straně tyče 

byla 69,5 mm (otevřená prasklina měla délku 43 mm), na druhé straně 73 mm (otevřená 

trhlina délky 48 mm). Stav po stlačení je dokumentován na obr. 7. 

 

 

Obrázek 7: zleva Přímá trhlina po stlačení tyče (strana A), zprava Přímá trhlina po stlačení tyče (strana B) 
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Ve třetím pokusu bylo využito stávajícího klínu R 49 o délce břitu 160 mm a nově 

vysoustružené zkosené kuličky (varianta klín x kulička). Použita byla opět stejná tyč jako 

v předešlých dvou případech. Tvar stlačovacího elementu je zobrazen na obr. 8. Stlačení 

probíhalo kontinuálně (bez prodlev) a každých 10 s byl odečten vyvozený tlak 

hydraulického válce na stlačovací element. Průběh měření je zaznamenán v grafu č. 1. 

Zmáčknutí tyče trvalo 320 s (5 min a 20 s) při maximálním vyvození tlaku 480 bar. 

V tomto případě bylo opět zjištěno poškození pláště tyče v oblasti okrajů stlačení. Délka 

poškození na jedné straně tyče byla 73 mm a na druhé 55 mm. Byly identifikovány opět i 

otevřené praskliny v délce 52 mm a 35 mm. Charakter trhlin byl různý. Na jedné straně 

byla trhlina „zubatá“ (viz obr. 9a), na druhé straně byla trhlina přímá (viz obr. 9b). 

 

Obrázek 8: zleva Sestava stlačovacích elementů, zprava Detail zkosené kuličky 

Graf 1: Srovnání průběhu stláčení pokusu č. 1 (klín x klín) a pokusu č. 3 (klín x kulička) 
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Graf č. 5: Průběh pokusu č. 2 – sestava klín x klín (posun klínu o 10 mm, setrvání po dobu 20 s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: zleva Zubatá trhlina po stlačení tyče (strana A), zprava Přímá trhlina po stlačení tyče (strana B) 

Ve čtvrtém pokusu bylo využito opět stávajícího klínu R 49 o délce břitu 160 mm 

a vysoustružené zkosené kuličky (tedy varianta klín x kulička). Použita byla ale pažnice o 

průměru 4 ½“ (vnější průměr 114,8 mm, vnitřní průměr 100 mm). Tvar stlačovacího 

elementu je zobrazen na obr. č. 10. Stlačení probíhalo kontinuálně (bez prodlev) a každých 

10 s byl odečten vyvozený tlak hydraulického válce na stlačovací element. Průběh měření 

je zaznamenán v grafu č. 3. Zmáčknutí tyče trvalo 270 s (4 min a 30 s) při maximálním 

vyvození tlaku 480 bar. V tomto případě nebylo zjištěno viditelné hlubokého poškození 

pláště pažnice v oblasti okrajů stlačení. Výsledný stav pažnice po stlačení je vyobrazen na 

obr. 10. 

Graf 2: Průběh pokusu č. 2 – sestava klín x klín (posun klínu o 10 mm, setrvání po dobu 20 s) 
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Graf 3: Průběh pokusu č. 4 – sestava klín x kulička (pažnice 4 ½“) 

 

 

 

 

Obrázek 10: zleva Sestava stlačovacích elementů, zprava Výsledný stav po stlačení 
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Pátý a šestý pokus byl oproti všem doposud realizovaným specifický. Bylo 

přikročeno k tomu, že tyče byly mačkány podélně. Otestovány byly varianty stlačovacích 

elementů typu klín x klín a klín x kulička. 

Pokus číslo pět proběhl v sestavě stlačovacích elementů typu klín x klín. K testu 

bylo využito stejné pažnice jako v předešlém pokusu. Důvodem byl průměr pažnice. Pouze 

ta mohla být protažena bočními okny aparatury FIB – 1. Stav pažnice vůči stlačovacímu 

elementu je zobrazen na obr. č. 19. Stlačení probíhalo kontinuálně (bez prodlev) a každých 

10 s byl odečten vyvozený tlak hydraulického válce na stlačovací element. Průběh měření 

je zaznamenán v grafu č. 6. Zmáčknutí tyče trvalo 270 s (4 min a 30 s) při maximálním 

vyvození tlaku 400 bar. V tomto případě nebylo zjištěno na jedné straně viditelné 

poškození pláště pažnice (obr. 12) druhá strana pažnice však byla poškozena vmáčknutím 

aktivního klínu do pláště (obr. 12). Výsledný stav pažnice po stlačení je vyobrazen na obr. 

11. Vnitřní stav po zmáčknutí je zobrazen na obr. 13. 

 

 

Obrázek 11: zleva Sestava stlačovacích elementů, zprava Výsledný stav po stlačení 
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Obrázek 12: zleva Stav pláště na straně A, zprava Stav pláště na straně B 

  

 

Obrázek 13: Vnitřní stav po zmáčknutí 

Pokus číslo šest proběhl v sestavě stlačovacích elementů typu klín x kulička 

(analogie s pokusem č. 3). K testu bylo využito stejné pažnice jako v pokusu č. 5. 

Důvodem byl opět průměr pažnice. Pouze ta mohla být protažena bočními okny aparatury 

FIB – 1. Stav pažnice vůči stlačovacímu elementu je zobrazen na obr. 14. Stlačení 

probíhalo také kontinuálně (bez prodlev) a každých 10 s byl odečten vyvozený tlak 

hydraulického válce na stlačovací element. Průběh měření je zaznamenán v grafu č. 6. 

Zmáčknutí tyče trvalo 270 s (4 min a 30 s) při maximálním vyvození tlaku 400 bar.  
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Obrázek 14: zleva Stav pažnice před stlačením, zprava Stav pažnice po stlačení 

 V tomto případě nebylo zjištěno ani na jedné straně viditelné poškození pláště 

pažnice (obr. 12) Výsledný stav pažnice po stlačení je vyobrazen na obr. 15. Vnitřní stav 

po zmáčknutí je zobrazen na obr. 15. 

 

 

Obrázek 15: zleva Vnitřní stav pláště, zprava Celkový stav po stlačení 
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Graf 4: Průběh pokusu č. 5 a č. 6 – sestava klín x klín a klín x kulička (pažnice 4 ½“) 

 

 Na základě předchozích nadějných dvou pokusů bylo přistoupeno k výrobě nového 

stlačovacího elementu. Nový tvar aktivního klínu je zobrazen na obr. 16. Předpokladem 

bylo, že nová sestava stlačovacích elementů bude šetrná k plášti tyče a ušetří na 

vyvozovaném tlaku. K pokusům bylo použito vrtné tyče o vnějším průměru 127 mm a síle 

stěny 9,5 mm. 

 Sedmý pokus proběhl tedy v sestavě stlačovacích elementů klín x nová zkosená 

kulička. Stlačení probíhalo kontinuálně (bez prodlev) a každých 10 s byl odečten vyvozený 

tlak hydraulického válce na stlačovací element. Průběh měření je zaznamenán v grafu č. 5. 

Zmáčknutí tyče trvalo 320 s (5 min a 20 s) při maximálním vyvození tlaku 370 bar. I 

v tomto případě bylo pozorováno poškození pláště, které však nebylo tak markantní jako 

v sestavě klín x klín nebo kulička x klín. Vzniklé trhliny byly sice hluboké, ale nebyly tak 

rozsáhlé jako doposud. Průběh pokusu je zobrazen v grafu č. 5. 

 Osmý pokus proběhl za naprosto stejných podmínek jako pokus č. 7. Cílem bylo 

ověřit předešlé výsledky. Bylo zjištěno, že zmáčknutí tyče trvalo 300 s (5 min) při 

maximálním vyvození tlaku 320 bar. I v tomto případě bylo opět pozorováno poškození 

pláště, které odpovídalo předešlému stavu. Výsledný stav pažnice po stlačení je vyobrazen 

na obr. 17. Vnitřní stav po zmáčknutí je zobrazen na obr. 18. Průběh pokusu je zobrazen 

v grafu č. 5. 



Bc. Jiří Sobotka: Problematika zmáhání otevřené erupce vrtnými tyčemi 

2015  41 
 

 

 

Obrázek 16: Nový tvar aktivního stlačovacího elementu 

 

 

Obrázek 17: zleva Stav pláště na straně A, zprava Stav pláště na straně B 

 

Obrázek 18: Vnitřní stav pláště 
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Graf 5: Průběh pokusu č. 7 a č. 8 – sestava klín x nový tvar zkosené kuličky (vrtná tyč) 

 

3.2 Výroba a testování dotěsňujících elementů 

 Po otestování co nejefektivnější konfigurace čelistí a relativně dobrých výsledcích 

při deformaci vrtných tyčí nebo pažnic, bylo přistoupeno k další fázi a to především nalézt 

takový materiál, ze kterého lze jednoduše a efektivně vyrobit těsnící element. a pokusit se 

nasimulovat chování těchto těsnících elementu při průtoku a dotěsňování v zmačknuté 

vrtné trubce. 

3.2.1 Těsnící prvky 

  Velký důraz byl přitom kladen na tvar těsnícího elementu, který musel zaručit jak 

dostačující těsnost v místě zmačknutí trubky tak schopnost bezproblémové distribuce, 

například prostřednictví kapaliny, do eruptující vrtné tyče. Dalším faktorem, který 

významně ovlivňoval výběr vhodného materiálu byly mechanické vlastnosti celého 

elementu. Mezi tyto vlastnosti patřila hlavně schopnost vyplnit co nejlépe prostor 

zmačknutí a tím zamezit propustnosti kapaliny z vrtné tyče ven. Na základě různých 

zkušeností z běžného používání materiálů při denních činnostech bylo usouzeno, že 

vhodný materiál musí být dostatečně pružný neboli poddajný a zároveň natolik odolný, aby 

nedošlo k jeho protlačení skrz místo zmáčknutí. Po řadě pokusů s ne zcela vhodnými 

elementy, přišla na řadu možnost vytvořit těsnící prvek z různých materiálů, které mají 

odlišné vlastnosti. Při výběru  prvku byl kladen důraz též na pořizovací cenu a dostupnost. 
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Na základě ideálních podmínek byly pro výrobu těsnících prvků zvoleny různé prsty z 

běžně používaných pracovních rukavic (viz obr. 19)   

 

Obrázek 19: Prsty čtyř typů rukavic použitých k výrobě těsnících elementů 

Vhodnost použití pracovních rukavic je patrné především z relativně dobrého tvaru  a to 

jak pro dosednutí do zmačknutého místa, tak zejména pro možnost snadné distribuce do 

vrtných trubek naplavením pomocí hadice. Vybrané rukavice jsou vyrobeny z různých 

látek a každý prst disponuje jinými rozměry. Popis výrobce, rozměry a z čeho je rukavice 

vyrobena je popsáno v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Parametry rukavic použitých k výrobě těsnících elementů 

Název Výrobce Materiál Rozměry (průměr) 

Harrier Červa bavlna máčená v 
nitrilu 

22 - 24 mm 

Twite Červa bavlna máčená v 
latexu 

22 - 26 mm 

Tern Červa bavlna a štípaná 
hovězí kůže 

23 - 26 mm 

Pigeon Červa štípaná vepřovice 22 - 28 mm 
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 Samotná rukavice jako těsnící prvek dostačující není, a proto se začaly tyto prsty 

používat jako pouzdra pro materiály, které mají relativně dobré vlastnosti ale nemohou být 

použity samostatně. Většinou se jednalo o nekompaktnost jednotlivých prvků, vznik velké 

pórovitosti při dosednutí v místě stlačení, nízká pevnost a velmi snadná deformace. Aby 

mohly být využity jen zejména kladné vlastnosti jednotlivých prvků, bylo jejich umístění 

do pouzdra nejlepším řešením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jako nejlepší plnivo pro rukavicové prsty se ukázala kombinace pilin, dřevěných 

kuliček a polystyrenu. Každý z těchto prvků se vyznačoval svými specifickými vlastnosti. 

Piliny se výborně hodí kvůli své schopnosti plavat a kvůli plastické deformaci ke které u 

nich dochází při stlačení. Dřevěné kuličky byly zvoleny zejména proto, že mají relativně 

velkou odolnost vůči protlačení zúženým otvorem. Dalším faktorem byla schopnost  

dřevěných kuliček plavat v kapalině vzhůru. Pro ještě větší odlehčení byly nakonec do 

prstů implementovány kuličky polystyrénu. Pro zamezení úniku materiálu z pouzdra byly 

prsty buď zalepeny silikonem nebo zašity. Veškerý použitý materiál je zobrazen na obr. 

20. Finální těsnící elementy jsou zobrazeny již na výše uvedeném obr. 19. 

Obrázek 20: Použité materiály pro výrobu těsnících prvků 
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3.2.2 Testování těsnících schopností elementů 

 Hlavní testování, při kterém má dojít k ověření nebo vyloučení vhodnosti použití 

výše uvedených těsnících elementů se má do budoucna uskutečnit ve spolupráci s MND 

Drilling and Services na pracovišti v Lužicích.  

 Pro orientační ověření těsnících elementů, byla v laboratořích Aplikované geologie 

sestrojena provizorní testovací aparatura pro nasimulování malého tlakového projevu (viz 

obr. 21) 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Aparatura se skládá ze seřízlého kusu vrtné tyče, která byla při předchozím testování 

zmačknuta a v místě nejvetší deformace seříznuta. Dále z podstavce pro snadnější obsluhu 

a názornost a přívodu media (v našem případě čistá voda). Jako těsnící prvky byly použity 

nejprve polystyrenové kuličky a poté těsnící prsty. Zdrojový tlak při tomto pokusu byl 

využit pouze z vodovodního rozvodu, který se pohybuje okolo 5 atmosfér. 

 Kvůli nedostatečnému tlaku a průtoku kapaliny docházelo při testech jen k velmi 

malým omezením výtoku skrz těsnící media a proto byly získané informace jen zčásti 

využitelné (obr. 22) . Prakticky jediným výsledkem bylo zjištění že když dojde k 

tlakovému projevu při malých objemech a tlacích nebudou těsnící media účinná. 

Obrázek 21: Testovací aparatura těsnivosti elementů 
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Obrázek 22: Simulace tlakového projevu zleva a) bez těsnících prvků b) s použitím těsnících prstů 

3.3  Návrh nového provrtávacího zařízení vrtných tyčí 

 Pokud dojde k tlakovému projevu, je potřeba rychlého a kvalifikovaného zásahu a 

by nedošlo ke vzniku nebezpečné erupce. Pro tyto účely jsou vrtné soupravy opatřeny již 

několikrát zmíněnými protierupčními zařízeními neboli preventry, které mají za úkol 

udržet narůstající tlak ve vrtu a pomocí předem daných postupů tlak eliminovat. 

 K tlakovým projevům nedochází jen při vrtání, kdy jsou vrtné tyče připojeny přes 

výplachovou hlavu nebo topdrive připojeny k výplachovým čerpadlům, ale velice často i 

při zapouštění nebo tažení vrtného nářadí, kdy dochází ke zmíněnému pístovému efektu. V 

takovém případě jsou vrtné tyče většinou odpojeny a jsou taženy nebo zapouštěny pomocí 

elevatoru a cesta skrz ně zůstává ničím neblokovaná. Nastane-li situace tlakové projevu při 

otevřených vrtných trubkách, je jedinou možností uzavřít trubkové čelisti na úsťovém 

preventru a do vrtných tyčí zapustit preventr tyčový. To však vlivem výtoku z vrtu a 

zvyšujícímu se tlaku bývá ne jednoduchou a mnohdy nereálnou operací. Jestliže není 

dostatečně včas zasaženo a výron nepotlačen, může se dostat plyn nebo ropa na povrch a 

hrozí její zažehnutí. 

 Aby se zamezilo těmto katastrofálním následkům vyvíjejí se nové technologie, 

kterou jsou schopny erupci vrtnými tyčemi likvidovat. Jednou z takovýchto technologií je 
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systém vnějšího uzavření vrtné trubky zmačknutí lisem a poté vytvoření otvoru ve stěně 

trubky, pomocí kterého je možné začerpat zatěžkaný výplach a tím vyrovnat tlak ve vrtu a 

navrtaném horizontu. Tento systém zmáhání erupcí je relativně mladý a je nutné provést 

otestování přímo v provozu. 

3.3.1 Zařízení k navrtání vrtných tyčí a začerpání výplachu 

 Na základě poznatků z předchozích výzkumů a pozorování různé vrtné techniky, 

byl po konzultacích s panem Weiperem zkonstruován model zařízení schopného navrtávat 

plášť vrtné trubky a poté skrz něj začerpat zatěžkaný výplach. 

 Tlakové provrtávací zařízení se skládá ze dvou hlavních funkčních celků a to z 

upínací a těsnící části a pohonné a přítlačné části. 

 Pro rychlé a v podstatě bezpečné nasazení tohoto zařízení na vrtnou tyč, která byla 

předem zmáčknuta bylo zvoleno upínání s možností dotáhnutí patřičnou silou pomocí 

závitové tyče. Upínací systém se skládá ze dvou čelistí, pevné a pohyblivé. Čelisti jsou 

spojeny  na jedné straně čepem aby bylo umožněno vyklápění a tudíž snazší manipulace s 

celým zařízením. Volná čelist by měla obsahovat zdrsněné segmenty, které zaručí že 

nedojde k pohybu nebo prokluzu upínací části. V případě že stahovací systém závitovou 

tyčý není úplně dostačující, je možné stahování překonfigurovat silnější popřípadě dvě 

závitové tyče. Aby nedocházelo k únikům kapalin po provrtání pláště trubky, mělo by být 

ústí kolem vrtného nástroje opatřeno těsněním (nejlépe z tvrzené gumy). Důraz byl při 

vypracování kladen také na použitý materiál a jednoduchost při opracování jednotlivých 

dílů. Princip upínací části je zobrazen na obr. 23. 

 

Obrázek 23: Upínací část tlakového provrtávacího zařízení 
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 Důležitým prvkem, po navrtání vrtné tyče obsahující tlak, jsou ventily pomoci 

kterých zabráníme šíření kapaliny směrem k pohonné části zařízení. Tyto ventily viz. obr. 

23 jsou osazeny jak na vrtném rameni tak na rameni určeném k začerpávání výplachu. Na 

tomto modelu jsou ventily znázorněny pouze ruční pákové, ale v případě potřeby je možné 

použít ventily se vzdáleným přístupem. Vrtné rameno je opatřeno na konci přírubou na 

osm šroubů, aby byl spoj schopen unést vrtací zařízení. Na konci čerpacího ramene je 

vhodná objímka „hammer union“ pro připojení vysokotlaké hadice. 

 Druhá část tohoto zařízení obsahuje především rotační a těsnící prvky. Hned za 

přírubou se nachází pouzdro vrtného zařízení (viz. světle modrá část na obr. 24 ) na kterou 

je napojena jedna strana hydraulického válce. Vnitřní prostor za přírubou, by měl 

obsahovat systém gufer nebo podobných těsnících prvků, aby nedocházelo ke vniknutí 

kapaliny kolem vrtného nástroje k tělu vrtacího zařízení. Skrz toto pouzdro prochází vrtací 

hřídel která může být na konci osazena buď stupňovitým vrtákem nebo korunkou. Hřídel 

(červeně) dále prochází tzv. „ torzní“ částí (fialově), kde je krut přenášen na pouzdro a poté 

na přírubu. Za tímto prvkem následuje spojení s převodovkou (šedě) , nejlépe planetovou. 

Posledním zařízením je samotný hydraulický motor (tmavě modře) jako zdroj rotačního 

pohybu hřídele. Pro posuv celé sestavy, od vrtáku až po motor, a zajištění dostatečného 

přítlaku, je na vrchní straně vrtného zařízení umístěn hydraulicky válec. Na obrázku níže je 

sestava ve fázi vysunuté hřídele, kdy je možné zavřít ventil na vrtném rameni a tím 

zabránit vniknutí kapaliny pod vysokým tlakem. Detailnější pohledy na model tlakového 

provrtávacího zařízení  jsou umístěny do příloh. 

 

Obrázek 24: Pohonná a přítlačná část tlakového provrtávacího zařízení 
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ZÁVĚR 

 V době, kdy počet obyvatel přerostl přes 7,125 miliard, je potřeba ropy a zemního 

plynu stále větší a nehrazení těchto energetických surovin alternativními zdroji zatím 

nepřipadá v úvahu. Nespočet průmyslových, dopravních a jiných odvětví je na využívání 

ropy a zemního plynu stále více závislé a nutnost získávat tyto suroviny, vede k otvírání 

nových ložisek a k dotěžování těch starých, i když podmínky již nejsou zcela ideální. S 

nárůstem otvírky ložisek uhlovodíků je spojen nárost vrtných prací, a to i v oblastech kde 

znalost geologických poměrů, kvůli malé prozkoumanosti, není úplně dostačující. S tím je 

spojeno i zvýšené riziko různých havárií při vrtání. Mohou to být různé příchvaty vrtného 

nářadí, rozpojení vrtného stvolu ale za nejhorší havárie musíme pokládat otevřené erupce, 

které jsou svou nebezpečností a ekonomickými dopady nejzávažnější. 

 První část této práce byla zaměřena na podání ucelených informací ohledně 

základní legislativy, která se přímo dotýká tlakových projevů a možností erupcí ve vrtech, 

dále pak náznakům tlakových projevů a preventivním opatřením k jejich předcházení. 

Zmíněny byly i tlakové vztahy ve vrtech, klasifikace erupcí a základní opatření při 

zmáhání tlakového projevu. 

 Druhá část byla věnována erupcím vrtnými tyčemi. V této kapitole se pojednává 

jakým způsobem by se mělo manipulovat s vrtným nářadím pod tlakem a jsou nastíněny 

základní postupy při těchto pracích. Zmíněny zde jsou i základní zařízení pro zmáhání 

tlakových projevů a erupcí. 

 Třetí část se zabývá především laboratorním výzkumem nalezení optimální 

konfigurace čelistí pro zmačknutí vrtných trubek nebo pažnic. Testování probíhalo za 

pomoci lisu FIB-1, do kterého byly umisťovány dvě protilehlé čelisti a vrtná tyč. Sledovalo 

se za jakou dobu a při jakém tlaku dojde ke zmáčknutí vrtné trubky nebo pažnice, aby v 

místě stlačení došlo k co nejmenšímu porušení a zároveň co největší neprůchodnosti. Dále 

se zabývá nalezením ideálních těsnících prvků pro utěsnění místa zmáčknutí. A to 

především výběrem vhodného materiálů pro pouzdro a výběrem efektivních plnících 

elementů. Poslední část je věnována vytvoření návrhu tlakového provrtávací zařízení, které 

by bylo schopno, při relativně jednoduché manipulaci, odvrtat plášť vrtné tyče pod tlakem 

a poté skrz otvor začerpat zatěžkaný výplach pro umrtvení tlakového projevu. 
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