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Abstrakt 
 

Zachytávání a uskladňování oxidu uhličitého (CCS – Carbon, Capture and Storage) je 
považováno za jedno z možných řešení jak alespoň z části redukovat emise CO2 z lidské činnosti 
a přitom mít z této činnosti sekundární zisk v podobě např. zvýšení výtěžnosti některých ložisek 
ropy. Cílem této práce je zhodnotit současný stav poznání této problematiky, které zahrnuje 
technickou, vědeckou, environmentální a společenskou dimenzi uskladňování a navrhnout 
technické řešení vystrojení vtláčecí sondy pro CO2. 

CCS v sobě zahrnuje vyřešení několika technologií. Nejdříve jde o zachycení a 
koncentraci produkovaného CO2 v průmyslu a energetických zdrojích, dále jeho transport do 
vhodných úložišť a následné ukládání mimo atmosféru po velmi dlouhou dobu. CCS technologie 
by tak umožnily fosilním palivům užívání za nízkých emisí skleníkových plynů. Zachytávání 
CO2, transport a uložení je v současné době již poloprovozně možné. Zachytávání zahrnuje 
separaci CO2 ze spalin. Pro spalovací procesy v elektrárnách jsou separační technologie 
použitelné po hoření nebo k dekarbonizaci paliva před procesem vlastního hoření. Transport 
vyžaduje přivést zachycený CO2 do vhodného místa o určité vzdálenosti od zdroje. K usnadnění 
transportu i uskladnění je zachycený plynný CO2 v místě zachycení stlačen na vysokou hustotu. 
Potenciální ukládací metody zahrnují injektáž do určitých geologických formací. Další 
hypotetickou možností je injektáž CO2 do hlubokých pater oceánu nebo průmyslová fixace 
do anorganických karbonátů.   

V dlouhodobém horizontu některé nadnárodní a nevládní organizace předpokládají, že 
náklady na výrobu energie podstatně vzrostou oproti dnešním cenám v důsledku dodatečných 
nákladů na odstraňování škod způsobených emisemi CO2 (tzv. internalizací externích nákladů) a 
že tato výroba nebude konkurence schopná bez efektivního snížení emisí.  

Jedním z cílů disertační práce je charakterizovat vlastní proces geosekvestrace CO2 a 
zhodnotit možné varianty v podmínkách České republiky. Zdá se, že jedinou relativně reálnou 
možností pro Českou republiku je vtláčení oxidu uhličitého do ložisek uhlovodíků a přitom u 
dotěžovaných ložisek ropy využít efektu navýšení denní těžby. Proto je jedna z částí disertační 
práce krátce zaměřena i na chování CO2 v interakci s ropou v bezprostředním okolí vtláčecí 
sondy. Hlavním cílem disertační práce je navržení konstrukce a vystrojení vtláčecí sondy. Je 
zřejmé, že CO2 bude mít korozívní účinky na veškeré vystrojení sondy, takže část práce je 
věnována výzkumu vlivu oxidu uhličitého na pažnice, stupačky a pakry a dále na kvalitu 
cementace a interakce CO2 na kontaktu hornina x cement x pažnice. Součástí práce je i 
zhodnocení stávajícího stavu vystrojení sond určených momentálně pro těžbu uhlovodíků a 
návrh možného převystrojení tak, aby se z těžební sondy mohla stát sonda vtlačná. Na tuto část 
pak navazuje návrh odvrtání a vystrojení zcela nové sondy určené pouze pro injektáž CO2. 
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Abstract 
 

Capture and storage of carbon dioxide (CCS - Carbon Capture and Storage) is considered 
one of the possible ways at least in part to reduce CO2 emissions from human activities and still 
benefit from this activity, secondary gain in the form of eg. increase the yield of some oil fields. 
The aim of this study is to evaluate the current state of knowledge of this problem, which 
includes technical, scientific, environmental and social dimensions of storage and engineer the 
equipping well for CO2 injection. 

CCS involves solving several technologies. First, catching a concentration of CO2 
produced in industry and energy resources, as well as transport to suitable storage sites and then 
store outside the atmosphere for a very long time. CCS technology would allow the use of fossil 
fuels at low greenhouse gas emissions. CO2 capture, transport and storage is presently already 
possible by pilot. Capturing involves the separation of CO2 from flue gas. For combustion 
processes in power plants separation technologies are useful for burning or to the 
decarbonisation of the fuel before combustion process their own. Transport requires bring the 
captured CO2 into the appropriate position of a certain distance from the source. To facilitate 
transport and storage of gaseous CO2 is captured at the capture site is compressed to a high 
density. Potential storage methods include injection into certain geological formations. Another 
hypothetical possibility is to inject CO2 into the deep ocean floors or industrial fixation in 
inorganic carbonates. 

In the long term, some multinationals and NGOs assume that the cost of energy 
production will increase significantly compared to today's prices as a result of the additional 
costs of damages caused by CO2 emissions (ie. the internalisation of external costs) and that this 
production is not competitive in without an effective emissions reduction. 

One of the objectives of the dissertation is to describe the actual process geosequestration 
CO2 and evaluate possible options in the Czech Republic. It seems that the only real option for 
relatively Czech Republic is the injection of carbon dioxide into hydrocarbon deposits, while at 
ended of oil deposits use effect of an increase in daily production. Therefore, one part of the 
dissertation briefly focused on the behavior of CO2 in interaction with the oil in the immediate 
vicinity of the injection probe. The main aim of the dissertation is to design the construction and 
equipping injection well. It is clear that CO2 will have a corrosive effect on all equipping well, so 
that part is devoted to research on the influence of carbon dioxide on the casing, footrests and 
packers and further cementing the quality of interaction and CO2 at the rock x cement x casing. 
The work also includes evaluation of the current state of equipping wells designed for the 
extraction of hydrocarbons is currently a proposal new egipment possible so that the well could 
become an injection wells. This part is followed by a proposal to drilling and equipping a 
completely new well intended only for CO2 injection. 
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Motivace 
 
Zachytávání, transport a uskladňování oxidu uhličitého (CCS technologie) je všeobecně 
považováno za jedno z možných řešení jak alespoň částečně redukovat emise CO2 z lidské 
činnosti a přitom mít z této činnosti sekundární zisk v podobě např. zvýšení výtěžnosti ložisek 
ropy (EOR). CCS technologie v sobě zahrnují několik kroků. Nejdříve jde o zachycení a separaci 
tohoto tzv. skleníkového plynu z velkých průmyslových či energetických zdrojů, dále jeho 
transport do vhodných geologických struktur mimo atmosféru. Tato disertační práce se zabývá 
uskladněním oxidu uhličitého do vhodných hlubších geologických struktur vytypovaného 
ropného ložiska. Identifikuje možná rizika úniku a nastiňuje jejich řešení. I když je problematika 
CCS technologií ve světě dlouhodobě řešena, integrita vtláčecích sond ve smyslu negativního 
vlivu CO2 na ocelové vystrojení vrtů, cementového prstence a bezprostředního horninového 
prostředí je relativně nová a v zahraniční literatuře ne příliš obšírně řešená.  
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1. Úvod 
 

Zachytávání a uskladňování oxidu uhličitého (CCS – Carbon, Capture and Storage) je 
považováno za jedno z možných řešení jak alespoň z části redukovat emise CO2 z lidské činnosti 
a přitom mít z této činnosti sekundární zisk v podobě např. zvýšení výtěžnosti některých ložisek 
ropy. Cílem této práce je zhodnotit současný stav poznání této problematiky, které zahrnuje 
technickou, vědeckou, environmentální a společenskou dimenzi uskladňování a navrhnout 
technické řešení vystrojení vtláčecí sondy pro CO2. 

CO2 vzniká především spalováním fosilních paliv jak ve velkých spalovacích jednotkách 
jako jsou uhelné elektrárny, tak menších, rozptýlených zdrojů, jako jsou automobily nebo lokální 
topeniště v rezidenčních čtvrtích nebo komerčních budovách. Emise CO2 jsou také výsledkem 
průmyslové činnosti a těžby nerostných surovin, stejně tak vznikají např. vypalováním lesů pro 
vytvoření ploch nové zemědělské půdy (např. Brazílie, aj.).  

CCS v sobě zahrnuje vyřešení několika technologií. Nejdříve jde o zachycení a 
koncentraci produkovaného CO2 v průmyslu a energetických zdrojích, dále jeho transport do 
vhodných úložišť a následné ukládání mimo atmosféru po velmi dlouhou dobu. CCS technologie 
by tak umožnily fosilním palivům užívání za nízkých emisí skleníkových plynů. Zachytávání 
CO2, transport a uložení je v současné době již provozně možné. Zachytávání zahrnuje separaci 
CO2 ze spalin. Pro spalovací procesy v elektrárnách jsou separační technologie použitelné po 
hoření nebo k dekarbonizaci paliva před procesem vlastního hoření. Transport vyžaduje přivést 
zachycený CO2 do vhodného místa o určité vzdálenosti od zdroje. K usnadnění transportu i 
uskladnění je zachycený plynný CO2 v místě zachycení stlačen na vysokou hustotu nebo 
skapalněn. Potenciální ukládací metody zahrnují injektáž do určitých geologických formací. 
Další hypotetickou možností je injektáž CO2 do hlubokých pater oceánu nebo průmyslová 
fixace do anorganických karbonátů.   

Téma změn klimatu vyvolaných antropogenními emisemi tzv. skleníkových plynů bylo 
předmětem širší vědecké diskuse poprvé na První světové klimatické konferenci v Ženevě v roce 
1979. Tématem Valného shromáždění OSN se stalo v roce 1992, kdy byla zařazena na pořad 
Conference on Environment and Development. Konference přijala „Úmluvu“, která představuje 
rámcový dokument obsahující principy a formulované závazky pro průmyslově rozvinuté země i 
země s transformující se ekonomikou. Na konferencích smluvních stran (Conference of the 
Parties) v Berlíně (1995) a Ženevě (1996) byly pak dohodnuty termíny a upřesněny emisní 
limity. Významného pokroku bylo dosaženo na třetí konferenci smluvních stran v Kjótu, kde byl 
přijat tzv. Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. Protokol ukládal státům 
pro první kontrolní období (2008 - 2012) snížení emisí skleníkových plynů o 5,2 % v porovnání 
s rokem 1990. Redukce se týká nejen oxidu uhličitého, ale i dalších skleníkových plynů (CH4, 
N2O, SF6, polyfluorovaných uhlovodíků a hydrogenovaných fluorouhlovodíků). Základem 
splnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu měla být redukce emisí na území 
příslušeného státu. (IPCC, 2005) 

V červnu 2003 podepsala místopředsedkyně Evropské komise Loyola de Palacio 
mezinárodní dokument o zachycování a dlouhodobém skladování CO2 s názvem „Carbon 
Sequestration Leadership Forein“. Zakládajícími členy fóra byly Austrálie, Brazílie, Itálie, Indie, 
Japonsko, Kanada, Kolumbie, Mexiko, Norsko, Čína, Rusko, Velká Británie a USA. Cílem 
tohoto fóra je podporovat vývoj technologii pro jeho extrakce z průmyslových zplodin a jeho 
ukládání v různých geologických formacích. 
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Jedním z důležitých požadavků zajištění trvale udržitelného vývoje lidstva je omezování 
antropogenního oxidu uhličitého (CO2), jehož zvyšování koncentrace v atmosféře může 
ovlivňovat globální změny klimatu. Hlavní pozornost se přitom zaměřuje na snižování emisí 
CO2 z využívání fosilních paliv pro výrobu energie, které podstatnou měrou přispívají k tomuto 
fenoménu. Nejvýznamnějším emitentem je pak uhlí, jehož využívání pro výrobu elektřiny se 
předpokládá i ve velmi dlouhodobém horizontu. 

Masivní výzkum a technický rozvoj v této oblasti se zaměřuje na dvě hlavní cesty 
snižování emisí CO2 :  

− zvyšování účinností přeměn a tím i snížení množství emisí na jednotku 
vyrobené energie a  

− zachycování CO2 vznikajícího z využívání uhlí s  jeho následnou sekvestrací. 
 
Snižování emisí CO2 v důsledku zvyšování účinnosti je v současnosti úspěšné komerčně 

využíváno: v období do roku 2020 se předpokládá zvýšení účinnosti výroby elektřiny z uhlí 
z původních 33 – 36 % na více jak 50 %, se snížením emisí CO2 až o 40 % na vyrobenou 
jednotku. Na druhé straně je však tento záměr limitován termodynamickými zákony a 
materiálovými problémy vyplývajícími z působení vysokých teplot a tlaků.  

Zachycování CO2 z energetických zdrojů za účelem sekvestrace do geologických struktur 
není dosud průmyslově využíváno, i když technický rozvoj již ověřuje postupy aplikované pro 
velké jednotky. Jeho výhodou je možnost významného zachycení CO2 vznikajícího při 
zpracování fosilních paliv, avšak za cenu vysokých nákladů, snížení celkové účinnosti využití a 
zvýšení jejich spotřeby. Současný vědeckotechnický rozvoj je zaměřen na postupy, které by tyto 
negativní faktory omezily. Přitom je zřejmé, že daleko výhodnější možností ve srovnání se 
separací CO2 ze spalin nabízí separace CO2 ze syntézních plynů ze zplyňování uhlí nebo 
z konverze zemního plynu, kde lze získat oxid uhličitý s vysokou koncentrací a za vyššího tlaku, 
použitelný pro transport a následnou sekvestraci. Proto za nejvýhodnější budoucí směr využívání 
uhlí je jeho zplyňování se zachycováním CO2 vzniklého z konverze syntézního plynu a využití 
vodíkem bohatého plynu pro paroplynový cyklus, palivové články, pohon motorových vozidel a 
výrobu ušlechtilých paliv. Sekvestrace CO2 by tak mohla zajistit vysokou dekarbonaci celého 
výrobního cyklu. (ZEP, 2013) 

Technická vyspělost různých komponent procesu CCS je značná. Některé technologie 
jsou již dostatečně rozvinuté a prodávají se na vyspělých trzích, zejména v ropném a plynovém 
průmyslu, jiné technologie nutné pro další rozvoj CCS jsou prozatím ve stádiu výzkumu, vývoje, 
popř. poloprovozu. Od poloviny roku 2005 existují tři nejznámější komerční projekty spojené se 
zachytáváním a geologickým ukládáním CO2: offshore projekt Sleipner (Norsko), Weyburn 
(Kanada) – využití CO2 pro zvýšení výtěžnosti ropy (CO2 zachytáván v USA) a projekt In Salah 
(Alžír). Každý z těchto projektů zachytává a ukládá 1 – 2 Mt CO2 za rok. Je ovšem třeba 
poznamenat, že žádný z dosud existujících CCS projektů nenašel při spalování fosilních paliv 
uplatnění ve větším měřítku (např. 500 MW). (Allinson et al., 2010) 

V dlouhodobém horizontu některé nadnárodní a nevládní organizace předpokládají, že 
náklady na výrobu energie podstatně vzrostou v důsledku dodatečných nákladů na odstraňování 
škod způsobených emisemi CO2 (tzv. internalizací externích nákladů) a že tato výroba nebude 
konkurence schopná bez efektivního snížení emisí.  

Evropská unie a její členské státy jsou signatáři rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(UNFCCC-United Natious Framework Conferention of Climate Change). Klíčovým cílem této 
úmluvy je dosáhnout stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by 
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umožnila předejít jejich nepříznivým důsledkům. Evropská komise se shodla, že průmyslový růst 
globální teploty o 2 °C v porovnáních s předindustriální érou představuje limit, který by neměl 
být překročen. V současné době je uváděn nárůst o 1 °C. 

Zachycování a ukládání CO2 je koncepcí zachycování CO2 z nejrůznějších emisních 
zdrojů. Oxid uhličitý je separován z emisí, sloučenin a transportován např. potrubím do úložiště 
ve vhodné geologické struktuře (geologická sekvestrace CO2). Teoreticky může být technologie 
CCS aplikována na všechny fosilní paliva nebo biomasu. O této technologii lze říci, že umožňuje 
další využívání fosilních paliv a současně omezuje emise CO2 do atmosféry.   

Je nutno konstatovat, že výzkum v dané oblasti je v současnosti prováděn v zahraničí i 
v České republice na řadě pracovišť s mezinárodní účastí a se značným finančním zajištěním 
státními i privátními organizacemi a společnostmi. V České republice se dosavadní aktivity 
soustředily na projekty výzkumu a vývoje, včetně mapování geologických struktur vhodných pro 
potenciální úložiště CO2. V současné době je v ČR podporováno hned několik projektů, které 
jsou v souladu s hlavními cíly Programu CZ08 Norských fondů 2009 – 2014, jejímž cílem je 
zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce 
v oblasti CCS. 

Tato disertační práce má jako první cíl nejdříve charakterizovat vlastní proces 
geosekvestrace CO2 a zhodnotit možné varianty v podmínkách České republiky. Z analýz 
vyplývá, že jedinou relativně reálnou možností je vtláčení oxidu uhličitého do ložisek 
uhlovodíků a přitom u dotěžovaných ložisek ropy využít efektu navýšení těžby (EOR). Proto se 
další část disertační práce krátce zaměří i na chování CO2 v interakci s ropou v bezprostředním 
okolí vtláčecí sondy. Hlavním cílem disertační práce je ale navrhnout konstrukci a vystrojení 
vtláčecí sondy. Je zřejmé, že CO2 bude mít korozívní účinky na veškeré vystrojení sondy, takže 
část práce je věnována výzkumu vlivu oxidu uhličitého na pažnice, stupačky a pakry a dále na 
kvalitu cementace a interakce CO2 na horninu v bezprostředním okolí sondy. Součástí práce 
bude i zhodnocení stávajícího stavu vystrojení sond určených momentálně pro těžbu uhlovodíků 
a návrh možného převystrojení tak, aby se z klasické těžební sondy mohla stát sonda umožňující 
vtláčení CO2. Na tuto část pak naváže návrh pilotního projektu na odvrtání a vystrojení zcela 
nové sondy určené pouze pro injektáž CO2. 
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2. Geologická sekvestrace CO2 (geosekvestrace CO2) 
 

Termín geosekvestrace CO2 představuje dlouhodobé uložení zachyceného oxidu uhličitého 
v různých geologických formacích. Pro dlouhodobé uložení zachyceného oxidu uhličitého, nebo 
směsi CO2/N2, lze využít následující geologické formace: 

- ložiska ropy a zemního plynu, 
- netěžitelné uhelné sloje, 
- slané akvifery, 
- horninový masiv vhodného mineralogického složení. 

 
Předmětné možnosti geosekvestrace CO2  jsou znázorněny na obr. č. 2.1. 
 

 
 

Obr. č. 2.1: Geoskvestrace CO2 do různých geologických struktur (upraveno podle IEA, 2012) 
 

Ložiska ropy a zemního plynu 
 

 Ložiska ropy a zemního plynu jsou výhodnou geologickou formací, protože před vlastní 
těžbou v nich byla tato média těsně uzavřena a obdobně může být po vytěžení ložiska uzavřen i 
oxid uhličitý. Další výhodou je jejich vysoká prozkoumanost a tím i dostatek informací pro 
výběr vhodného prostoru pro ukládání, řízení jeho využití a dlouhodobý monitoring. K dispozici 
jsou rovněž provozní i pozorovací sondy. Kapacita ložiska ropy a zemního plynu pro ukládání 
oxidu uhličitého je závislá na pórovém prostoru uvolněném vytěženou ropou a pórovém prostoru 
vyplněném podestýlající a zaokrajovou ložiskovou vodou. Injektáží oxidu uhličitého do 
dotěžovaného ropného ložiska lze zlepšit jeho výtěžnost zbytkové ropy (metoda EOR = 
Enhanced Oil Recovery). Příkladem použití předmětné metody je kanadsko - americký projekt 
Weyburn. 
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Slané akvifery 
 

 Slané akvifery mají největší potencionální kapacitu pro ukládání CO2 ze všech uvedených 
geologických formací. Pro uložení CO2 musí být předmětná geologická formace překryta 
vhodnými nepropustnými vrstvami, bez zlomů a v minimální doporučené hloubce 800 m. 
Největší světový projekt ukládání CO2 v solankách byl zahájen norskou společností Statoil 
v roce 1996 ve spojitosti s těžbou zemního plynu z pole Sleipner v Severním moři. (IPCC, 2005) 
 
Netěžitelné uhelné sloje 

 
       Netěžitelné uhelné sloje jsou geologickou formací, která nabízí další možnost ukládání 
oxidu uhličitého. Podzemní skladování CO2 v  uhelných slojích se považuje za jednu z reálných 
možností. U tohoto způsobu ukládání se předpokládá kombinování s produkcí slojového metanu 
(ECBM – Enhanced Coal Bed Methane). Výhodou předmětné metody je, že injektovaný oxid 
uhličitý je přednostně adsorbován uhlím, zatímco původně adsorbovaný metan je jím vytlačován. 
Vedle ukládací kapacity pro ukládání oxidu uhličitého vzniká potenciál k zachycení 
desorbovaného metanu a jeho další využitím, např. kogenerací, lze snižovat náklady na uložení 
(metoda CBM  - získávání slojového metanu a jeho energetické využití). Klíčovým faktorem při 
realizaci uložení CO2 s produkcí slojového metanu (CBM) je permeabilita uhelné sloje. Tato 
varianta ukládání je v současné době námětem řady projektů např.: v USA (např.: Allison; 
Tiffany), Kanadě, Austrálii a v Polsku. (IPCC, 2005) 
 
Reakce s horninami 
 

Při řešení problémů spojených s geosekvestrací CO2 je třeba zohlednit vzájemnou 
chemickou interakci mezi ukládaným plynem a horninovým prostředím. V zásadě může 
ukládaný CO2 ovlivňovat horniny dvojím způsobem. Na jedné straně budou na některé minerály 
působit rozkladné procesy, na druhé straně dojde ke vzniku novotvořených fází.  
 Např. chemickou reakcí oxidu uhličitého s Mg- nebo Ca-silikáty vznikají karbonáty a jiné 
stabilní vedlejší produkty. Jde o stabilitu v geologickém měřítku času (miliony let). Mg-silikáty 
jsou favorizovány, jsou více rozšířeny, tvoří rozsáhlá tělesa ultrabazických hornin a jsou více 
reaktivní. Pískovce, zvláště pak zvodnělé, představují díky své porozitě další horniny potenciálně 
využitelné pro dlouhodobé ukládání CO2. (Labus, Bujok, 2011) 

2.1 Vliv injektovaného CO2 na změny v geologických strukturách 
 
 Než se přistoupí k samotné realizaci ukládání CO2, je třeba analyzovat podmínky 
ovlivňování procesu trvalého ukládání CO2 v daných geologických strukturách. Jde především o 
nastartování antropogenních procesů minerálních přeměn, vliv na podzemní vody apod. 
 Ze zprávy Evropské agentury CO2GeoNet European Network of Excellence (2008) 
vyplývá, že do hry se dostávají následující mechanismy: 
I) Akumulace CO2 pod stropním izolátorem – CO2 je lehčí než voda a stoupá formací ke 

stropnímu izolátoru. Ten musí být nepropustný, dobře konsolidovaný, aby nedocházelo 
k unikání CO2 směrem k povrchu. 

II) Imobilizace v malých pórech – malé póry v geologické struktuře neumožňují další migraci 
CO2. 
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III) Rozpouštění – malé množství injektovaného CO2 je rozpouštěno a vstupuje do roztoku 
podzemní vody, která je přítomna v rezervoáru. Voda s rozpuštěným CO2  je těžší a 
pohybuje se dolů ke dnu struktury. Množství CO2 , které se může rozpustit je limitováno 
maximální koncentrací CO2 a tlakově teplotními podmínkami „in situ“. Navíc tento proces 
je relativně pomalý (cca 15 % injektovaného  CO2 je rozpuštěno za 10 let). 

IV) Mineralizace – CO2 ve struktuře, kde je přítomna podzemní voda, může reagovat s minerály, 
které formují okolní horninu. Některé minerály jsou rozpouštěny, jiné se naopak sráží 
v závislosti na pH-podmínkách a minerálním složení přítomné horniny. Reaktivnější než 
voda s rozpuštěným CO2 je plynná vodní pára nasycená oxidem uhličitým. Výzkumy 
prokázaly, že jen nepatrné množství injektovaného CO2  je imobilizováno zabudováním do 
struktury nově vznikajících sekundárních fází. Tento proces je velmi pomalý. Po 10 000 
letech bude jen 5 % injektovaného CO2 mineralizováno, zatímco za stejnou dobu se rozpustí 
95 % stejného množství injektovaného CO2. 

 
 Znalost těchto procesů vychází z těchto čtyř hlavních zdrojů informací: 
I) Laboratorní měření – experimenty studující toky CO2 ve sledovaných rezervoárech; vliv 

CO2 na rozpouštění/srážení minerálů apod. 
II) Numerické simulace – dlouhodobý vývoj CO2 injektovaného do určité geologické struktury 

pomocí geochemických počítačových programů (např. GWB). Laboratorní experimenty jsou 
využívány ke kalibraci modelů. 

III) Studium přírodních rezervoárů CO2 – přírodní struktury, kde je CO2 zachyceno často po 
dobu miliónů let – poskytují důležité informace o vlivu velkých koncentrací CO2 na okolí. 

IV) Studium výsledků z existujících projektů zabývajících se ukládáním CO2 do geologických 
struktur – Sleipner (Norsko), Weyburn (Kanada), In Salah (Alžír), K12-B (Nizozemí). 
Výsledky krátkodobých simulací mohou být srovnány s reálnými daty z projektů, což může 
vést ke zpřesnění numerických modelů pro dlouhodobé simulace. 

 
 Řada autorů (Rosenbauer et al. 2005; Rimstidt, Barnes 1980; Duan et al. 2006) prováděla 
laboratorní experimenty studující vliv různých koncentrací CO2 na jeho rozpouštění ve slané 
podzemní vodě a následné interakce v systému plyn – hornina - voda. Výzkumy prokázaly, že 
přítomnost vody v geologické struktuře vytipované pro ukládání CO2, způsobuje rozpouštění 
injektovaného CO2 i při vysokých koncentracích, což následně zvyšuje schopnost této vody 
interagovat s minerály v okolní hornině. Tyto procesy jsou v těchto strukturách žádoucí, protože 
zvyšují porozitu kolektoru, čímž se zvětšuje prostor pro ukládání dalšího CO2. 
 Další autoři (Labus 2009; Moore et al. 2005) realizovali numerické simulace o vlivu 
injektovaného CO2 na konkrétní geologické struktury. Modelování kinetických reakcí se 
zabývalo především předpokládanými časovými limity, které jsou požadovány pro zachytávání 
plynu. Výsledky modelování přinesly tyto poznatky: informace o možném množství ukládaného 
plynu do vybrané struktury, změny celkové porozity horniny a popis mineralogických přeměn 
v základní hmotě horniny díky kontaktu s injektovaným CO2. 

Z uvedených příkladů vyplývá, že pomocí geochemických modelů lze charakterizovat 
dlouhodobý vývoj injektovaného CO2  v geologické struktuře a simulovat jeho vliv na interakce 
v systému plyn – hornina - voda. Závěrem, všechny experimenty a numerické simulace 
prokázaly, že bezpečnost uloženého CO2 s časem narůstá, především díky jeho rozpouštění v 
podzemních vodách. 
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2.2 Mineralogické aspekty geosekvestrace CO2 
 

Při řešení problémů spojených s geosekvestrací CO2 je třeba zohlednit vzájemnou 
chemickou interakci mezi ukládaným plynem a horninovým prostředím. V zásadě může 
ukládaný CO2 ovlivňovat horniny dvojím způsobem. Na jedné straně budou na některé minerály 
působit rozkladné procesy, na druhé straně dojde ke vzniku novotvořených fází. Níže jsou 
uvedeny některé z důležitějších reakcí mezi plynem a horninotvornými minerály, včetně 
možných využití a důsledků.  

 
Reakce CO2 se silikáty ultrabazických hornin 
 

Chemickou reakcí oxidu uhličitého s Mg- nebo Ca-silikáty vznikají karbonáty a jiné 
stabilní vedlejší produkty. Jde o stabilitu v geologickém měřítku času (miliony let). Mg-silikáty 
jsou favorizovány, jsou více rozšířeny, tvoří rozsáhlá tělesa ultrabazických hornin a jsou více 
reaktivní. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při působení na olivíny:   

 
( Mg2SiO4 + 2 CO2 => 2 MgCO3 + SiO2 ) 

a serpentiny: 
 

( Mg3SiO3(OH)4 + 3 CO2 => 3 MgCO3 + 2SiO2 + H2O ) 
 
Těchto reakcí je možné využít v tzv. karbonatizačních jednotkách pracujících za 

vysokých teplot a tlaků. Relativně pomalé karbonatizační reakce jsou urychlovány mikromletím 
Mg-silikátů při kterém dojde ke zvýšení aktivního povrchu, mícháním reakční směsi, přidáváním 
katalyzátorů, optimalizováním reakční teploty a parciálního tlaku CO2. Rozpouštění olivínu se 
urychluje superkritickými podmínkami. Serpentin se aktivuje intenzivním předehřátím nad 
600 °C, za účelem aktivace tj. destabilizace krystalové struktury, odstranění chemicky vázané 
vody a zvětšení porozity. V současnosti probíhá vývoj pilotní karbonatizační jednotky o výkonu 
10 MW, na kterém spolupracují organizace participující v Mineral Sequestration Working 
Group. (Beckwith, 2011) 

Výše uvedené reakce lze teoreticky využít i při nekonvenčních metodách geosekvestrace 
bez použití karbonatizační jednotky (obr. č. 2.2). V důsledku zvyšujících se požadavků na 
geologické ukládání CO2 může v některých oblastech nastat nedostatek konvenčních 
skladovacích kapacit (v ložiscích ropy a plynu, slaných akviferech a uhelných slojích), které jsou 
potom dosažitelné jen za cenu transportu na velké vzdálenosti. Proto jsou zkoumány i další – 
nekonvenční geologická úložiště, která mohou mít menší skladovací kapacitu nebo nižší 
chemickou reaktivitu vzhledem k CO2, ale díky svému výhodnému umístění poblíž zdroje emisí 
se stávají ekonomicky výhodnějšími. K nim lze přiřadit např. formace pískovců s vyšším 
podílem Mg-minerálů a porézní bazalty. Tyto formace lze využít i za nepřítomnosti slaných 
akviferů. Opět musí být překryty dostatečně mocnou vrstvou nepropustných hornin. Vháněním 
do hloubky cca 2 km se CO2 fixuje na Mg-minerály pískovců nebo bazaltů za vzniku karbonátů. 
Protože jde o proces geosekvestrace in situ, je z hlediska celkových nákladů nesrovnatelně 
výhodnější než např. minerální karbonatizace jako typická metoda ex-situ, při které je k fixaci 
obrovských množství CO2 ze spalin nutno denně natěžit, rozemlít a ke karbonatizační jednotce 
dopravit enormní množství hořečnatých hornin. (Beckwith, 2011) 
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Obr. č. 2.2: Schéma karbonatizační jednotky pracující na bázi reakcí mezi Mg-silikáty a CO2 

(upraveno podle: NETL, Albany Research Center) 
 
Reakce CO2 se zvodnělými pískovci 
 

Pískovce, zvláště pak zvodnělé, představují díky své porozitě další horniny potenciálně 
využitelné pro dlouhodobé ukládání CO2. Základní význam pro toto prostředí má reakce mezi 
vodou a oxidem uhličitým, umožňující vznik kyseliny uhličité: 
 

CO2(g) + H2O ↔  CO2(aq) + H2O ↔  H2CO3 
 
Rozpustnost CO2 je funkcí teploty, tlaku a iontové síly vodních roztoků. Například 

v roztoku 1M NaCl, při teplotě 40 °C a tlaku 100 bar – což jsou podmínky blízké prostředí 
zvodnělých pískovců v hloubce cca 800 m – je rozpustnost CO2 asi 1mol a je přibližně o 23 % 
nižší než v čisté vodě. Disociace H2CO3 způsobuje snížení pH roztoku, maximální hodnotu 
dosahuje při teplotě 50 °C, což znamená, že vyšší dostupnost iontů H+ při nižších teplotách 
způsobí intenzívnější hydrolýzu minerálů skalní matrice. (Labus, 2009) 
 

H2CO3 ↔  HCO3- + H+ 
 
Disociace kyseliny uhličité může vyvolat řadu reakcí, do kterých je zapojena jak skalní 

matrice, tak vodní roztoky a v důsledku vedoucích k vazbě CO2 do minerálních fází. Zajímavé 
výsledky v této oblasti získané pomocí matematického modelování (softwarovým nástrojem 
Geochemist´s Workbench 7) chemických reakcí uvádí Labus (2009). Autor provedl modelování 
na základě možného ukládání plynu do konkrétního horizontu – pískovců paralické série 
porubských vrstev, hornoslezské uhelné pánve, na dole Rydultowy – vychází tedy ze složení 
konkrétních hornin. Dále autor předpokládá teplotu prostředí 40 °C, tlak plynu fCO2 = 53,44 bar a 
pórozitu skalního prostředí 10 %. V první etapě modelování byly sledovány změny prostředí 

19 
 



 

vyvolané začátkem procesu geosekvestrace. Zatlačování CO2 v této fázi trvá 24 hodin a vyvolá 
radikální nárůst obsahu CO2(aq) a zároveň pokles pH vody v pórech. Pórovitost vzrostla 
vzhledem k počátečním hodnotám o 4,25 %, což může být výhodné vzhledem k ulehčení 
penetrace hornin vtláčeným plynem. V druhé etapě byly modelovány dlouhodobé procesy vlivu 
CO2 po ukončení injektáže plynu. V této fázi začíná proces snižování tlaku CO2  a zároveň 
rychlý růst hodnoty pH vody v pórech. Také klesá pórovitost o bezmála 4 %. Po uplynutí tří let 
od ukončení injektáže však pórovitost opět roste. V uvedeném horninovém prostředí je 
v kontextu ukládání CO2 jediným významným minerálem siderit. Sekvestrační kapacita pískovců 
paralické série vypočítaná na základě matematického modelování činí 4,8 kg CO2/m3.   

2.3 Historie ukládání (geosekvestrace) CO2 na území České republiky 
 

Geosekvestrace CO2 (v pravém slova smyslu) s využitím ložisek uhlovodíků nebyla do 
současnosti v podmínkách ČR realizována. Vtláčení CO2 do ložisek ropy za účelem zvyšování 
vytěžitelnosti ropy (tzv. druhotné, resp. tercierní metody těžby, anglicky Enhanced Oil 
Recovery) je jako efektní metoda používána ve světové praxi již od 50. let minulého století. 
Teprve v posledním desetiletí se však tento postup stal jednou z konvenčních metod „utrácení“ – 
geosekvestrace CO2 z titulu snižování jeho emisí do atmosféry.  

Historie možnosti vtláčení CO2 do uhlovodíkových ložisek je tedy v ČR rovněž spjata 
s prvořadou orientací na zvýšení těžby. CO2 zde bylo chápáno jako „pracovní“ médium sloužící 
ke splnění stanovených cílů těžby. Počítalo se s určitou cirkulací CO2 mezi vtláčecímí a 
těžebními sondami, následnou separaci z těžené ropy a opětovným využitím – vtláčením. Oxid 
uhličitý, který zůstal vázán v ložiskovém prostředí, byl pak uváděn jako tzv. „ztráty“. 

V současné době je pořadí obrácené – geosekvestrace (trvalé vložení) CO2 (separovaného 
v důsledku jeho škodlivého vlivu na životní prostředí) se stalo prioritní záležitostí a navýšení 
vytěžitelnosti sekundárním i když velmi vítaným jevem. 

První dohledaná zpráva – řešení úkolu č. 3319 s názvem: „Zvýšení efektu vytěsňování 
nafty z kolektoru pomocí kysličníku uhličitého“, autorů: J. Juránka a Z. Morského je vztažena 
k Ústavu geologického inženýrství (pozdější VÚGI) Brno. Úkol byl řešen v průběhu roku 1967 a 
oponován v roce 1968. Ve zprávě je citována jako výchozí práce Z. Škollové na téma: „Literární 
studie k úkolu: „Zvyšování efektivnosti vytěsňování nafty z kolektoru pomocí CO2“ (ÚGI Brno, 
1968). 

V návaznosti byl řešen pouze úkol č. 3380 s názvem: „Technicko-ekonomický rozbor 
možností využití zásob kysličníku uhličitého ložiska Sereď ke zvyšování vytěžitelnosti 
plynových a naftových ložisek Vídeňské pánve“ opět pod vedením J. Juránka a kol. (ÚGI Brno, 
1968).  

Pro úplnost historických dat jsou uvedeny rovněž výzkumné práce, které proběhly 
z dnešního hlediska na území Slovenské republiky. Obnova zájmu o možnost využití CO2 pro 
zvýšení vytěžitelnosti nastala v polovině 70. let minulého století. Úloha „Optimalizace a 
intenzifikace těžby ropy a plynu“ byla vyvolána tehdejšími, stále se zhoršujícími podmínkami na 
československých ložiscích živic a snahou dosáhnout vyššího stupně vytěžitelnosti zásob než jak 
to dovolovaly tehdy používané těžební metody. Řešení úlohy požadovaly již v letech 1975 - 
1976 tehdejší koncernové podniky MND Hodonín a Nafta Gbely. V roce 1975 byla na základě 
konkrétních požadavků k.p. Nafta Gbely zpracována osnova tematické náplně plánovaného 
státního úkolu: „Optimalizace těžby ropy a plynu“. Úkol nebyl realizován pro nedostatek 
řešitelských kapacit. Požadavky na řešení však trvaly a řešení úkolu bylo zařazeno do resortního 
plánu RVT na léta 1977 - 1980. V rámci řešení úkolu byly zpracovány etapové zprávy: 
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„Terciérní těžební metody“ – autor Z. Gurčenko a „Optimalizace a intenzifikace těžby ropy a 
plynu“, kolektiv autorů pod vedením P. Sameše (1977) na VVNP Bratislava. Pro podetapu – 
terciérní těžební metody – aplikace CO2 na zvýšení vytěžitelnosti bylo vybráno ložisko Petrova 
Ves – část Vinohrádky (2a. karpatský obzor).  Pilotní projekt zatláčení měl být realizován ve 
dvou etapách. V první etapě na dvou vybraných sondách uprostřed těženého karpatského obzoru. 
Ve druhé etapě opět na dvou sondách, a to při JV okraji dané lokality. K zatláčení měl být 
využíván rovněž plyn (CO2) z ložiska Sereď. Projekt nebyl (z technických důvodů) realizován. 
(Konečný et al., 2009) 
 
2.4 Přehled realizovaných CCS projektů v Evropě a ve světě 
 
2.4.1 Evropské projekty související s geologickým ukládáním CO2  
 

Evropská unie (EU) věnuje problematice zachytávání a ukládání CO2  (CCS) značnou 
pozornost přinejmenším od 2. poloviny 90. let 20. stol. V záležitostech řízení výzkumu a vývoje 
v oblasti CCS je EU reprezentována Evropskou komisí (EK), zejména Generálním ředitelstvím 
pro energii a dopravu, pro výzkum a pro životní prostředí. Dále sdělení Evropské komise 
Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů COM (2007) 723 „Evropský strategický plán pro energetické technologie“ (tzv. 
SET plán) z 22.11.2007 uvádí jako z klíčových výzev EU v oblasti technologií na příštích 10 let 
„umožnit komerční využití technologií k zachycování, dopravě a uchování CO2 prostřednictvím 
demonstrací v průmyslovém měřítku, které se bude týkat také účinnosti celého systému a 
pokročilého výzkumu“. Další sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM (2013) 18013 "o 
budoucnosti zachytávání a ukládání CO2 v Evropě" z 27.3.2013, které je součástí dokumentů EK 
předložených v rámci diskuze o klimaticko - energetických cílech EU pro rok 2030, vyzývá ve 
svých závěrech k politickým opatřením stimulujícím investice do demonstrace technologie CCS 
a zdůrazňuje, že technologie bude potřebná v dlouhodobějším horizontu k redukci emisí u 
průmyslových procesů, kde žádná jiná možnost neexistuje. 

Základním nástrojem podpory výzkumu a vývoje v EU jsou tzv. rámcové programy pro 
výzkum a technologický vývoj (Framework Programes - FP).  Na otázky související s ukládáním 
CO2 do geologických struktur bylo v rámci FP 5 zaměřeno celkem 6 projektů, z nichž zejména 
projekty GESTCO a RECOPOL lze považovat za významný zdroj informací a know-how pro 
případné obdobné aktivity na území ČR. V rámci FP 6 lze zmínit např. projekt CO2NET EAST, 
jehož cílem bylo rozšířit evropskou mezinárodní spolupráci v oboru zachytávání a ukládání CO2 
(CCS) do nových členských a kandidátských zemí EU. Od roku 2015 běží např. projekt REPP-
CO2, který je financován Programem CZ08 Norských fondů 2009 – 2014. Partnery tohoto 
projektu jsou ČGS, VŠB – TU Ostrava, ÚJV Řež, Milliagal s.r.o., Centrum výzkumu Řež a 
norský partner IRIS. 

 
Projekt GESTCO 

Projekt GESTCO (Global Storage of CO2 from Fossil Fuel Combustion - Geologické 
ukládání CO2 ze spalování fosilních paliv) byl realizován v letech 2000 - 2003 s celkovým 
rozpočtem 3 375 000 EUR. Kromě EK se na jeho financování podílely i velké energetické a 
ropné firmy, které vytvořily tzv., průmyslovou skupinu konečný stav uživatelů. Šlo o společnosti 
BP, Gaz de France, Norsk Hydro, Shell, Statoil, Total FinaElf a Vattenfall. Koordinátorem 

21 
 



 

projektu byla Geologická služba Dánska a Grónska (GEUS), dalšími parametry byly geologické 
služby Velké Británie (BGS), Německa (BGR), Francie (BRGM), Belgie (GSB), Řecka (IGME), 
Norska (NGU) a Nizozemí (TNO-NITG), spolu s nizozemskou konzultační firmou Ecofys. 

Základním úkolem projektu bylo stanovit, zda je geologické ukládání CO2 zachyceného 
na velkých průmyslových zdrojích emisí, schůdnou a života schopnou metodou snižování emisí 
skleníkových plynů a zda je tato alternativa vhodná pro široké rozšíření v Evropě. Dalšími cíly 
bylo vytvořit geografický informační systém (GIS) pro geologické ukládání CO2  v Evropě a 
systém pro podporu rozhodování (Decision Support System - DSS) jako nástroj pro 
ekonomickou analýzu celého procesu. Projekt zahrnul území Belgie, Dánska, Francie, Německa, 
Nizozemí, Norska, Řecka a Velké Británie. 

V první fázi projektu byla sestavena databáze velkých průmyslových zdrojů emisí CO2 
(nad 100 000 tun ročně) na území zúčastněných států; bylo začleněno celkem 1068 zdrojů, 
vesměs elektráren, oceláren, rafinerii, petrochemických provozů a cementáren. Tato databáze 
byla pak využita jako jeden z datových zdrojů pro budovaný GIS a návazný DSS. 

Dalším krokem byla „geologická inventura“ území zúčastněných zemí, při níž byly 
vybrány geologické struktury potencionálně vhodné pro ukládání CO2. Tato aktivita se zaměřila 
na tři hlavní typy struktur: 

− ložiska ropy a zemního plynu, 
− akvifery (zvodnělé kolektory), včetně geotermálních struktur, 
− uhelné sloje, uhelné doly, jiná důlní díla a jiné člověkem vytvořené podzemní prostory. 

 
Výsledky projektu ukazují, že technologie CCS jsou schůdnou možností snižování emisí 

skleníkových plynů v Evropě. Jsou tu rovněž shrnuta dílčí témata vyžadující další výzkum a 
vývoj, stejně jako rizika, která s sebou tyto technologie přinášejí. Obecně lze konstatovat, že 
projekt GESTCO je velmi cenným zdrojem know-how, metodiky i konkrétních odborných 
poznatků pro posouzení potenciálu geologického ukládání CO2 v kterékoli další evropské zemi, 
včetně ČR. 

 
Projekt SACS /SACS2 

Projekt SACS (Saline Aquifer CO2 Storage – ukládání CO2 do slaného akviferu), který se 
skládal z několika etap, je demonstračním projektem ukládání CO2 do slaného podmořského 
aquiferu, který se nachází v pískovcové formaci Utsira, asi 800 m pod mořským dnem, 
v plynovém těžebním poli Sleipner v Severním moři, cca 250 km západně od pobřeží Norska. 

Projekt byl zahájen 0. etapou už v roce 1995 ve spolupráci firmy Statoil, která pole 
provozuje a mezinárodního programu výzkumu a vývoje Greenhouse Gas - mezinárodní 
energetické agentury. Vlastní ukládání CO2 bylo zahájeno v roce 1996 a za podpory 4. a 5. 
rámcového programu EU byla v dalších letech provedena řada dalších prací, zaměřených na 
detailní poznání geologické stavby úložiště, probíhající geochemické procesy, modelování a 
monitoring celého procesu ukládání.  

 
Projekt CO2STORE  

Projekt CO2STORE navazoval do značné míry na projekty SACS a GESTCO. Byl 
zahájen v roce 2003. Koordinátorem byla společnost Statoil; zapojeny byly i další ropné (BP, 
Exxon, Norsk Hydro, Total) a energetické společnosti (např. Vattenfall, Energi E2) a řada 
výzkumných institucí. Rozpočet činil cca 2,5 mil. EUR. 
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Jedním z úkolů bylo pokračovat v monitoringu a dalším zkoumání lokality Sleipner 
včetně dalšího využití seismických a nově gravimetrických měření. Hlavní část prací však 
představovaly čtyři podrobné případové studie pro ukládání CO2 ve vybraných lokalitách 
ležících v příznivé vzdálenosti od velkých bodových zdrojů emisí (Slivka et al., 2010): 

− V Dánsku - byl předmětem výzkumu hlubinný slaný aquifer Havnsø, ležící na ostrově 
Sjænd a pod mořským dnem v jeho okolí. V blízkosti se nacházejí dva velké bodové 
zdroje emisí CO2 – rafinerie Kalundborg a tepelná elektrárna Asnæsvaerket, které jsou 
původcem cca 10% celkových dánských emisí CO2. 

− V Německu byly zkoumány možnosti ukládání CO2 ve východoněmeckých spolkových 
zemích Brandenburg a Mecklenburg-Vorpommern, s cílem najít vhodné úložiště CO2 pro 
velkou moderní tepelnou elektrárnu Schwarze Pumpe. Pro podrobný výzkum byla 
nakonec vybrána lokalita Schweinrich, ležící asi 130 km severozápadně od Berlína. Jde o 
pískovou elevaci triasového až jurského stáří, uloženou v hloubce cca 1500 m a v nadloží 
utěsněnou mocnými jurskými jílovitými sedimenty. 

− Ve Velké Británii se připravovala výstavba nové tepelné elektrárny, spalující černé uhlí, 
v jižním Walesu. Cílem studie bylo nalézt pro ni vhodné úložiště zachyceného CO2. 
K tomuto účelu byly zkoumány hlubinné podmořské slané aquifery v přilehlém průlivu 
Sv. Jiří. 

− Obdobný cíl měla norská část projektu – posuzovala vhodné úložiště pro CO2 
z projektované tepelné (plynové) elektrárny Skogn v Trondheimském fjordu ve středním 
Norsku. Předmětem výzkumu byly tři lokality – malá jurská pánev v přilehlém 
Beitstsdském fjordu, Frohavetská pánev (rovněž jurského stáří) bezprostředně při pobřeží 
a vzdálenější permotriasová Froanská pánev pod těžební plošinou Trøndelag.  
Důležitou součástí prací byla rovněž riziková analýza, která se jako nový prvek stala 

součástí všech zpracovaných případových studií. 
 

Projekt RECOPOL 
Projekt RECOPOL (Reduction of CO2 Emissions by Means of CO2 Storage in Coal 

Seams in the Silesian Coal Basin of Poland – Redukce emisí CO2 prostřednictvím ukládání CO2 
do uhelných slojí v polské hornoslezské pánvi) probíhal od roku 2001 pod vedením 
nizozemského Institutu pro aplikované geovědy (TNO). Místním partnerem byl Hlavní institut 
hornictví Katovice, projektu se dále zúčastnili partneři z Německa (Technická universita Achen, 
BI-GUT), Francie (Air Liquide, Gaz de France, Gazonor, Institut Francais du Petrol), Nizozemí 
(Technická univerzita Delft), ale i z Austrálie (CSIRO), USA (Advanced Resources 
International) a mezinárodní program výzkumu a vývoje Greenhouse Gas mezinárodní 
energetické agentury (GHG IEA). Na financování projektu EU (ukončeno na konci roku 2004) 
se podílely i polská a nizozemská vláda a od roku 2005 i průmysloví partneři projektu.  

RECOPOL je výzkumný a demonstrační projekt, jehož cílem je prověřit technické a 
ekonomické aspekty ukládání CO2 do uhelných slojí, včetně možnosti těžby uvolněného metanu. 
Šlo o první demonstrační projekt toho to druhu v Evropě a čtvrtý na světě (další dva probíhají 
v severní Americe a jeden v Japonsku; později se rozběhl ještě pátý projekt v Číně). Kromě 
vlastního terénního testování projekt zahrnoval i velký objem prací laboratorních a socio-
ekonomické vyhodnocení. (Slivka et al., 2010) 
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Projekt NASCENT 
Projekt NASCENT (Natural Analogues for the Geological Storage of CO2 – Přírodní 

analogie ke geologickému ukládání CO2) byl zaměřen na přirozené výskyty CO2 unikající 
z horninového prostředí do atmosféry. Hlavním úkolem byl vývoj metodiky sledování a měření 
úniků CO2 a demonstrace věrohodnosti a spolehlivosti těchto metod odborné i laické veřejnosti. 
V rámci projektu byl rovněž vytvořen GIS zahrnující významné akumulace CO2 na území 
Evropy. 
 
Projekt WEYBURN (evropská část) 

V rámci 5. rámcového programu se EU podílela i na financování některých výzkumných 
prací na ropném poli Weyburn v Kanadě, kde je CO2 využíván ke druhotné intenzifikaci těžby 
ropy. Předmětem činnosti evropského týmu byl výzkum ložiskových poměrů, zejména 
hydrochemických, hydrogeologických a geomechanických, před zahájením injektáže a 
sledováním změn jednotlivých parametrů v jejím průběhu. 

 
Newtwork CO2NET 

Kromě podpory jednotlivých projektů obsahovaly rámcové programy EU i další nástroje, 
jejichž cílem byla vzájemná výměna informací a prohloubení spolupráce mezi jednotlivými 
projekty a jejich řešiteli – institucemi a výzkumnými pracovišti. Takto byla v rámci 5. 
rámcového programu v roce 2001 zahájena podpora Evropskému networku pro oxid uhličitý - 
CO2NET, která posléze pokračovala 2. etapou končící v roce 2005. Network sdružoval 
výzkumná a vývojová pracoviště i konečné uživatele technologií CCS a přispíval tak významně 
k formování toho, co je moderně nazýváno „Evropský výzkumný prostor“ (Europan Reserch 
Area- ERA).  

K hlavním aktivitám networku patří: 
− formulace strategie a doporučení pro výzkum a vývoj v oblasti CCS, 

organizace pracovních mítinků a seminářů za účelem výměny zkušeností 
mezi výzkumnými projekty a pracovišti,  

− vytváření standardů a doporučených technologických postupů, rozšiřování 
informací prostřednictvím tištěných publikací a internetu,  

− jednání se zástupci veřejnosti a nevládními organizacemi atd.  
 

V současné době má network 66 členů z 18 zemí; Českou republiku zastupuje Česká 
geologická služba. Projekt networku na pokračování financování jeho aktivit v rámci 6. 
rámcového programu nebyl úspěšný, proto od r. 2006 CO2NET přešel na model financování 
z členských příspěvků a výrazně omezil rozsah svých dosavadních aktivit. Základní funkce však 
včetně každoročních seminářů však jsou zachovány. 

 
Projekt CO2SINK 

Projekt CO2SINK (In-situ R&D Laboratory for Geological Storage of CO2 – Laboratoř 
pro výzkum a vývoj geologického ukládání  CO2 in situ) byl jedním z prvních integrovaných 
projektů (IP) v rámci FP6. Integrované projekty byly jedním z nových výzkumných nástrojů, 
zavedených pro FP6 na podporu cíleně orientovaného výzkumu a vývoje. Jejich hlavním úkolem 
bylo získat znalosti pro nové výrobky, procesy a služby.  

Náplní projektu CO2SINK bylo testování geologického ukládání CO2 přímo na vybrané 
lokalitě. Touto lokalitou byl vybrán opuštěný plynový zásobník u Ketzinu, nedaleko Postupimi; 
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pro ukládání CO2 se však počítalo s uzavřenou pískovcovou strukturou ležící ve větší hloubce 
(600 - 700 m) než původní zásobník. V prvním kroku se počítalo s provedením analýzy, včetně 
vyřešení veškerých střetů zájmů. Demonstrační část projektu předpokládala zatlačování cca 10 
tis. tun  CO2 ročně po dobu zhruba 3 let. Souběžně probíhala řada dalších prací, mj. odběry a 
analýzy vzorků hornin, fluid, a mikroorganizmů, měření a experimenty ve vrtech, geofyzikální 
průzkum na povrchu i z vrtů, monitoring na povrchu a ve vrtech, numerické modelování, atd. 

Na projektu se podílelo konsorcium 14 institucí z 8 zemí, které zahrnuje univerzity, 
výzkumné ústavy i průmyslové firmy. Koordinátorem projektu byl GeoForschungsZentrum 
Postupim, rozpočet činil cca 15 mil. EUR, z čehož 8,7 mil. EUR činil příspěvek EU.  

 
Projekt CASTOR 

Projekt CASTOR (CO2 from Capture to Storage - CO2 – od zachycení k uložení) byl 
integrovaný projekt s rozpočtem 15,8 mil. EUR (z toho 8,5 mil. příspěvek EU). Pod vedením 
koordinátora, kterým byl institut Francais du Petrol, bylo do projektu zapojeno 30 institucí z 11 
zemí. 

Hlavní objem prací představoval výzkum v oblasti zachytávání CO2 z kouřových spalin 
vznikajících při spalování fosilních paliv. Cílem výzkumu bylo zejména zlevnění těchto 
technologií ze 40 – 60 EUR na 20 – 30 EUR na tunu zachyceného CO2. Technologie byly 
testovány na pilotním zařízení v dánské elektrárně Esbjerg, která by měla dosáhnout kapacity 1 – 
2 tuny CO2 za hodinu. (Slivka et al., 2010) 

CASTOR měl i dílčí projekt věnovaný geologickému ukládání CO2. Byly zpracovány 
podrobné případové studie pro 4 reprezentativní geologické struktury: 

– vytěžené ropné ložisko Casablanca ve Středozemním moři poblíž Barcelony,  
– hlubinný slaný aquifer Snohvit v Severním moři u norských břehů,  
– vytěžené plynové ložisko K12b v nizozemském sektoru Severního moře,  
– mělce uložené plynové ložisko Lindach v Rakousku.  

 
Projekt CO2GeoNet   

CO2GeoNet byla ‚síť excelence‘ /Network of excelence, NoE/ FP 6. Základním cílem sítě 
bylo vytvořit trvalé, na vzájemné důvěře založené a navzájem provázané partnerství 
zúčastněných subjektů, v tomto případě 13 institucí představující hlavní protagonisty výzkumu 
v oboru CCS v Evropě. Tohoto cíle bylo dosaženo zejména vzájemným propojením výzkumných 
programů jednotlivých členů, sdílením existujících výzkumných zařízení, popř. společnými 
investicemi do nových, vytvářením specializovaných špičkových výzkumných center. 

Činnost lze rozdělit do 3 oblastí: 
− První z nich byla integrace aktivit, která zahrnula jakousi ‚inventuru‘ výzkumných 

programů jednotlivých účastníků tak, aby byly identifikovány mezery a 
překrývající se oblasti.  

− Ve druhé fázi by pak mělo dojít k přizpůsobení a integraci těchto programů a 
investicím do společné výzkumné infrastruktury a do rozvoje zaměstnanců – 
výzkumných pracovníků.  

− Ve třetí fázi nastalo ‚šíření excelence‘ tzn. prezentace výsledků výzkumu, ale i 
zapojení dalších účastníků, ať už ze širší výzkumné komunity, nebo z řad 
průmyslových firem, politiků či veřejnosti.  

 
Koordinátorem projektu byla Britská geologická služba; rozpočet činil 6 mil. EUR. 
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2.4.2 Národní projekty v evropských zemích 
 
Řada evropských zemí využívá k podpoře výzkumu a vývoje v oblasti zachytávání a 

ukládání CO2 i prostředků z národních rozpočtů, a to jak na spolufinancování aktivit v rámci EU, 
tak i na samostatné národní projekty. 

K nejaktivnějším v tomto směru patří Nizozemí, kde již bylo zpracováno několik 
projektů zaměřených na CCS, jako například SAMCARDS (věnovaný bezpečnostním aspektům 
geologického ukládání CO2), COMM (zaměřený na monitoring) nebo CATO, velký desetiletý 
nizozemský národní projekt s rozpočtem 32 mil. EUR, jehož cílem bylo podpořit splnění 
nizozemských závazků vyplývajících z Kjótského protokolu. V rámci projektu byly mj. 
spolufinancovány i některé pokusné a pilotní aktivity, jako např. ukládání CO2 do plynového 
ložiska K12b v Severním moři s podporou druhotné těžby zemního plynu. 

Francouzský národní projekt  PICOREF (Plégage du CO2 dans les réservoirs géologiques 
en France – zachycení CO2 v geologických rezervoárech ve Francii) byl financován 
francouzským ministerstvem průmyslu. Šlo o dvouletý projekt (2005 - 2006), jehož se pod 
vedením Institutu Francais du Petrol účastnily výzkumné instituce, univerzity a průmysloví 
partneři jako např. Alstom, Total nebo Gaz de France a řada malých technologických firem. 
Projekt měl dva hlavní cíle – identifikovat vhodná úložiště pro ukládání CO2 na území Francie a 
vypracovat a otestovat metodický postup pro vyhodnocení jejich využitelnosti. Práce se 
soustředila na dva typy lokalit – vytěžená ložiska uhlovodíků a hlubinné akvifery.  

V Norsku byla zpracována mimo jiné rovněž 100-stránková studie s názvem 
„Velkoobjemové ukládání CO2 na norském kontinentálním šelfu“. Zahrnuje technické, 
ekonomické, právní a institucionální zhodnocení a jako jedna z prvních pojímá celý proces CCS 
interdiciplinárně, v celé komplexnosti. Studie se mj. detailně zabývá možnými scénáři ukládání 
CO2 z konkrétních zdrojů v příbřežních oblastech Severního moře, a to nejen v Norsku, ale i 
v dalších zemích. Důraz je kladen na využití CO2 k druhotné intenzifikaci těžby, ale i na otázky 
transportu oxidu uhličitého. Jeden ze scénářů zahrnuje mj. i vybudování infrastruktury 
produktovodů pro dopravu CO2 v Severním moři.  

Vybudování infrastruktury pro CO2 v Severním moři se zabývá rovněž projekt CENS 
(CO2 for EOR in the North Sea - CO2 pro druhotnou intenzifikaci těžby v Severním moři). Cílem 
tohoto dánsko-britsko-nizozemského projektu, financováné zejména energetickými firmami, 
bylo zajistit zachycení 30 mil. tun CO2 ročně na tepelných elektrárnách v příbřežních oblastech, 
bezpečný transport tohoto plynu a jeho uložení do geologických struktur v Severním moři, 
včetně jeho využití pro druhotnou intenzifikaci těžby (EOR). Vlastní vybudování celé 
infrastruktury (zařízení pro zachytávání CO2, produktovodů, atd.) proběhlo postupně v letech 
2007 – 2012. (Slivka et al., 2010) 

V Polsku byla v roce 2005 publikována 170-stránková studie s názvem „Podzemní 
ukládání CO2 v Polsku v hlubokých geologických strukturách“, financovaná Ministerstvem vědy 
a informačních technologií a realizovaná pod vedením Institutu hospodaření nerostnými 
surovinami a energii polské akademie věd (MEERI PAS).  

V Chorvatsku byly ve spolupráci s národní ropnou společnosti INA a výzkumných 
pracovišť zpracovány studie (včetně počítačových simulací) na ukládání CO2 do dotěžovaných 
ropných ložisek Žutica a Ivanič v Sávské pánvi, rovněž s perspektivou druhotné intenzifikace 
těžby. 

Českým partnerem evropských projektů CASTOR a GeoCapacity je Česká geologická 
služba, která dále participuje v evropské síti pro rozšiřování informací o CCS v nových 

26 
 



 

členských státech EU, nazvané CO2NET EAST. Ministerstvo životního prostředí ČR zadalo 
zpracování studie „Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potencionálních úložišť na území 
České republiky“. Na zpracování této studie se v roce 2005 podílela Česká geologická služba 
společně s firmou GIS – Geoindustry, s.r.o.  

 
2.4.3 Přehled a analýza dostupných výsledků realizované sekvestrace CO2 mimo EU 
 
Projekt Gorgon (Austrálie)  

Jeden z nejrozsáhlejších projektů geologické sekvestrace CO2, řešící minimalizaci emisí 
oxidu uhličitého generovaného při těžbě a zkapalňování zemního plynu z obřího ložiska Gorgon 
situovaného 130 km od SZ pobřeží Austrálie. Ložisko Gorgon je jedním z řady nalezišť v této 
oblasti, jejichž celkové odhadované zásoby jsou 660 - 820 mld. m3 zemního plynu (tj. zhruba 
25 % celkových známých zásob Austrálie); z toho zhruba polovinu představují zásoby 
samotného ložiska Gorgon. Zahájení těžby se uskute4nilo v roce 2010. Obsah CO2 v zemním 
plynu je přibližně 14 %. Odseparovaný oxid uhličitý se v množství 4 - 5 mil. tun ročně 
reinjektuje do rozsáhlého 500 m mocného aquiferu vyvinutého v pískovci (formace Dupuy) o 
porózitě 25 - 30 % a permeabilitě 10 - 100 mD v hloubce 2300 - 2800 m pod mořským dnem. 
Krycí vrstvu tvoří mocné nepropustné břidlice. Za dobu životnosti projektu (cca 25 let) bude 
uloženo asi 125 mil. tun CO2. Celková kapacita úložiště je však mnohonásobně větší. 
Koordinátorem projektu je společnost Chevron Texaco, partnery Shell a Exxon Mobil.  
 
Projekt Frio (Texas, USA)  

V období 4. - 14. října 2004 bylo v rámci pilotního projektu "Frio Brine Pilot experiment" 
do pískovcové formace se slanými aquifery (texaské pobřeží mexického zálivu) zatlačeno 1600 
tun oxidu uhličitého do hloubky 1500 m.  

Cílem projektu bylo demonstrovat technickou možnost injektáže CO2 do tohoto typu 
geologické formace bez ohrožení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, pomocí moderních 
monitorovacích technologií sledovat chování CO2 v úložišti, otestovat platnost koncepčních, 
hydrologických a geochemických modelů a shromáždit zkušenosti nezbytné pro zahájení další 
fáze experimentů ve větším měřítku. Tento projekt byl financován z rozpočtů DOE (Department 
of Energy) a NETL (National Energy Technology Laboratory) a řízen konsorciem univerzit a 
výzkumných ústavů (Jackson School of Geosciences, The University of Texas, Lawrence 
Berkeley National Lab).  

 
Projekt In Salah (Alžírsko)  

Obří ložisko zemního plynu In Salah v centrální části Alžírska, provozované 
společnostmi BP, Sonatrach a Statoil, dodává denně 1 mld. m3 zemního plynu na evropský trh. 
Při úpravě těženého plynu je ročně odseparováno více než 1 mil. tun CO2, který je zatláčen do 
pískovcové formace (obdobného typu jako v případě projektů v Severním moři) uložené 2 km 
pod povrchem. Projekt je významným příkladem demonstrace metody v průmyslovém měřítku a 
zdrojem zkušeností použitelných při řešení klíčových problémů geologického ukládání v Evropě.  
 
Projekt Balti Raman (Turecko) 

Významný projekt typu CO2-EOR průmyslového měřítka s ročním objemem vtláčeného 
plynu ve výši 6 mil. tun. Šlo o projekt, při kterém se používá méně obvyklá varianta, tzv. 
"immiscible-EOR" (v případě, kdy je nižší ložiskový tlak nebo pokud jde o ložisko těžké ropy se 
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CO2 s ropou nemísí, ale ke zvýšení její výtěžnosti přesto dochází, i když s poněkud nižší 
efektivitou ve srovnání s metodou "miscible-EOR").  

 
Projekt JODCO (Spojené arabské emiráty)  

Cílem projektu, řízeného společností Japan Oil Development Corporation (JODCO) ve 
spolupráci s Mitsubishi Heavy Industrie, bylo zvýšit výtěžnost ropy z ložiska Upper Zakum ve 
Spojených arabských emirátech až o 50 % zatláčením CO2 namísto původně používaného 
zemního plynu. Šlo o první projekt typu CO2-EOR, kdy zdrojem CO2 byly spaliny z tepelných 
elektráren.  
 
Project Liaohe (Čína)  

Projekt typu CO2- N2-H2O-EOR v SV Číně, testoval možnost injektáže průmyslových 
spalin z energetického zdroje s obsahem 12 -13 % CO2, 3,6 % O2 a 80 % N2 spolu s vodní párou. 
Před vlastní injektáží bylo třeba spaliny zbavit pevných částic (prachu), které by mohly způsobit 
zablokování průchodu plynů a zredukovat jejich vlhkost - vznikající kyseliny zvyšují korozi 
dopravních zařízení a výstroje injekčních vrtů. Simultánním vháněním páry a směsi plynů 
("double injection EOR") se měla zvýšit výtěžnost ropy o 50 - 60 % (při vtláčení samotné páry je 
přírůstek pouze 20 - 30 %). Na projektu spolupracovala Huafu High - Tech Group a Liaohe 
Petroleum Exploration Bureau. Další fáze projektu se zaměřila na recirkulační nabohacení CO2 
ve spalinách a jeho separaci pomocí membránové technologie.  
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3. Studium kolektorských vlastností úložišť pro sekvestraci CO2 
 

Ukládání CO2 do geologických formací (geosekvestrace CO2) je ve světovém měřítku 
předmětem intenzivního výzkumu s nadějnými dílčími výsledky již od 70. let 20. stol. Ukládání 
plynů do přírodních horninových struktur (v ČR přicházejí v úvahu zejména ložiska uhlí a ropy 
či zemního plynu) představuje zásah do zemské kůry a musí se řídit požadavky Zákona č. 
44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). K dalším právním 
dokumentům patří rovněž Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 
2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého. Dalším důležitým právním dokumentem je 
Zákon č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Tento 
zákon implementuje do české legislativy výše zmíněnou Směrnici EU. 

 Např. netěžené nebo opuštěné uhelné sloje nabízejí zajímavou možnost ukládání tohoto 
skleníkového plynu. Vedle ukládací kapacity pro CO2 tak vzniká potenciál pro zachycení 
desorbovaného metanu a jeho dalším využitím lze snížit náklady na uložení. Klíčovým faktorem 
při tomto způsobu uložení je propustnost (permeabilita) uhelné sloje. 

Ložiska ropy a zemního plynu jsou velmi výhodnou variantou, protože před vlastní 
těžbou byly zásoby uhlovodíků těsně uzavřeny v měřítku geologického času a obdobně může být 
„uzavřen“ i oxid uhličitý. Další výhodou je jejich vysoká prozkoumanost a tedy dostatek 
informací pro výběr vhodného prostoru pro ukládání, řízení jeho využití a dlouhodobý 
monitoring. Kapacita ložiska ropy pro ukládání CO2 je závislá na pórovém prostoru uvolněném 
ropou a dalším pórovém prostoru vyplněném vodou ležící pod roponosnými vrstvami. 
Vyčerpaná ložiska po těžbě zemního plynu představují vhodné pórové, horninové struktury jak 
pro sekvestraci CO2, tak především pro zřizování podzemních zásobníků dováženého zemního 
plynu. (Bujok, 2003) 

Z výše uvedeného je jasné, že ložiska uhlovodíků budou při případném skutečném 
vtláčení CO2 do pórového prostranství vhodných geologických struktur logickou volbou. Proto 
se disertační práce zaměří zejména na problematiku uskladňování CO2 do dotěžovaných nebo 
opuštěných ropných ložisek. 
 Pro kvalitativní i kvantitativní hodnocení vlastních úložišť je třeba mít kvalitní 
následující data: 
 

a) fyzikálně-chemické vlastnosti hornin tvořících kolektorské (propustné) vrstvy: 
- pórovitost (velikost pórů, tvar pórů), 
- propustnost (celková, fázová, efektivní), 
- nasycenost, 
- mineralogické složení kolektorských hornin, 
- smáčitelnost (ropofilnost, ropofóbnost) 
- schopnost reakce se zatláčeným CO2, 
- hloubka uložení, ložiskový tlak a ložisková teplota (ve vztahu k reakcím s karbonáty); 

 
b) fyzikálně - chemické vlastnosti ropy: 
- hustota (složení), 
- viskozita,  
- povrchové napětí, 
- schopnost pohlcovat plyny (vazba na hloubku uložení – p, t podmínky); 
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c) přítomnost ložiskové vody v pórech:  
pevně vázaná, hydroskopická, volně vázaná - posuzování z hlediska možnosti reakce 
zatláčeného CO2 s kolektorskou horninou. 

 
V další části je uveden stručný přehled základních fyzikálních vlastností ropy a 

ložiskového prostředí (kolektorských hornin) ovlivňujících geosekvestraci CO2. 

3.1 Fyzikálně - chemické vlastnosti hornin tvořících kolektorské (propustné) 
vrstvy 
 

Při vtláčení CO2 do uhlovodíkových ložisek je velmi důležité znát fyzikální 
charakteristiku hornin, ve kterých se nachází ropa a plyn. Soubor vlastností hornin a horninových 
těles, která se rozhodujícím způsobem uplatňují při pohybu a akumulaci tekutin v horninovém 
prostředí, je označován jako fyzikální (hydraulické) vlastnosti hornin. 

Mezi základní fyzikální veličiny kolektorských hornin patří: pórovitost, propustnost a 
sycení pórů kapalinami a plyny. Další hydraulické vlastnosti kolektorů jsou pak funkcí 
propustnosti, pórovitosti, geometrických charakteristik horninových těles, fyzikálních vlastností 
tekutin a některých dalších faktorů.  

Veličiny jsou nevyhnutelně potřebné k určení možného objemu sekvestrovaného CO2, 
zbytkových zásob uhlovodíků v ložiscích, k projektování racionální otvírky ložisek pro 
sekvestraci a k optimálnímu řízení vtláčení do každé jednotlivé sondy. 
 
Pórovitost  
 

Ložiska uhlovodíků jsou tvořená propustnými - sběrnými (kolektorskými) horninami. 
Ropa i zemní plyn mohou vytvářet ložiska jen v těch horninách, které mají dostatek volného 
prostoru – navzájem propojených pórů. Proto je pórovitost jednou ze základních charakteristik 
těchto ložisek.  

Každé horninové prostředí obsahuje ve svém objemu různé druhy dutin (póry, pukliny, 
kaverny atd.), pro které se nejčastěji používá souhrnný termín  - póry. Póry jsou definovány jako 
prostory různého tvaru, velikosti a původu v půdě nebo mezi zrny horniny, nevyplněné tuhou 
fází. 

Pojem pórovitost tedy představuje součet všech, tuhou fází nevyplněných, prostor 
v hornině, od velkých dutin a puklin až po ty nejmenší póry. 

 
Pro potřeby praxe se však rozlišují (Bujok, 2003): 
§ pórovitost celková (nc) - je poměr celkového objemu pórů ve vzorku horniny, 

bez ohledu na jejich komunikaci, k objemu celého vzorku (včetně pórů); 
§ pórovitost otevřená (not) - je poměr objemu všech navzájem komunikujících 

pórů v horninovém vzorku k objemu tohoto vzorku včetně pórů; 
§ pórovitost efektivní (dynamická) (nef ) - je hydraulickým parametrem 

charakterizujícím vlastnosti geohydrodynamických systémů. Je definována jako 
objem pórů, které se účastní proudění tekutin pórovitou horninou (vylučuje póry 
subkapilární a všechny izolované bez ohledu na jejich velikost). 

 
Póry lze dále dělit do dvou skupin a to podle původu – primární a sekundární a podle 

velikosti pórů – podkapilární, kapilární, nadkapilární. 

30 
 



 

Efektivní pórovitost 
 

Mezi horninovými částicemi kolektorů a tekutinami vyplňujícími jejich dutiny dochází 
k fyzikálním interakcím, z nichž největší význam mají molekulární síly. V tekutinách na 
fázovém rozhraní vznikají síly povrchového napětí, případně na hranici s tuhou fází síly 
adsorpční. Jejich působením se tvoří vrstvy nepohyblivé nebo omezeně pohyblivé tekutiny o síle 
jedné nebo několika málo řad molekul. Tím se zmenšuje průměr a tedy i objem pórů (zejména u 
pórů malého průměru), které se účastní různých hydraulických pochodů a zvětšují se tak 
průtočné odpory.  

Hodnota efektivní pórovitosti není fyzikální konstantou daného kolektoru, ale funkcí 
různých veličin, především specifického povrchového pórového prostranství, průřezu pórů, 
hydraulického sklonu a v některých případech i času a otevřené pórovitosti. 

Proměnlivost hodnoty efektivní pórovitosti spočívá jednak v geometrii pórového 
prostranství ve vztahu ke směru proudění a mnohdy i rychlosti proudění tekutin v něm, jednak 
působením molekulárních sil mezi povrchem horniny a tekutin vyplňujících její dutiny i mezi 
povrchem nemísitelných tekutin v pórech horniny. 

Charakter pórů - do značné míry souvisí s petrografickým složením kolektoru, při těžbě 
a uskladňování uhlovodíků (to bude platit i při sekvestraci CO2), se rozeznává pórovitost: 
průlinová, puklinová a v některých případech dutinová (karbonátové horniny), kavernózní a 
samozřejmě smíšená. Uvedené typy pórovitostí jsou zastoupeny v různém poměru, což ovlivňuje 
proces těžby i uskladňování a zejména úspěšnost při dotěžování ložiska.  

V těžební a uskladňovací praxi se nejčastěji setkáváme s pórovitostí průlinovou, 
puklinovou nebo její kombinací. Z hlediska odtěžování roponosné vrstvy má charakter kolektoru 
zásadní význam a to jak pro metodiku otvírky, tak zejména na vytěžitelnost ropných zásob.  
Během otvírky a těžby ložiska mohou nastat v závislosti na zastoupení průlinové či puklinové 
pórovitosti tyto základní případy Buyun et al., 2007; Bujok et al., 1994):  

1) Kolektor má dostatečnou průlinovou pórovitost i propustnost, pukliny pouze vylepšují 
propustnost kolektoru. Vrty, které zastihnou v tomto typu kolektoru pouze kolektorskou horninu 
(matrix), jsou schopny dosahovat ekonomických těžeb a zastižení puklin pouze vylepšuje 
produktivitu těchto vrtů.  

Výskyt puklin však může mít i negativní efekt v podobě předčasného natažení vody nebo 
plynu do těžebních vrtů. Tyto tzv. vodní případně plynové jazyky by mohly vznikat i při vtláčení 
CO2, což by negativně ovlivňovalo vlastní sekvestraci. Vše závisí hlavně na sklonu puklin a 
vzdálenosti vrtů od plynové čepice nebo vodního zápolí. U tohoto typu kolektoru hrozí v případě 
včasného neodhalení nebezpečí, že se jedná o puklinový kolektor. Dochází k tomu hlavně 
v případě vertikálních vrtů, které přímo nezastihly puklinový systém nacházející se v okolí těchto 
vrtů, ale i tak dosahují značné produkce díky dobrým kolektorským vlastnostem samotného 
matrix. 

2) Pukliny poskytují propustnost, zatímco matrix má skladovací kapacitu, čili převážný 
objem uhlovodíků je obsažen v matrix. Pro dosažení zajímavých vytěžitelností je nevyhnutelná 
dobrá komunikace mezi matrix a puklinovým systémem, která zajistí, že značná část uhlovodíků 
bude proudit z matrix do puklin a dále systémem puklin do těžebních vrtů. Přítomnost puklin 
způsobuje existenci nebezpečí předčasného průniku vody nebo plynu do těžebních vrtů, proto je 
nevyhnutelné odtěžovat tato ložiska přiměřeným tempem a volit takové denní těžby, resp. denní 
vtláčení, aby byly vytvořeny podmínky pro prostup uhlovodíků z matrix do systému puklin. Síť 
těžebních (vtláčecích) vrtů musí být zvolena pro každé ložisko samostatně s ohledem na 
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orientaci, četnost a sklon puklin a rovněž vzhledem ke kolektorským vlastnostem matrix a 
puklinového systému. 

3) Matrix má nulovou porozitu, čili neobsahuje žádné uhlovodíky. Pukliny poskytují 
porozitu i propustnost. Veškerá ropa a plyn je vázaná pouze na pukliny. Příkladem takovéhoto 
netypického typu kolektoru je rozpukaný granit. Odtěžování takovýchto ložisek se častokrát 
vyznačuje rychlým poklesem těžby. Dalším nebezpečím je možnost rychlého průniku vody do 
těžebních vrtů. Kritickými faktory jsou mocnost ložiska, drenážní oblast jednotlivých vrtů a 
intenzita puklin. Tento typ kolektoru by byl z hlediska sekvestrace CO2 nejméně vhodný. 

Pórovitost sama o sobě nevystihuje podstatnou vlastnost kolektorských ložiskových 
hornin. Velmi důležitým parametrem, který vypovídá o charakteru kolektorů, je tzv. propustnost.  
 
Propustnost kolektorských hornin 
 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, určujících průmyslovou využitelnost uhlovodíkových 
ložisek, je propustnost kolektorských hornin. Propustností se rozumí schopnost hornin propouštět 
kapalinu nebo plyn. Číselně se vyjadřuje koeficientem propustnosti - k (m2). Propustnost není 
závislá jen na velikosti a tvaru pórovitých kanálků, ale i na charakteru kapalin a plynů (hustota 
viskozita), které horninou filtrují. Vzájemnou interakcí kolektorských hornin a přítomných 
kapalin a plynů se uplatňují kapilární síly a síly vnitřního tření kapaliny, které v některých 
případech mohou být natolik velké, že pohybové síly v podobě tlaku vody nebo plynu nejsou 
schopny je překonat. (Bujok et al., 1994) 
 
Sycení kolektorových hornin ropou, vodou, plynem 
 

Společně s ropou a plynem je vždy v kolektorské hornině v různém poměru zastoupena i 
ložisková voda. Praxí a výzkumy se zjistilo, že objem volných pórů v ložisku bývá ropou, resp. 
plynem zaplněných od 45 do 90 %. Zbytek objemu je zaplněn vodou (hygroskopická, obalovou, 
volně pohyblivou), což snižuje zásobu ropy nebo plynu a může ovlivnit i proces filtrace. Poměr 
objemu pórů nasycených ropou k celkovému objemu pórů v hornině vyjádřených v procentech 
se nazývá koeficient sycení ks (-). (Bujok, 2003) 

 
Ložiskový tlak a teplota 
 

V ložiskové vrstvě se kapalina a plyn obyčejně nacházejí pod různým tlakem, který je 
nazýván ložiskovým tlakem. Ložiskový tlak je ukazatelem hodnoty přirozené ložiskové energie. 
Čím větší je ložiskový tlak, tím větší energii má dané ložisko.  

Hodnota počátečního ložiskového tlaku, jak ukazuje praxe, je v přímém spojení se 
současnou hloubkou uložení horniny, resp. hloubkou, do které se hornina v průběhu 
geologického vývoje dostala. 

 
Tlaky a změny tlaku mají velký význam pro určování charakteristiky ložiska. Proto se 

také podrobně rozlišují ložiskové tlaky: 
 

- počáteční ložiskový tlak – tlak v ložisku před začátkem těžby, 
- statický ložiskový tlak – ložiskový tlak změřený při přerušení těžby, po odtěžení určitého 

množství ložiskového média, 
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- dynamický ložiskový tlak – tlak zjistitelný v ložisku mezi dvěma těžebními sondami, 
- dynamický tlak na dně sondy – tlak na dně sondy při těžbě. 

 
Tlak nasycení - je tlak, při kterém je ropa v ložiskových podmínkách nasycená plynem. 

To znamená, že není schopna v sobě dále rozpouštět další plyn. Schopnost ropy v sobě 
rozpouštět plyn závisí kromě tlaku i na teplotě a chemickém složení ropy a plynu. Pokud klesá 
tlak v ložisku pod tlak nasycení, dochází k uvolňování plynu, který byl v ropě rozpuštěný. 
Uvolněný plyn, mající nízkou viskozitu a vysokou expanzní schopnost, proniká rychleji kanály a 
póry horniny k těžebním sondám a unáší přitom sebou kapičky ropy. 
 

Ložisková teplota - obdobně jako tlak stoupá i teplota v závislosti na hloubce. Výzkumy 
ukázaly, že na většině míst na zemi se průměrně na každých cca 34 metrů hloubky zvýší teplota 
o 1 °C (geotermický stupeň). Nárůst teploty v závislosti na geotermickém stupni ovlivňuje 
charakter ropy a tedy i proces těžby. 

3.2 Fyzikálně - chemické vlastnosti ropy 
 

Z hlediska vytěsňování ropy, pomocí CO2 jsou velmi důležitými fyzikálními vlastnostmi 
zejména: hustota, viskozita, povrchové napětí a schopnost pohlcovat plyny. 
 
Hustota ropy 
 

Hustota rop je funkcí jejich chemismu a stavby. V podstatě je možné konstatovat, že 
nejnižší hustotu mají parafinické uhlovodíky (747,0 kg·m-3), vyšší cyklické naftenové 
uhlovodíky (869,0 kg·m-3) a nejvyšší hustotu mají aromatické uhlovodíky – smoly a asfalteny. 
Ve výjimečných případech jsou známy i ropy o hustotě 1060,0 kg·m-3 (Mexiko). (Buyun et al., 
2007) 

Například hustota neogenních rop na území České republiky v oblasti Vídeňské pánve se 
pohybuje v rozmezí od 880,0 do 980,0 kg·m-3 a rop z flyšového podloží v rozmezí od 820,0 do 
870,0 kg·m-3.  

Hustotu ropy dále ovlivňují veličiny jako je tlak a teplota. S rostoucím tlakem se hustota 
ropy zvyšuje, a naopak s rostoucí teplotou se zmenšuje. Hustotu ropy výrazně ovlivňuje i 
množství rozpuštěného plynu. Uhlovodíky metanové řady, které jsou za normálních podmínek 
v plynném stavu, se při ložiskovém tlaku a teplotě rozpouštějí na základě fázové rovnováhy mezi 
kapalnou fází a plynnou fází v ropě, čímž dochází k snižování viskozity. U rop s rozpuštěnými 
plyny silně vzrůstá i stlačitelnost a teplotní objemová roztažnost. 

Za určitých změn teplotních a tlakových podmínek ropa mění téměř všechny své 
fyzikální vlastnosti, zejména hustotu. Znalost těchto změn je z hlediska proudění kapalin velmi 
potřebná, protože vrstevní kapalina filtrující vrstvou prochází prostředím s proměnlivými 
podmínkami a tím jsou ovlivňovány všechny parametry proudění. 
 
Viskozita ropy 
 

Další důležitou charakteristikou ropy je viskozita (dynamická viskozita - μ; Pa.s), tedy 
vlastnost částic ropy kladoucí odpor vůči jejímu pohybu (vnitřní tření). Čím větší je viskozita, 
tím větší je odpor, který je třeba překonávat při její filtraci v horninovém prostředí nebo při 
proudění v dopravním potrubí. Viskozita ropy je závislá především na: 
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- složení ropy - s přibývajícím obsahem lehkých frakcí v ropě klesá i její viskozita. Asfalto 
– smolné látky naopak viskozitu ropy zvyšují. 

- obsahu volné vody i vody vázané v emulzi - v těžené ropě se voda vyskytuje jako volná, 
ale v ropné emulzi jako vázaná. Vliv vody na viskozitu ropy není jednoznačný, ale 
obecně lze říci, že závisí na množství i způsobu vzájemných vazeb. 

- ložiskových podmínkách - tlak, teplota - s narůstajícím tlakem se zvyšuje hustota a 
automaticky se zvyšuje i její viskozita. Největší změny viskozity však nastávají se 
změnou teploty. S rostoucí teplotou se snižuje viskozita. V mnohých ložiscích tak může 
dosáhnout viskozita ropy velmi nízkých hodnot blížících se k viskozitě vody, což je 
velmi příznivý faktor při vytěsňování ropy pomocí CO2. 

- množství rozpuštěného plynu - se zvyšujícím se obsahem rozpuštěného plynu za stejných 
podmínek tlaku a teploty se viskozita ropy snižuje. 

 
Povrchové napětí 
 

Pro filtraci ropy v kolektorské vrstvě je hodnota viskozity velmi důležitá. Průřez kapilár 
pórového prostředí je nestálý, a proto částice ropy musí při své filtraci podle nich měnit svůj tvar 
a tedy i svůj povrch. Dalším faktorem ovlivňujícím filtraci je přítomnost bublinek volného plynu 
či jiných kapalin nemísitelných s ropou (základní kapalinou). Jejich přítomnost zapříčiňuje větší 
odpor při filtraci ropy pórovými kanály (Jaminův efekt). Čím větší povrchové napětí ropa má, 
tím větší část vrstevní energie se spotřebuje na překonávání tohoto odporu. Zvýšením teploty a 
obsahu plynu se povrchové napětí snižuje. Zvýšením tlaku se naopak zvětšuje. Obecně platí 
pravidlo, že povrchové napětí je tím větší, čím větší je hustota ropy. (Bujok, 2003) 
 
Pohlcování plynu 
 

Laboratorními zkouškami a zkušenostmi z praxe bylo zjištěno, že ropa zbavená plynu 
zaujímá o 10 – 20 % menší objem než ve vrstevních podmínkách. Míra pohlcování plynu ropou 
je dána zejména ložiskovými podmínkami (tlak, teplota) a chemickým složení ropy a plynu. 

3.3 Působení CO2 při jeho injektáži do uhelné sloje 
 
 Jednou z možností ukládání oxidu uhličitého do geologických formací je jeho uložení do 
netěžitelných uhelných slojí. Podzemní skladování CO2 v podzemních uhelných slojích se 
považuje za jednu ze slibných možností. U tohoto způsobu ukládání se předpokládá 
kombinování s produkcí slojového metanu (ECBM – enhanced coal bed methane). Výhodou 
předmětné metody je, že injektovaný oxid uhličitý je přednostně adsorbován uhlím, zatímco 
původně adsorbovaný metan je jim vytlačován. Vedle ukládací kapacity pro ukládání oxidu 
uhličitého vzniká potenciál k zachycení resorbovaného metanu a jeho dalším využitím, např. 
kogenerací, lze snižovat náklady na uložení. (metoda CBM - získávání slojového metanu a jeho 
energetické využití) Klíčovým faktorem při realizaci uložení CO2 s produkcí slojového metanu 
(CBM) je permeabilita uhelné sloje. 

Průtok plynu slojí závisí na permeabilitě systému a lze ji chápat ve dvou rovinách: perme-
abilitě organické hmoty uhlí závislé na jejích vlastnostech a permeabilitě sloje, která je 
zajišťována systémem trhlin a zlomů. Permeabilita uhelné hmoty souvisí s porézním systémem a 
transport plynu se řídí difuzními zákony popsanými Fickovým mechanizmem. Tok plynu ve 
frakturách může být popsán jako Darcyho tok. Oba dva mechanizmy se zúčastňují toku plynu 
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v uhelné sloji. Permeabilita je závislá na struktuře pórů a fraktur a tedy i na prouhelnění, 
macerálovém složení, obsahu minerálií a geologických faktorech. Permeabilita výrazně klesá 
s hloubkou uložení sloje, avšak různé geologické faktory mohou tuto tendenci měnit. Desorbce 
vody a CBM při jeho těžbě znamená snížení tlaku v systému trhlin a snížení permeability. 
Zároveň však dochází ke kontrakci a růstu trhlin, které její hodnoty zvyšují. Při transportu CO2 
injektáží do uhelné sloje se však uplatňují i jiné mechanizmy. 

3.4 Využití změn vlastností CO2 při geosekvestraci 
 

Oxid uhličitý, který se v přírodě vyskytuje jako plyn, se může vyskytovat také jako pevná 
látka nebo kapalina. Změna jeho skupenství - fází je závislá na působení teploty a tlaku. 
Rozhraní mezi jednotlivými fázemi s vyznačením teploty (°C) a tlaku (bar) je znázorněno na obr. 
č. 3.1.  

 
Obr. č. 3.1: Fázový diagram oxidu uhličitého (Pagáč, 1998) 

 
Z předmětného fázového diagramu vyplývá, že linie sublimace, která pokračuje od 

trojného bodu jako linie nasycenosti, je rozhraním rozdílných skupenství oxidu uhličitého, 
vznikajících změnou - působením teploty a tlaku. Linie nasycenosti prochází dvěma body, které 
charakterizují jeho stav.  

Jsou to: 
− trojný bod, ve kterém existuje CO2 v rovnovážném stavu. V tomto bodě, při daném 

tlaku a teplotě, mohou existovat všechna jeho skupenství současně. 
− kritický bod, kdy při překročení teploty (31,1 °C) a tlaku (7,31 MPa) je CO2 

v superkritickém stavu (superkritická tekutina), ve kterém má současně vlastnosti 
plynu i kapaliny. Viskozita superkritické tekutiny se blíží viskozitě plynů. 
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Mimo trojného a kritického bodu diagram znázorňuje: 
− linii sublimace, kdy se mění pevná fáze ve fázi plynou; 
− linii nasycenosti, kde dochází ke změně plynné fáze CO2 do fáze tekuté; 
− linii tavení, kde se mění tekutá fáze ve fázi pevnou. 

 
Změnou fáze oxidu uhličitého se mění také jeho fyzikální vlastnosti. Dochází k změně 

hustoty (kg·m-3) a viskozity (mPa·s).  
 
Pro geosekvestraci CO2 je extrémně výhodné využít tzv. superkritického stavu (viz obr. 

č. 3.1). V superkritickém stavu zabírá totiž vtláčený CO2 mnohem méně prostoru v pórech než ve 
své normální plynné fázi. S rostoucí hloubkou, roste hustota CO2 a v hloubce 1000 m dosahuje 
svého maxima. Při teplotním gradientu 30 °C/km dosahuje hustota CO2 v hloubce 500 m 
hodnoty 140 kg·m-3, v 800 m již hodnoty 600 kg·m-3. V hloubce 1000 m dosahuje hustota 
hodnotu 650 kg·m-3. Za normálních podmínek (25 °C, 0,1 MPa) má CO2 hustotu 1,977 kg·m-3, 
což znamená, že 1 tuna CO2 zaujímá objem 526 m3. V hloubce 1000 m za teplotních a tlakových 
podmínek charakteristických pro tuto hloubku (35 °C, 10 MPa) zabere 1 tuna CO2 prostor pouze 
1,5 m3 (hustota CO2 = 650 kg·m-3). (IEAGHG, 2013/13) 
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4. Možnosti geosekvestrace CO2 v podmínkách České republiky  
 

Pro Českou republiku připadají tyto varianty možných úložišť oxidu uhličitého: 
•    uhelné sloje uzavřených dolů; 
•    hluboce uložené netěžitelné černouhelné sloje; 
•    lokality akviferového typu; 
•    ložiska s částečně vytěženou, nebo vytěženou ropou případně plynem. 

 

4.1 Geosekvestrace CO2 do uhelných slojí uzavřených dolů 
 

Pro geosekvestraci CO2 do slojí uzavřených dolů je třeba uvažovat toto: 
− riziko výstupu metanu, 
− mocnost pokryvu, 
− typologie pokryvu, 
− vytěžené objemy (porušenost masivu). 

 
Pro případnou realizaci geosekvestrace CO2 do potencionálních lokalit např. ostravské 

části OKR by bylo nutno přizpůsobit technologii injektáže s ohledem na vstup ukládaného oxidu 
uhličitého z injektážních vrtů do relativně velkého počtu jednotlivých slojí a malým mocnostem. 
Vzhledem k rozsáhlému porušení nadložních izolačních vrstev je tento způsob ukládání 
nepravděpodobný. 

4.2 Geosekvestrace CO2 do hluboce uložených netěžitelných slojí černého uhlí 
 

Hluboce uložené netěžitelné uhelné sloje jsou významnou geologickou formací pro 
ukládání CO2.  Jedinou z lokalit v ČR, kde se nachází značné zásoby netěžitelných slojí černého 
uhlí, je česká část hornoslezské pánve v Moravskoslezském kraji a kde lze použit metodu 
sekvestrace CO2 s  následným vytěsňováním metanu (CO2 - CBM). Sekvestrace CO2 do 
uhelných slojí je závislá na uhelných zásobách jednotlivých lokalit i na plynopropustnosti a 
plynonosnosti konkrétních slojí včetně těsnosti nadložních vrstev. Zásoby uhlí v české části 
hornoslezské pánve (tzn. v Moravskoslezském kraji), byly v minulosti orientačně prozkoumány 
v rámci geologického průzkumu. (Dopita, 1997) 
 Při injektáži CO2 do uhelných slojí, dochází následně k vytěsňování (desorbci) slojového 
metanu a tato metoda je známá jako intenzifikovaná extrakce (Enhanced Coal Bed Methane 
Extraction – CO2 - ECBM). Podnětem desorbce metanu z uhelné sloje je, že alespoň dvě až tři 
molekuly CO2 nahrazují jednu molekulu CH4. Tím dochází k tomu, že objem zadrženého oxidu 
uhličitého v uhelné hmotě je cca 2x vyšší než objem vytěsňovaného metanu. Metan absorbovaný 
v uhlí desorbuje, difunduje a transportuje na povrch, kde se odděluje od vody a využije se 
k různým účelům. (Ďurica, 2006) 

Sekvestraci oxidu uhličitého do uhelných slojí s následným vytěsňováním metanu nelze 
v současné době v podmínkách hornoslezské pánve realizovat. Důvodem je, že předmětná 
metoda je v rámci hornoslezské uhelné pánve doposud v rovině laboratorních výzkumů a dosud 
není vyřešena dlouhodobá propustnost uhelné hmoty umožňující desorpci obsaženého metanu. 

Laboratorními zkouškami prováděnými nejen v ČR, bylo zjištěno, že CO2 se v uhlí 
částečně rozpouští, váže se v uhelné struktuře různými nekovalentními vazbami a následně 
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vytěsňuje metan, ale interakcí CO2 dochází k bobtnání uhelné hmoty. Tím se mění vlastnosti 
ovlivňující transportní procesy, především systém pórů a trhlin a tím i propustnost. Uvedené 
změny a jejich časový a prostorový gradient nejsou dosud uspokojivě vysvětleny.  

Pilotní průzkum na sorbovaný metan v uhlí, který byl v ČR prováděn v období let 1993 
až 2000 v podmínkách hornoslezské pánve, i přes určité výsledky neposkytl dostatek poznatků, 
které by mohly zevrubně popsat a vyjádřit komplex fyzikálních a chemických jevů při injektáži 
CO2 do uhelných slojí v předmětné lokalitě a výsledky úspěšně aplikovat do reálných řešení. 
(Ďurica, 2006) 

K stejnému výsledku dospělo také vyhodnocení pilotního projektu RECOPOL, který byl 
prováděn v období let 2003 – 2005 v polské části hornoslezské uhelné pánvi v lokalitě Kaniow. 
Vyhodnocením dosažených poznatků řešeného projektu, se opět prokázalo, že v  podmínkách 
hornoslezské pánve v současné době nelze realizovat sekvestraci CO2 s následným výstupem 
metanu zejména z důvodů, že bobtnání zůstává i nadále kritickým faktorem a tím nedosažení 
cílenou dlouhodobou propustnosti uhlí.  
 Vyřešení dlouhodobé propustnosti a následné vytěsňování metanu injektovaným CO2 by 
měla také významné ekonomické výhody: 

− vytváří výhodné ekonomické podmínky použitím předmětné metody (snižuje náklady 
na sekvestraci CO2 o výnosy z využívaného metanu), 

− vytváří výhodné ekologické podmínky těžby CBM a jeho následné využití při výrobě 
elektřiny, 

− omezuje emise skleníkových plynů – CO2 a CH4, které významným způsobem 
přispívají ke globálním změnám atmosféry, 

− omezuje budoucí rizikové faktory zatížení nákladů výroby energie uhlíkovými 
daněmi. 

 
 V rámci OKR je teoreticky možné najít vhodné lokality (např. Frenštát Trojanovice), ale 
z pohledu ekonomicko – politického se tento způsob sekvestrace CO2 jeví v současné době jako 
neprůchodný. 

4.3 Geosekvestrace CO2 do lokalit akviferového typu  
 

Vhodnými lokalitami akviferového typu, kde lze realizovat geosekvestraci CO2, jsou 
slané akvifery. Slané akvifery jsou geologické formace tvořené velmi porézními a propustnými 
horninami (pískovci, vápenci, ale i některými bazalty), které jsou vyplněné slanou nebo 
brakickou vodou. Z důvodu hlubokého uložení a vysokého obsahu rozpuštěných solí je nelze 
využít jako zdroj pitné vody nebo pro zavlažování.  

K sekvestraci oxidu uhličitého lze využit jen akvifery, které mají ve svém nadloží vrstvy 
nepropustných hornin znemožňující zpětné uvolňování injektovaného CO2 a tím představují 
bezpečné úložiště. Vrstvy nepropustných hornin musí být bez zlomů, s minimální hloubkou 
uložení 800 metrů, aby oxid uhličitý mohl setrvat v superkritickém stavu  

Přesto, že sekvestrace CO2 do slaných akviferů není předmětem řešení této práce, jsou 
pro doplnění uvedeny lokality akviferového typu, kde je možno ukládat oxid uhličitý. Jako 
nejperspektivnější lokality na Moravě byly označeny objekty Vlkoš – Lobodice, Kobylí a 
Frýdlant nad Ostravicí – Malenovice. Na území ČR lze vymezit celkem 22 objektů akviferového 
typu. (Šimek, 2006) 
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 Sekvestrace CO2 do lokalit akviferového typu je možno realizovat, ale podmínkou je 
provedení podrobného geologického a geofyzikálního průzkumu, který musí být proveden 
v parametrech jako pro ložisko uhlovodíků. Hlavním kritériem využití slaných akviferů je, že 
jejich nadloží musí tvořit nepropustné horniny bez tektoniky a jejich minimální hloubka uložení 
800 m. Na rozdíl od ložisek uhlovodíků, nejsou známé jejich krycí horniny a tím jejich těsnící 
účinek. 

4.4 Sekvestrace CO2 do vytěžených nebo částečně vytěžených ložisek ropy případně 
zemního plynu 
 

Použití vytěžených, nebo částečně vytěžených ložisek ropy a plynů, které se rozkládají 
v oblasti Karpatské předhlubně a Vídeňské pánve, k geosekvestraci CO2 jsou výhodnou 
variantou a představují pohotovou kapacitu k  jeho ukládání, protože se vyznačují příznivými 
technickými a ekonomickými parametry: 

− nízké náklady na průzkum úložiště - ložiska uhlovodíků jsou geologicky a 
geofyzikálně velmi podrobně prozkoumanými lokalitami, 

− podrobná prozkoumanost potencionálního ložiska umožňuje provedení důkladné 
zhodnocení lokality z hlediska řízení jeho využití a monitoringu, 

− použitím injektáže CO2 dochází ke zvýšení výtěžnosti ropy (metoda EOR = Enhanced 
Oil Recovery ) z ložiska a tím ke snížení nákladů na zachycení, dopravu a uložení 
CO2, 

− před vlastní těžbou byly zásoby uhlovodíků těsně uzavřeny v geologické formaci a 
obdobně může být uzavřen i ukládaný oxid uhličitý,  

− vysoká bezpečnost uložení, nízké riziko zpětného uvolnění CO2, 
− část těžební infrastruktury lze znovu použít k transportu a injektáží CO2. 

 
Kapacita vytěženého, nebo částečně vytěženého ložiska ropy pro ukládání CO2 je závislá 

na pórovém prostoru uvolněném ropou a dalším pórovém prostoru vyplněném ložiskovou vodou 
ležícím pod roponosnými vrstvami nebo v jejich zápolí.  

Injektáž CO2 by byla prováděna způsobem stejným jako do slaných akviferů. Možnost 
realizace geosekvestrace CO2 do ložiska ropy je závislá na komplexním posouzení geologické 
stavby ložiska a jeho okolí včetně jeho kapacity. 

4.5 Závěr k vyhledání vhodné lokality pro geosekvestarci CO2 
 

Z výše uvedené analýzy vhodných lokalit k  provedení geosekvestrace CO2 a možností 
její realizace v různých geologických formacích v ČR vyplynulo: 

− sekvestraci oxidu uhličitého do netěžitelných uhelných slojí hornoslezské uhelné 
pánve nelze v současné době realizovat z důvodu nedosažení cílené dlouhodobé 
propustnosti uhlí umožňující desorpci obsaženého metanu z důvodů bobtnání uhelné 
hmoty vlivem interakce CO2,  

− využití lokalit akviferového typu nelze v současné době realizovat z důvodů 
nedostatečného geologického a geofyzikálního prozkoumání, které musí být 
provedeno v parametrech jako pro ložisko uhlovodíků. Hlavním kritériem využití 
slaných akviferů je, že jejich nadloží musí tvořit nepropustné horniny bez tektoniky a 
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s minimální hloubkou uložení 800 m. Další nevýhodou využití těchto struktur je, že 
předem musí být vyvrtány nové vrty pro vtláčení ukládaného CO2, 

− použití ložisek ropy a plynů k sekvestraci CO2 je variantou, která v současnosti 
představuje pohotovou kapacitu k  jeho ukládání, protože se vyznačují příznivými 
technickými a ekonomickými parametry, jsou geologicky a geofyzikálně velmi 
podrobně prozkoumanými lokalitami a rovněž je ložisko otevřeno vrty, které budou 
využity pro vtláčení ukládaného CO2. Další výhodou je, že vtlačováním CO2 do 
částečně vytěženého ložiska se zvýší jeho výtěžnost o zbytkovou ropu (metoda EOR). 

 
V České republice se z hlediska geosekvestrace CO2 jeví jako hlavní prostor pro 

geologické uskladňování Vídeňská pánev jako základna dosavadní produkce přírodních 
uhlovodíků a rovněž další významné jednotky a to především předneogenní podloží Vídeňské 
pánve, jihovýchodní svahy Českého masivu, Vnější Karpaty a Karpatská neogenní předhlubeň.  

Pro konkrétní vytipování teoreticky vhodných struktur byly využity strukturní geologické 
mapy, které již byly publikovány v odborné literatuře (např. Hudcová et al., 2004; Kachlík et al, 
2004; Ďurica et al., 2011), případně jsou k dispozici na MND a.s. v Hodoníně. Podrobnější 
charakteristika je uvedena v kapitole 5. 
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5. Podmínky pro geosekvestraci CO2 v uhlovodíkových ložiscích 
 
Prakticky každé ložisko ropy a zemního plynu je využitelné pro skládkování tekutých 

odpadů, tedy i CO2, protože splňuje základní podmínku této činnosti, a tou je hydrodynamická 
uzavřenost obzoru. Při výběru injektážní zóny je potřeba provést detailní geologický, 
hydrogeologický a chemický průzkum. Nedílnou součástí při výběru injektážní zóny je také 
zjištění a zhodnocení technického stavu injektážních vrtů, resp. sond, protože špatný technický 
stav injektážních vrtů může zapříčinit znehodnocení injektážní zóny. 

5.1 Uhlovodíkové akumulace jako perspektivní varianta trvalého úložiště 
  

Území České republiky se geologicky člení na dvě regionální megastruktury – Český 
masiv a Karpaty. Dělicí linie probíhá přibližně v zóně západního okrajového zlomu neogenní 
čelní předhlubně mezi Znojmem a Ostravou. 

Český masiv jako varisky konsolidovaná struktura se východně od uvedené linie noří pod 
neogenní předhlubeň a dále pod Karpaty. Dlouhodobý denudační proces Českého masivu 
podstatným způsobem snížil perspektivu jeho odkryté části pro uchování uhlovodíkových 
akumulací. 

Na druhé straně alpinsky zvrásněná karpatská soustava s mladotřetihorními depresemi 
tvoří hlavní základnu jak dosavadní produkce přírodních uhlovodíků, tak jejich perspektivního 
rozvoje. Toto je též podloženo mnohaletou aktivitou v jednotlivých oblastech, kde zaujímá 
především Vídeňská pánev zvláštní postavení, plynoucí z mimořádné úspěšnosti průzkumu, její 
uhlovodíkové potence a délky trvání průmyslové prospekce (Bujok, 2003; Ďurica, Suk, 2011; 
Pagáč, 1998). 

Vídeňská pánev vytváří podlouhlou depresi, protaženou v karpatském směru od JZ k SV. 
Na západním okraji hraničí s waschberskou zónou a ždánickou jednotkou, na severu 
s magurským flyšem a bradlovým pásmem, na východě s Malými Karpatami a Litavským 
pohořím a na jihu s vápencovými a flyšovými Alpami. V podélném směru má zhruba 150 km a 
v nejširším místě přes 50 km. Nepravidelnost jejího tvaru dodávají okrajové lineární prohlubně 
s délkou 30 až 40 km a šířkou 10 až 15 km. Na severu k nim patří hradišťský příkop a brezovská 
deprese, na jihu neusiedlerský výběžek. V příčném směru je Vídeňská pánev geograficky 
rozdělena na severní českou a jižní rakouskou část. (Bujok, 2003; Pagáč, 1998). 

Uhlovodíkové akumulace jsou na jednotlivých nalezištích roztroušeny většinou do řady 
dílčích tektonických jednotek a produktivních horizontů, vytvářejících kolem dvou set 
samostatných kontinuitních izolovaných ložiskových objektů. Převážná část průmyslových 
akumulací byla zjištěna v neogenních sedimentech, a to prakticky ve všech stupních od 
eggenburgu až po panon. Rovněž v podloží neogénu Vídeňské pánve byly zjištěny menší 
akumulace uhlovodíků vázané na morfologické elevace flyšového reliéfu (Týnec, Vacenovice, 
Ratíškovice). Byly rovněž dosaženy průmyslové přítoky uhlovodíků z mezozoických karbonátů 
centrálně-karpatských jednotek budujících podloží neogénu v jižní části pánve.  

5.2 Vytipování úložiště vhodného pro geosekvestraci CO2 
 

Z dostupných údajů je patrná poměrně velká četnost ložisek uhlovodíků na území jižní 
Moravy (obr. č. 5.1 a obr. č. 5.2). V této disertační práci se však nelze věnovat všem ložiskům, 
proto byly stanoveny omezující podmínky, aby byla zvolena pouze ta ložiska, která se jeví jako 
vhodná pro geosekvestraci CO2 nejen po stránce ochrany životního prostředí, ale také 
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z ekonomického hlediska. Jako základní omezující podmínky pro výběr vhodných struktur 
ložisek uhlovodíků pro geosekvestraci CO2 (se zahrnutím ekologického i ekonomického 
hlediska) jsou, s přihlédnutím k zahraničním poznatkům (O´Dell et al., 2010), tyto: 

 
1) Ochrana životního prostředí. Některá ložiska uhlovodíků v České republice se nachází 

v povodí řeky Moravy nebo povodí Dyje, kde je hned několik zdrojů pitné vody, což 
legislativně významně komplikuje případné využití pro daný účel. Mezi tato ložiska patří 
např. Týnec, Lanžhot-Brodské, Poštorná, Lanžhot, Břeclav a částečně ložisko Hrušky. 

2) Hloubka uložení ložiska. Všeobecně se považuje za bezpečnou pro injektování odpadu (CO2) 
do horninového prostředí hloubka přes 500 m, někteří autoři uvádějí až 700 m (Hydrological 
Principles for the Deep Well Disposal for Liquid Wastes and Wastewater – UNESCO – IHP, 
projekt A.3.6 1985). V těchto hloubkách většinou ustává aktivní oběh podzemní vody. 
Z tohoto důvodu je vyloučeno ložisko Vracov s hloubkou uložení cca 500 m. Pro lepší 
uskladňovací podmínky je třeba dostat CO2 do superkritického stavu a proto je třeba mít 
k dispozici vhodný horizont v hloubce minimálně 800 m. 

3) Kapacita ložiska. Jednou ze základních podmínek pro rentabilitu procesu vtláčení je kapacita 
ložiska. Mezi malé ložiskové struktury lze zařadit ložisko Mutěnice, Lužice, Lednice (mimo 
ložisko Lednice – Valtice, otevřené vrtem Lednice 11). U těchto ložisek se většinou jedná o 
několik dílčích struktur tektonicky rozdělených. 

4) Tektonika. Nevyjasněná a neověřená komunikace mezi jednotlivými ložiskovými krami a 
jednotlivými vrty. Vzorovým příkladem takového ložiska je ložisko Hrušky, jež je otevřeno 
řadou vrtů, u nichž není zcela ověřena vzájemná komunikace. 

5) Velký počet vrtů otvírajících ložisko. Dalším významným faktorem ovlivňujícím nejen 
rentabilitu procesu vtláčení je počet vrtů otvírajících ložisko. S velkým počtem vrtů na 
lokalitě rostou náklady na převystrojení každého takového vrtu a samozřejmě i 
potencionální riziko úniku vtláčeného média do okolního prostředí. 

6) Ložiska vhodná pro PZP. Dlouhodobé uskladňování CO2 bude přímou konkurenční aktivitou 
se zřizováním a provozem podzemních zásobníků plynu. Rozhodnutí zda uskladňovat CO2 
nebo zemní plyn bude strategickým rozhodnutím vlastníků vhodné struktury a bude 
podmíněné dlouhodobou ekonomickou efektivitou. V České republice se nachází řada 
podzemních zásobníků plynu (např. Uhřice, Dolní Bojanovice, Štramberk), které jsou 
považovány za strategické pro zásobování státu a tedy nelze uvažovat o změně jejich 
užívání. Dále se na území republiky nacházejí ložiska, která se již dotěžují a uvažuje se o 
jejich konverzi (např. Dambořice – probíhá proces konverze). 

 
Na základě výše uvedených omezujících podmínek byla vytipována jako ložiska 

teoreticky vhodná pro geosekvestraci CO2 ložiska Podvorov, Lužice, Valtice, Velké Bílovice, 
Krumvíř, Karlín a Josefov. I když ložiska v oblasti Velké Bílovice a ložisko Josefov se mohou 
jevit do budoucna perspektivní jako podzemní zásobník plynu, byla vytipována v každé oblasti 
jedna struktura s velkou kapacitou a malým počtem otevírajících vrtů. V další části práce bude 
blíže prezentována perspektivní lokalita Lužice.  
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Obr. č. 5.1: Evidovaná ložiska kapalných uhlovodíků v ČR (www.geofond.cz) 
 

 
 
 

Obr. č. 5.2: Evidovaná ložiska plynných uhlovodíků v ČR (www.geofond.cz) 

43 
 



 

Geologická charakteristika lokality Lužice 
 

Lužická oblast se nachází v severozápadní části hodonínsko-gbelské hrásti. Jejím 
základním stavebním prvkem je lužický zlomový systém JZ – SV směru s úklonem k SZ, který 
dělí oblast na několik meziker. Působil především v sedimentech spodního miocénu. V mladších 
sedimentech se projevují jen jeho výraznější složky. V sarmatu a badenu je možno vyčlenit 
mladší protiklonnou tektoniku přibližně stejného směru. 

Předneogenní podloží pánve je reprezentováno paleogenními sedimenty zlínských vrstev 
račanské jednotky. Litologicky jde převážně o šedé, slabě jemně písčité, nevrstevnaté jílovce. 
V menší míře se vyskytují šedé, jemně až středně zrnité vápnité pískovce. 

Neogenní sedimentace začíná usazením až 200 m mocného souvrství spodního 
eggenburgu, které bylo zatím zjištěno pouze v dílčí depresi v JZ části oblasti mezi vrty Lu 58, 
120, 122, 160, 175, 180, 176 a 146. Tvořeno je ve spodní části vrstvami až 30 m mocných, 
šedých, jemně až středně zrnitých, slídnatých vápnitých pískovců a slepenců s četnými 
rozrušenými jádry zkamenělin. Slepenec je tvořen dokonale opracovanými valouny flyšového 
materiálu o velikosti až 9 cm. Tímto dokonalým opracováním, vápnitým tmelem a silným 
zpevněním se zásadně liší od nadložního lužického slepence. Vyšší část spodního eggenburgu 
představuje tmavě šedý, jemně písčitý, jemně slídnatý nevrstevnatý, slínitý jílovec, místy 
s hojnými zuhelnatělými zbytky rostlin. Lze předpokládat, že následně došlo k přerušení 
sedimentace a denudaci souvrství do takové míry, že se zachovalo jen v depresních zónách. 

Transgrese svrchního eggenburgu zasáhla postupně celou lužickou oblast. Spodní část 
souvrství je reprezentována souvrstvím lužického slepence, který překrývá členitý povrch 
denudovaného flyše, v důsledku čehož má proměnlivou mocnost. Budován je převážně 
ostrohrannými, jen zčásti opracovanými úlomky flyšového materiálu o velikosti až 10 cm, které 
jsou stmeleny šedým slínitým jílem. Místy byly ve slepenci zjištěny až několik metrů mocné 
bloky flyšového materiálu. Slepenec překvapivě vykazuje poměrně slabé zpevnění, v důsledku 
čehož je rozpadavý. Celkový charakter slepence svědčí o rychlé sedimentaci a transportu 
materiálu na krátkou vzdálenost. Ložiskový význam mají nepravidelně vyvinuté polohy 
světlešedého, jemně až středně zrnitého polymiktního vápnitého pískovce až drobnozrnného 
slepence, které dosahují mocnosti až 10 m. Vertikálně i laterálně přechází slepenec do typické 
šlírové sedimentace spodních lužických vrstev. Jde o souvrství šedého, slabě jemně písčitého, 
jemně slídnatého, vrstevnatého slínitého jílu střídajícího se s poprašky až vrstvičkami světle 
šedého, jemnozrnného slídnatého slínitého písku, který dodává sedimentu charakteristickou 
šlírovou laminaci. Místy se v souvrství vyskytují vrstvy pískovců až slepenců dosahujících 
mocnosti až několika metrů. (Ďurica, Suk, 2011; Pagáč, 1998). 

Po usazení eggenburgu dochází k částečné přestavbě pánve, což se projevilo přesunem 
centra sedimentace k jihu. V důsledku toho sedimentuje ottnang v severní části oblasti na 
sedimenty eggenburgu, zatímco v nejjižnější části oblasti přímo na zvětralý povrch paleogénu. 
Bazální klastika ottnangu byla zjištěna ve dvou odlišných vývojích. V severní části, na 
eggenburgu, se usadil bazální obzor nazývaný H 1, který dosahuje mocnosti až 40 m. Faciálně 
však není stálý, má spíše čočkovitý charakter, takže místy zcela vyslíňuje. V jižní části oblasti a 
dále v oblasti Týnec jsou bazální klastika tvořena slepencem obdobného charakteru jako má 
lužický slepenec eggenburgu, jeho mocnosti jsou však podstatně menší. Pro vyšší část ottnangu 
je charakteristická šlírová sedimentace svrchních lužických vrstev, která je litologicky velmi 
podobná eggenburgskému šlíru. Uvnitř těchto vrstev se v některých místech vyskytují mocnější 
polohy písků. 
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Stěhování pánve a tím i centra sedimentace k jihu pokračuje i v době ukládání dalšího 
neogenního stupně – karpatu. Lez předpokládat, že severní okraj karpatské sedimentace 
dosahoval původně až do prostoru vrtů Lu 183, 126 a 157. Později však byl spolu se sedimenty 
ottnangu a eggenburgu denudován, v důsledku čehož se sedimenty karpatu dnes vyskytují pouze 
v nejjižnější části oblasti na vrtech v mikulčické depresi. Obdobně tomu bylo i ve spodním 
badenu, jehož sedimenty se dnes vyskytují také pouze v mikulčické depresi a částečně i v JZ 
části oblasti směrem k ložisku Josefof. 

Středněbadenské sedimenty se v lužické oblasti vyskytují pouze na pokleslé kře 
lužického zlomu a to v redukované mocnosti do 30 m. K jejich usazování došlo po zásadní 
přestavbě pánve, kdy začaly působit systémy zlomů steinbergského a schrattenbergského na 
západním okraji pánve, zlomy lanžhotského – hrušecko - lužického systému ve střední části a 
hodonínsko-gbelské zlomy na východním okraji naší části pánve. Tím došlo k vyzdvižení 
hodonínsko-gbelské hrásti a k již zmíněné rozsáhlé denudaci spodnomiocenních sedimentů. 
Vymodelována byla také moravská ústřední deprese, ve které bylo hlavní centrum středně 
badenské sedimentace. Do lužické oblasti zasahovala depozice pouze okrajově, pravděpodobně 
až ve své nejmladší fázi. Zahájena je písčitým, až 10 m mocným obzorem, který je ztotožňován 
s lábským obzorem. Vzhledem k tomu, že zde pod ním nejsou uloženy pestré vrstvy, ale přímo 
spodní baden, může jít také o bazální středněbadenský obzor. Tento názor podporuje i fakt, že až 
nad tímto obzorem je na některých vrtech vyvinut litotamniový obzor, který je na hodnonínsko -
gbelské hrásti považován za faciální ekvivalent lábského obzoru. Litotamniový obzor byl zjištěn 
i v těsném okolí lužického zlomu. (Ďurica, Suk, 2011; Pagáč, 1998). 

Následná depozice sedimentů svrchního badenu zasáhla již celou lužickou oblast. Jde 
převážně o šedé vrstevnaté slínité jíly s polohami faciálně méně stálých písků. Na vysoké kře 
lužického zlomu dosahuje souvrství mocnosti kolem 50 m, zatímco na pokleslé kře dochází 
postupně k narůstání mocnosti směrem do moravské ústřední prohlubně. Ve spodní části 
souvrství se hojně vyskytují úlomky nakrofosílií, zatímco svrchní část je charakteristická 
přechodem do pestrých vrstev. Tato změna litologie je odrazem snížení mořské hladiny a 
následným přechodem do lagunární sedimentace. 

Sedimentace těchto pestrých, převážně pelitických vrstev pokračovala i ve spodním 
sarmatu a je spojena s rozvojem říční sítě zařezávající svá koryta do těchto sedimentů. Písčité 
obzory vytvořené ve výplních koryt byly zjištěny i v lužické oblasti. Vyšší část sarmatu 
představuje jílovito - písčité souvrství, ve kterém se střídají vrstvy šedého jemně písčitého, 
slínitého jílu s vrstvami šedého jemnozrnného slínitého písku. Charakteristický je poměrně hojný 
výskyt úlomků makrofosílií v celém profilu. Písčitost souvrství je vyšší než u svrchního badenu a 
faciální stálost i mocnost písků směrem do nadloží stoupá, takže nejvyšší písky 2. a 1. jsou velmi 
dobře korelovatelné po celé ploše oblasti a dosahují mocnosti až přes 30 m. 

Nadložní sedimenty panonu odrážejí postupné vyslazování moře, což se projevuje i na 
karotážních diagramech postupným zvyšováním hladiny odporových křivek. Litologicky jde o 
šedé až zelenošedé slínité jíly střídající se s šedými jemnozrnnými slídnatými slínitými písky, 
které jsou velmi dobře korelovatelné. Celková mocnost souvrství v západní části oblasti se blíží 
až 500 m. Směrem k východu dochází k postupnému snižování mocnosti panonu až na cca 
300 m. 

Usazeniny neogénu jsou představovány sedimenty pontu. Jejich nižší část má charakter 
uhelné série, na jejíž bázi je vyvinuta dubňanská lignitová sloj. Litologicky jde o tmavošedé až 
černé uhelné jíly s polohami šedých, jemně zrnitých písků a vrstvy lignitu. V důsledku 
vyzdvižení oblasti je část tohoto souvrství denudována a to tak, že ve východní části oblasti se 
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lignitová sloj nachází těsně pod povrchem. Vyšší část pontu představují jezerní sedimenty pestré 
série. Převážně jde o zelenohnědé, rezavě skvrnité jíly s ojedinělými polohami písků až štěrků. 
Vyskytují se pouze v západní části oblasti. 

Kvartérní pokryv je převážně tvořen aluviálními usazeninami řeky Moravy a Kyjovky. 
Reprezentován je různě zrnitými písky až štěrky střídajícími se s písčitými jíly anebo 
žlutohnědými cihlářskými hlínami. 
 
Tabulka č. 5.1: Přehled stáří jednotlivých geologických vrstev (materiály MND a.s.) 

Geologické období Začátek období (mil. let) Konec období (mil. let) 
Eggenburg 20 -   24 18 

Baden 17 -   18 13 
Sarmat 13,5 - 13 11 
Panon 11,2 8 

 
Ložisko Lužice – slepenec – sever 
 

Vytěžené ložisko ropy Lužice – slepenec – sever (29), je situováno v severozápadní části 
těžebního pole Lužice. Jedná se o čočkovité, litologicky omezené těleso o mocnosti asi 12 metrů. 
Nejvyšší pozice struktury byla zastižena sondou Lu-69 v hloubce 1049 m. Těleso je tvořeno 
eggenburgským slepencem, překrytým cca 110 m mocnou vrstvou jílovce eggenburgského 
souvrství a sedimenty badenu, sarmatu a panonu. Po svém objevení bylo ložisko Lužice – 
slepenec – sever na základě výsledků geologického průzkumu a těžby klasifikováno jako ropné 
ložisko s malou plynovou čepicí. Těžba ložiska byla zahájena v roce 1953 a ukončena v roce 
1987. V současnosti je vytěžený ložiskový objekt otevřen sondami Lu-69, 74, 95, 96, 154 a 155. 
Mezi uvedenými sondami, s výjimkou sondy Lu-96, která zastihla obzor v jeho okrajové části 
v menší mocnosti a se zhoršenými kolektorskými vlastnostmi, byla v průběhu těžby aplikací 
DTM – druhotných těžebních metod (vtláčení plynu do plynové čepice ložiska) prokázána 
vzájemná komunikace. Ložiskový objekt má přibližnou kapacitu 23 600 m3. Vlastní objem 
zatlačeného odpadu (CO2) bude záviset na skutečném vývoji ložiskových tlaků při zatláčení. 

5.3 Možnost sekvestrace CO2 ke zvýšení výtěžnosti ropy 
 

V současné době je používáno členění na tři základní typy těžebních metod – a to 
primární, sekundární a terciérní.  

Primární fáze těžby maximálně využívá tzv. ložiskový tlak, (vrstevní, vnitřní energii 
ložiska, jako je tlak plynu, tlak ložiskové vody nebo kombinaci těchto dvou energií), při jehož 
dostatečné hodnotě lze těžit ropu samotokem. Při nižších hodnotách je nutno aplikovat tzv. 
mechanizovanou těžbu (těžba pomocí hlubinných čerpadel nebo kompresorů, tzv. Gas-Lift). 
Vytěžitelnost při této těžební fázi se pohybuje okolo 30 % - 40 % z celkového množství ropy 
obsažené v ložisku. U velmi viskózních rop je vytěžitelnost ještě nižší, a to 5 – 10 %. 

Sekundární fáze těžby využívá mechanizmů zatláčení zejména zemního plynu do ložiska 
(např. do plynové čepice), resp. zatláčení ložiskové (případně povrchové – upravené) vody do 
ložiska (např. do zóny zaokrajové vody) za účelem vytěsnění „zbytkové“ ropy, která zůstala 
v propustných vrstvách po primární těžební fázi. Sekundární těžební fází může být vytěžitelnost 
zvýšena až na 45 %. 

Terciální fáze těžby je aplikována tehdy, když primární nebo sekundární metody 
přestávají být účinné. Do této těžební fáze jsou zahrnuty speciální, metodicky různorodé metody, 

46 
 



 

např. zatláčení vody zahuštěné polymery a povrchově aktivními látkami, využití tepla pro snížení 
viskozity ropy (podzemní spalování, vtláčení páry nebo horké vody), zatláčení 
„neuhlovodíkových“ plynů do ložiska (např. CO2, dusíku, spalných plynů), použití chemikálií 
(povrchově aktivní látky), využití metabolické činnosti anaerobních baktérií atd.  

Cílem terciálních metod je jednak intenzifikace přítoku další „zbytkové“ ropy, která 
nebyla vytěžena během primární nebo druhotné těžební fáze a jednak se zaměřit na ložiska, která 
v minulosti nemohla být těžena ať už z technických či ekonomických důvodů (těžké ropy, 
bitumenové písky).  

V závislosti na charakteru ropy, ložiskových podmínkách a zejména pak vhodně zvolené 
těžební metodě, je s aplikací terciární odtěžovací fáze možné získat až 60 % (v některých 
případech i 80 % až 90 %).   

Terciální metody jsou v zahraniční literatuře uváděny souhrnně pod zkratkou EOR 
metody (Enhance Oil Recovery methods). Tímto termínem jsou označovány metody, které se 
pro ropná ložiska užívají, jestliže primární nebo sekundární metody přestávají být účinné. I když 
se EOR metody aplikují pro zvýšení vytěžitelnosti ropných ložisek podle základního členění fází 
těžby jako třetí v pořadí, tak v posledních letech narůstá počet případů, kdy těchto metod je 
užíváno i v prvopočátečním stádiu těžby. Tento trend je způsoben ložiskovými podmínkami, 
které jsou na některých lokalitách natolik složité, že primární nebo sekundární metody by měly 
téměř nulový těžební efekt. (O´Dell et al., 2010; Buyun et al., 2007) 

5.3.1 EOR metody pro zvýšení vytěžitelnosti ložisek ropy 
 
Pro zvýšení vytěžitelnosti ropy z ložisek kapalných uhlovodíků jsou v ropném těžebním 

průmyslu stále častěji aplikovány EOR metody (obr. č. 5.3). Často se také v této oblasti lze setkat 
s používanými zkratkami, jako jsou IOR (Improved Oil Recovery - intenzifikační metody) a 
AOR (Advanced Oil Recovery – progresivní metody při zvyšování vytěžitelnosti ropných 
ložisek). Uvedené doplňkové metody mají podobný význam jako EOR, jen jsou aplikovány při 
primární nebo sekundární těžbě, při kterých zajišťují doplňkové zásahy do celého těžebního 
procesu, např. štěpení kolektorských vrstev, snižování objemu vody z těžené ropné směsi přímo 
v sondě. (Buyun et al., 2007) 

Díky těmto metodám se mohou těžit ložiska, která by se před několika desítkami let ani 
těžit nemohla nebo jen s malou efektivitou. Stálý rozvoj metodicky propracovanějších těžebních 
metod souvisí s novými produkčními technologiemi založenými na moderních technologiích 
vrtání a technologiích hydraulického štěpení. 

Cílem EOR metod však není jen zájem o vyvinutí efektivních technologií pro zvyšování 
vytěžitelnosti ropy u ložisek nevydobytých stávajícími technologiemi. EOR metody se zabývají i 
zlepšováním ložiskového modelování a prognózními procesy. Ložiskové simulace, s pomocí 
pokročilých výpočtových technik pomáhajících předvídat chování a zpětnou reakci ložiska při 
 aktuálních intenzifikačních procesech nebo při předvídání možného zvyšování vytěžitelnosti při 
plánovaných EOR projektech.  

Na základě výsledků modelování se dá zpracovat i správné rozplánování vývoje těžby a 
rozmístění těžebních technologií, což zvýší předpokládanou vytěžitelnost ložisek, která jsou už 
ve stádiu závěrečné těžby nebo prodlouží délku primární nebo sekundární těžby. Je však nutno 
říci, že na zvýšení vytěžitelnosti ropných ložisek má podíl i produkční technologie a to zejména 
díky zlepšení technologie vrtání a technologie hydraulického štěpení. 
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Obr. č. 5.3:  Základní rozdělení EOR metod (Pagáč, 1998) 
 

Hlavními mechanizmy EOR metod, které využívají v různém poměru a kombinacích 
jednotlivé aplikace vytěsňovacích metod, se rozdělují do třech základních slupin (metody dle 
vytěsňovacích mechanizmů viz tabulka č. 5.2):  

• extrakce rozpouštědla pro dosažení procesu mísitelnosti,  
• redukce mezipovrchového napětí, 
• změna viskozity ropy nebo vody, plus zvýšení tlaku v ložisku. 

 
Tabulka č. 5.2:  Základní rozdělení metod podle mechanizmu vytěsňování Pagáč, 1998) 
 

Mísitelné metody 
     Vtláčení dusíku a spalných plynů 
      Vtláčení uhlovodíků (a kapalin) 
      Vtláčení CO2 
Metody snižování mezipovrchového napětí 
      Vtláčení polymerů s PAL (povrchově aktivní látky) 
      Vtláčení polymerů s PAL a zásadou 
      Aplikace mikroorganizmů 
Metody ovlivňování viskozity 
      Vtláčení horké páry 
      Spalování uhlovodíků přímo v ložisku 
      Vtláčení polymerů 
      Gravitační stabilizace ropy po vtláčení horké páry nebo plynu 
      Aplikace mikroorganizmů 

 
 
Proces vtláčení (sekvestrace) CO2 

 
Při CO2 metodě se do ložiska vtláčejí velká množství CO2 (30 % a více Vp = objem 

pórového prostranství). Vtláčené CO2 je schopné při dostatečném tlaku extrahovat z ropy lehké a 
středně těžké uhlovodíky. Použije-li se CO2 v superkritickém stavu, je jeho směs s ropou 
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dokonale mísitelná, čímž se snižuje viskozita ropy. V případě nižších vtáčecích tlaků, proces 
mísení CO2 není generován, nebo jen v omezeném rozsahu. Vytěsňování ropy při nemísitelných 
metodách je méně efektivní, ale vytěžitelnost ropy je při nich lepší než při vtláčení pouhé vody 
do ložiska. 
 
Mechanizmus působení:  

Při vtláčení CO2 do ložiska se při těžbě ropy uplatňují procesy: (1) bobtnání surové ropy 
(CO2 je velmi dobře rozpustný v těžkých ropách); (2) snížení viskozity ropy (více efektivnější 
než při aplikaci N2 nebo NH4); (3) snížení mezipovrchového napětí mezi fázemi ropy a směsí 
CO2 s ropou v těsném okolí zóny mísení; a (4) vyvolání procesu mísení pokud je tlak dostatečně 
vysoký. Nemísitelné metody probíhající při tlacích nižších než je minimální mísící tlak (MMP - 
Minimal Mix Pressure) by se daly aplikovat na všechna ložiska s hustotou ropy vyšší než 
22 °API (americká norma podle American Petroleum Institut – API). 

 
Omezení:  

Proces mísení nastává u CO2 přibližně od 2,07 MPa, účinnost mísení je však minimální. 
S rostoucím tlakem až na hodnoty kolem 28 MPa, vykazuje CO2 velkou schopnost mísení a 
metoda se tak stává velmi účinnou.  

Důležité pro tuto vytěsňovací metodu je také zajištění stálého zdroje CO2. Ve světě se 
používá jak přírodní zdroj CO2, který je za tímto účelem těžen, anebo se používá průmyslový 
zdroj CO2, jako odpad z energetického a průmyslového odvětví. 

 
Problémy:  

Protože se plyny obecně mohou pohybovat v roponosném kolektoru snadněji než ropa 
samotná, nastává nebezpečí vniknutí CO2 do těžebních sond velmi brzy (Quick Exit), aniž by se 
jakkoliv snížila viskozita ropy. Navíc pak může docházet ke korozi částí vystrojení těžební 
sondy. Z tohoto důvodu se střídavě vtláčí CO2 do ložiska společně s vodou. Periodickým 
střídáním injektovaných médií (plyn/voda) se vytváří i levná a efektivní zábrana 
proti předčasnému průniku plynů k těžebním sondám (obr. č. 5.4). Tímto způsobem se stabilizuje 
přední val při vtláčení CO2. Z výše uvedených důvodů je třeba vhodně navrhnout postup vtláčení 
směsí tak, aby výsledný efekt těžby byl co nejúčinnější. Nákladovost zatláčení CO2 je přibližně o 
10 % vyšší, než u klasického zavodňování. Vytěsňovací efekt se pohybuje do 50 %. 
 
Současné projekty:  

Ve Spojných státech amerických byl v roce 1972 uskutečněn první projekt vtláčení CO2 
(stát Texas) za účelem zvyšování vytěžitelnosti ropných ložisek. Od té doby se CO2 používá 
v mnoha státech Spojených států amerických, např. Louisiana, Mississippi, Wyoming, 
Oklahoma. Zatláčení CO2 jako vytěsňovacího média pro zvýšení produkce ropy, bylo 
implementováno i v dalších zemích, jako je např. Kanada, Maďarsko, Turecko a Trinidad. 
 
Uskladňování CO2:  

Nejenom že zatláčení CO2 napomáhá zvyšovat efektivitu odtěžování ropných ložisek, ale 
je i jednou z možností jak v budoucnu využít vytěžená nebo dotěžovaná ložiska ropy pro jeho 
deponaci. Zachytávání a dlouhodobé skladování CO2 z průmyslových zplodin (tzv. 
geosekvestrace) se stává mezinárodním tématem při částečném řešení problematiky 
skleníkových plynů. 
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Obr. č. 5.4:  Řízené zatláčení CO2  a vody v rámci EOR metod (Slivka et al., 2010) 

 
Proces sekvestrace CO2 společně z možného zvyšování vytěžitelnosti ropy může 

značně eliminovat náklady na zachycení a uskladňování CO2. Varianta tohoto typu 
uskladňování se z těchto důvodů jeví jako velmi perspektivní.  

Pro bližší seznámení se s problematikou působení CO2 na zvýšení vytěžitelnosti 
ropných ložisek jsou v následujícím textu uvedeny základní principy těchto mechanismů. 

5.3.2 Mechanismus vytěsňování ropy pomocí CO2 
 
Vytěsňování ropy pomocí CO2 závisí na mechanismech spojených s fázovým chováním 

směsi CO2 a ropy, které je silně závislé na ložiskové teplotě, tlaku a také složení ropy. Charakter 
vytěsňování ropy zapadá do pěti kategorií zobrazených na obr. č. 5.5. 

 
Obr. č. 5.5: Efekt ložiskové teploty a tlaku na mechanismy vytěsňování ropy pomocí CO2 (Pagáč, 1998) 
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Při ložiskovém tlaku nižším než 6,89 MPa (oblast I) spočívá efekt vytěsňování ropy 
pomocí zatláčeného CO2 na rozpouštění plynu v ropě (nemísitelný proces). 

Při ložiskovém tlaku nad 6,89 MPa můžeme pozorovat několik charakteristik fázového 
chování oxidu uhličitého. Jestliže ložiskový tlak spadá do oblasti II, dochází podle Holma 
k podstatnému odpařování uhlovodíků obsažených v ropě působením plynného CO2. Holm a 
Yellig se shodují v tom, že při příznivých podmínkách (oblast III) může nastat mísitelný proces 
CO2 a ropy. (Bujok et al., 2014 

V ložisku s charakteristikami oblasti IV může CO2 kondenzovat do ropy a tak společně 
vytvořit kapalné směsi bohaté na CO2. K tomuto výskytu vícero kapalných fází dochází při 
nízkých ložiskových teplotách (pod 50 °C) a tlacích větších než 6,89 MPa. 
  Při ložiskových teplotách pod kritickou teplotou CO2 (31 °C) v oblasti V, převládají 
mechanismy vytěsňování kapaliny kapalinou, kde rozpouštěcí činnost kapalného CO2 snižuje 
viskozitu  ropy.  

Určení toho jestli se CO2 bude rozpouštět v ropné fázi a nezpůsobovat mísitelnost 
(oblast I), kondenzovat ve významných množstvích a vytvářet více kapalných fází bohatých na 
CO2 (oblast IV), vytěsňovat ropu podobně jako rozpouštědlo (oblast V), odpařovat ropu (oblast 
II) a nebo vytěsňovat ropu mísitelným procesem (oblast III) je závislé na fázové rovnováze 
systému CO2 a ložiskové kapaliny. 
 
Nemísitelný proces vytěsňování pomocí CO2 

 
Nemísitelný proces nastává při ložiskových tlacích nižších než 6,89 MPa (obr. č. 5.6, 

oblast I). Při tomto procesu, kromě toho, že je do ložiska dodávána energie se uplatňují 
především tři faktory, které napomáhají zvýšit výtěžnost ropy: 

 
1. zvětšení objemu ropy,  
2. snížení viskozity ropy,  
3. těžba energií rozpuštěného plynu. 

 
Tyto mechanismy závisí na rozpustnosti CO2 v ropě, která se zmenšuje s rostoucí měrnou 

hmotností ropy. Rozpustnost CO2 v ropě také závisí na tlaku a teplotě. Se zvyšující se teplotou 
rozpustnost CO2 v ropě klesá. Rozpustnost plynného CO2 v ropě je velice závislá na tlaku. Zatím 
co rozpustnost kapalného CO2 není tak citlivá na tlak.  

Obr. č. 5.6 znázorňuje závislost rozpustnosti CO2 v ropě na měrné hmotnosti podle normy 
API (API gravity), tlaku a teplotě. Zároveň ukazuje jak určit rozpustnost CO2 v odplyněných 
těžkých ropách při známém tlaku, teplotě a °API . 

Rozpuštěný plyn v ropě (např. metan) snižuje rozpustnost CO2, protože ropa sycená tímto 
plynem má malou kapacitu na to, aby se v ní mohl rozpouštět ještě navíc i oxid uhličitý. I přesto 
se část CO2 v ropě může rozpustit a vytěsnit tak část objemového množství metanu.  

Tím, že se oxid uhličitý rozpouští v ropě, podstatně zvětšuje její objem (o 10 až 40 %). 
Zvětšením objemu ropy se zvýší pórový objem vyplněný ropou v kolektorské hornině. To 
umožní spojit izolované kapky ropy uzavřené v pórech s proudící ropou a zvýší tak vytěžitelnost. 
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Obr. č. 5.6: Metoda určení rozpustnosti CO2 v odplyněných těžkých ropách (Pagáč, 1998) 

 
Hlavním mechanismem při zvyšování mobility viskozních rop pomocí CO2 je snížení 

jejich viskozity. CO2 může významně snížit viskozitu ropy a to na jednu desetinu až jednu setinu 
původní viskozity. Velikost snížení viskozity závisí na množství CO2 rozpuštěného v ropě, 
původní viskozitě, teplotě a tlaku. 

Tak jako se CO2 s rostoucím tlakem rozpouští v ropě, při ukončení procesu vtláčení se 
vlivem klesajícího tlaku uvolňuje CO2 z ropy. Uvolněný CO2 pokračuje ve vytěsňování ropy 
z pórovitého prostředí kolektorské horniny směrem k těžebním sondám. Tento mechanismus 
těžby se nazývá režim těžby energií rozpuštěného plynu. 
 
Mísitelný proces vytěsňování pomocí CO2 
 

Kapaliny jsou mísitelné, pokud mohou být smíchány dohromady tak, že vznikne jen 
jedna fáze bez stykových ploch, současně i bez vzniku povrchového napětí mezi mísitelnými 
kapalinami. Některé vtláčené kapaliny se při mísitelném vytěsňování přímo mísí s ropou při 
vzniku jedné fáze. Tento jev se nazývá mísitelnost při prvním kontaktu. Jiné vtláčené kapaliny 
tvoří dvě fáze, když se smíchají s ložiskovými kapalinami, jinak řečeno nejsou mísitelné při 
prvním kontaktu. Mísitelnost je dosáhnutá opakovaným kontaktem ropy s vtláčecí kapalinou. 
Tento jev se nazývá mísitelnost při opakovaném kontaktu nebo také dynamická mísitelnost. 
Vtláčené kapaliny, které dosahují mísitelnosti s ropou buď při prvním kontaktu, nebo při 
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opakovaném kontaktu se nazývají rozpouštědla. Lehké uhlovodíky jako je propan, butan, jsou 
rozpouštědla, která se v minulosti nejčastěji používala k vytěsňování ropy mísitelným procesem 
při prvním kontaktu. 

Plynný CO2 způsobuje odpařování určitých uhlovodíků z ropy, přičemž dochází 
k oddělení lehkých uhlovodíků (do C6). Kapalný CO2 nebo plynný CO2 s vysokou měrnou 
hmotností může extrahovat také těžké uhlovodíky (až do C30). Pro ložiskovou ropu je proto 
lepším rozpouštědlem kapalný nebo plynný CO2 s vysokou měrnou hmotností nežli plynný 
s nízkou měrnou hmotností. Nejvyšší vytěžitelností ropy pomocí CO2 se dosahuje při tlacích, kdy 
dochází k významné extrakci uhlovodíků z ropy.  

Laboratorní pokusy ukázaly, že začátek extrakce uhlovodíků (pro různé druhy rop a při 
různých teplotách) nastává při tlacích, kdy je měrná hmotnost CO2 rovná 0,25 – 0,35 g·cm-3. 
Závislost měrné hmotnosti CO2 na tlaku je zobrazena na obr. č. 5.7. 

Holm a Joserdal in Pagáč 1998 zjistili, že minimální měrná hmotnost, při které dochází 
k dostatečné extrakci uhlovodíků je okolo 0,42 g·cm-3, což je blízko ke kritické měrné hmotnosti 
CO2 (0,486 g·cm-3). Při této měrné hmotnosti má CO2 dostatečnou rozpustnost na to, aby 
rozpustil uhlovodíky až do C12. Když ropa obsahuje menší množství uhlovodíků C5 – C12, 
uvolňuje tím prostor pro těžší uhlovodíky C12 – C30, pak musí být měrná hmotnost CO2 vyšší než 
0,5 g·cm-3, aby se dosáhlo mísitelného procesu. 

Tlak potřebný pro dosažení dynamické mísitelnosti ropy s CO2 je obvykle podstatně nižší 
než tlak potřebný pro dynamickou mísitelnost s jinými plyny, například se zemním plynem nebo 
dusíkem. To je způsobeno tím, že CO2 extrahuje z ropy uhlovodíky s vyšší molekulovou 
hmotností (až do C30). Naopak metan pro dosažení mísitelnosti odpařuje hlavně lehké 
uhlovodíky C2 – C5. Z tohoto důvodu musí být ropa bohatá na tyto uhlovodíky, což představuje 
vážné omezení použití metanu při mísitelném vytěsňování (hlavně u těžkých rop).  

 

 
Obr. č. 5.7: Závislost měrné hmotnosti CO2 na teplotě při různých tlacích (Pagáč, 1998) 
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Ke vzniku mísitelného procesu s CO2 není potřebná přítomnost těchto lehkých 
uhlovodíků. To je hlavní výhoda použití CO2, protože dynamická mísitelnost může být 
dosáhnutá v širokém spektru typů ložisek rop. 
 
Minimální tlak mísitelnosti 

 
Minimální tlak, při kterém může být dosáhnutý mísitelný proces se nazývá minimální 

tlak mísitelnosti (MMP- Minimum Miscibility Pressure). Nejspolehlivěji se tento tlak dá určit 
laboratorními zkouškami na konkrétních vzorcích ložiskových médií, kolektorských hornin a při 
dané ložiskové teplotě. Mnozí autoři se pokoušeli sestavit korelace pro odhadnutí tlaku 
mísitelnosti. Holm, Josendal, Cronquist a Mungan doporučují korelaci, při které je korelačním 
parametrem ložisková teplota, ale i složení ropy (obr. č. 5.8). 

Složení ropy je charakterizované molekulovou hmotností pentanu a vyšších uhlovodíků 
(C5 +). Podle této korelace vliv složení ropy na MMP není velký při teplotách do 37,8 °C 
(100 °F), ale většího významu nabývá při teplotách vyšších než 48,9 °C (120 °F). MMP je 
nepřímo úměrný celkovému množství uhlovodíků C5 -  C30 přítomných v ropě. Čím více těchto 
uhlovodíků ropa obsahuje tím nižší je MMP. Dále platí, že čím je měrná hmotnost ropy vyšší, 
tím vyšší je MMP. Přítomnost metanu v ropě nemění významně hodnotu MMP. Ložisková 
teplota je důležitým faktorem ovlivňující MMP. Vyšší ložisková teplota si vyžaduje i vyšší 
MMP. MMP také závisí na čistotě vtláčeného CO2. Relativně malé množství metanu nebo 
dusíku může podstatně zvýšit tlak potřebný na dosáhnutí mísitelného procesu. 

 

 
Obr. č. 5.8: Požadovaný tlak pro mísitelné vytěsňování při aplikaci CO2 (Pagáč, 1998) 

 

5.3.3 Vliv fyzikálních vlastností CO2 na vytěžitelnost ropy 
 

Kritická teplota oxidu uhličitého je 31 °C (88 °F) a kritický tlak 7,3 MPa (1071 psia). 
Většina případů vytěsňování ropy pomocí mísitelného procesu s CO2 se odehrává při teplotě, 
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která představuje hodnotu kritické teploty, a kdy CO2 je plynem a dosahuje vysokou měrnou 
hmotnost. (Bujok et al. 2014) 

Měrné hmotnosti ropy a CO2 jsou si velmi blízké při mnohých ložiskových podmínkách. 
V závislosti na dané teplotě, tlaku a složení ropy, může mít CO2 menší nebo dokonce i větší 
měrnou hmotnost než ropa. 

V případě, že oxid uhličitý má výrazně menší měrnou hmotnost než ropa a kolektorská 
hornina, má značnou vertikální propustnost, dochází vlivem rozdílů měrných hmotností k 
tzv. gravitační segregaci. Ta způsobí, že CO2 bude přednostně proudit do vrchní části obzoru 
ložiska a ropu ve spodní části nebude vytěsňovat směrem k sondám, čímž se podstatně sníží 
výtěžnost ropy. 

Při teplotách, které se v ložiscích vyskytují, se viskozita CO2 blíží více k viskozitě plynu 
než k viskozitě kapaliny. Protože se plyny obecně mohou pohybovat v roponosném kolektoru 
snadněji než ropa samotná, dochází ke vzniku tzv. viskózních jazyků, kterými  CO2 předčasně 
proniká do těžebních sond a tím snižuje efekt vytěsňování ropy. Obr. č. 5.9 zobrazuje závislost 
viskozity čistého CO2 na teplotě a tlaku.  

 
 

Obr. č. 5.9: Závislost viskozity CO2 na teplotě při různých tlacích (Pagáč, 1998) 
 

Oxid uhličitý je rozpustný ve vodě, a proto se část CO2 rozpouští jednak ve vodě 
nacházející se v pórovém prostředí kolektorské horniny, ale i ve vodě, která se vtláčí spolu s CO2 
pro snížení jeho mobility. Tento fakt zmenšuje objem CO2, který je potom dostupný pro samotný 
proces vytěsňování ropy. Rozpustnost CO2 ve vodě se zvyšuje se zvyšujícím se tlakem a 
zmenšuje se zvyšující se teplotou. Rozpustnost v ložiskové vodě se zmenšuje se zvyšující se 
salinitou ložiskové vody. 
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5.3.4 Fyzikálně – chemické vlastnosti uskladňovacího prostředí při zvyšování výtěžnosti 
ropy sekvestrací CO2 
 

Pro geosekvestarci CO2 je nezbytně nutné znát podrobně ložiskové prostředí (kolektorské 
horniny) a tekutiny, jež je vyplňují (ropa). Z fyzikálně-chemických vlastností hornin tvořících 
kolektorské (propustné) vrstvy vhodné ke vtláčení CO2 to jsou např. pórovitost (velikost pórů, 
tvar pórů), propustnost (celková, fázová, efektivní), nasycenost, mineralogické složení 
kolektorských hornin, smáčitelnost (ropofilnost, ropofóbnost), schopnost reakce se zatláčeným 
CO2, hloubka uložení, ložiskový tlak a ložisková teplota (ve vztahu k reakcím s karbonáty). 
Základní fyzikálně-chemické vlastnosti ropy jsou hustota (resp. složení), viskozita, povrchové 
napětí a schopnost pohlcovat plyny (vazba na hloubku uložení – p,T podmínky). Nedílnou 
součástí systému je i přítomnost ložiskové vody v pórech. Je nutné znát, zda se jedná o vodu 
pevně vázanou, hydroskopickou či volně vázanou. 

5.4 Zákonitosti petrofyzikálních vlastností uskladňovacích horizontů k vrstevním 
tekutinám 
 
 Pro objasnění základních zákonitostí a používaných pojmů jsou v této kapitole uvedeny 
základní údaje o pórovitosti a propustnosti uskladňovacích horizontů, dále filtraci vrstevních 
tekutin a pohybu kapalin ve štěrbinách. 

5.4.1 Pórovitost a propustnost přírodních kolektorů 
 
 Horninové prostředí obsahuje různé druhy dutin.  Pro tyto dutiny se užívá souhrnné 
označení – póry v širším slova smyslu (senzu lato). Navzájem mezi sebou komunikující póry 
umožňují filtraci médií horninovým prostředím. Póry lze podle původu dělit na póry prvotní 
(syngenetické) a druhotné (epigenetické). 
 Póry prvotní (syngenetické) – jsou póry, které vznikají současně s horninou a mohou být 
v podstatě dvojího druhu: 

- póry mezi zrny, z nichž je hornina tvořena (mezizrnná mezerovitost), 
- póry mezi vrstvičkami různého litologického nebo granulometrického složení. 

 
Póry druhotné (epigenetické) vznikají v hornině dodatečně v důsledku různých změn. 

Podle příčin vzniku je možno tyto póry rozdělit následovně: 
- dutiny vznikající rozpuštěním některých složek tvořících horninu, 
- dutiny vznikající následkem změn objemu některých složek tvořících horninu při 

dehydrataci, dolomitizaci apod. 
 

Jedním z typů druhotných pórů jsou pukliny vznikající působením různých endogenních 
a exogenních činitelů. Pukliny vznikají prakticky ve všech stádiích vývoje horninových těles. 

Popis puklinové struktury zahrnuje: analýzu orientace puklin, analýzu hustoty puklin a 
jejich rozsahu, analýzu povrchu a morfologie puklinových ploch a analýzu vzájemných vztahů 
puklin a jejich systémů. 

Při studiu puklinového prostředí byla k objasnění vzniku a vytvoření klasifikace puklin 
sestavena různými interpretátory řada schémat. Z dynamického hlediska může být vznik puklin 
spjat s tlakem, tahem nebo střihem, popřípadě i ohybem a torzí. Odtud tedy vyčleňujeme pukliny 
tahové, tlakové a střižné.  
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Časová posloupnost vzniku těchto druhů puklin je následující: nejprve zpravidla vznikají 
tahové pukliny, což je dáno podstatně nižší pevností hornin v tahu, než je jejich pevnost v tlaku a 
střihu. Následují tlakové pukliny a po vzniku těchto puklin se objevují střižné pukliny. Tyto se 
objevují patrně i v souvislosti se zrychlením tlakové nebo tahové deformace. 

Podle svého původu se pukliny rozdělují na netektonické (exogenní) a tektonické 
(endogenní). Netektonické pukliny vznikají působením sil exogenních procesů na povrchu země 
nebo blízko něho. Tyto pukliny vytvářejí charakteristické tzv. polygonální sítě bez zákonité 
orientace puklin. Tektonické pukliny jsou zastoupeny tahovými a střižnými puklinami. Jejich 
původ je spjat s deformacemi probíhajícími uvnitř vznikajících struktur. Dalším kritériem 
používaným pro dělení puklin je velikost rozevření puklin. Pukliny se pak dělí na makropukliny 
a mikropukliny. Makropukliny jsou v horninách viditelné pouhým okem. Mikropukliny nejsou 
viditelné pouhým okem a jejich horní hranice rozevření byla určena při výzkumech nábrusů 
hodnotou 0,1 mm. (O´Dell et al., 2010) 

Zvláštní postavení z hlediska kolektorských vlastností hornin hrají stylolity, sdružující se 
do stejných systémů jako pukliny, především v karbonátových horninách. Stylolity mají 
diagenetický, epigenetický nebo tektonický původ. Jsou vlastně oslabenými zónami v hornině. 
Poznání stavby puklinového prostředí má význam pro výzkum pohybu médií v tomto prostředí. 

Při popisu těchto prostředí se používají často termíny puklinová pórovitost a puklinová 
propustnost. Puklinová pórovitost je veličina charakterizující měrný objem otevřených puklin 
v horninovém prostředí. Puklinová pórovitost tedy představuje poměr objemu dutin, které tvoří 
otevřené pukliny protínající určitý objem horniny k hodnotě tohoto objemu horniny. Puklinová 
propustnost je propustnost horniny, daná přítomností puklin v hornině. Pukliny musí navzájem 
komunikovat a umožňovat filtraci média. Puklinová propustnost závisí na hodnotě rozevření 
puklin, hustotě a orientaci puklin v prostoru. 

Na základě studia hlavně karbonátových kolektorů byl vytvořen model složeného typu 
puklinového kolektoru. Tok ložiskového média v přirozeně puklinových kolektorech probíhá 
systémem puklin a druhé pórovité prostředí (matrice, bloky) s primárními póry slouží jako zdroj, 
tj. dodává ložiskové médium do puklin. Puklinová pórovitost je nízká, zpravidla dosahuje hodnot 
nižších než 1,5 %. Naproti tomu puklinová propustnost dosahuje hodnot vyšších než pórová 
(mezizrnná) propustnost. Hodnota puklinové propustnosti závisí také na hodnotě rozevření 
puklin a s růstem hodnoty rozevření zpravidla roste i hodnota puklinové propustnosti (viz 
tabulka č. 5.3). 

 
Tabulka č. 5.3:  Některé hydraulické parametry horninového prostředí vrtu Lu-64 (podle materiálů MND a.s. 
Hodonín) 

 
Hloubka 

(m) 
Interval 

(m) 
Rozevření 

(cm) 

Puklinová Primární 
Pórovitost 

(%) 
Propustnost 

(10-12 m2) 
Pórovitost 

(%) 
Propustnost 

(10-12 m2) 

3 103 0,5 – 0,6 0,033 0,790 0,179 1,7 0 

 1,7 – 1,8 0,032 0,655 0,183 0,0 0 

 2,7 – 2,8 0,029 0,256 0,062 0,6 0 

3 107 3,4 – 3,5 0,038 0,973 0,199 2,0 0 
 

Klasifikace puklinových kolektorů je velmi ztížena přecházením kolektorů od typu čistě 
pórového k puklinovému a naopak. V přírodě se tyto přechody na ložiscích projevují jak ve 
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směru vertikálním, tak i horizontálním. Stanovení hranic mezi třídami kolektorů a jejich typy je 
nesnadné. Nepřítomnost těchto přesných hranic umožňuje vytváření dílčích regionálních schémat 
klasifikace kolektorů. 

Podle obecné klasifikace se všechny kolektory ropy a zemního plynu dělí do dvou 
rozsáhlých skupin – prosté a složené kolektory. Prosté kolektory zahrnují podle podmínek 
filtrace a akumulace dva typy  - pórový a čistě puklinový. Oba se vyskytují v terrigenních a 
karbonátových horninách, ovšem pórový typ se vyvíjí především v terrigenních horninách a 
puklinový typ v karbonátových. Čistě puklinový typ se kromě toho často nachází ve vyvřelých a 
metamorfovaných horninách. Složené kolektory představují dosti rozšířený typ kolektorů na 
světových ložiscích ropy a zemního plynu. Filtrace zde probíhá v různých systémech kanálků, 
pórů a kaveren v blocích horniny oddělených puklinovými systémy. Můžeme je také pojmenovat 
jako kolektory smíšené, neboť jsou tvořeny z principiálně rozdílných filtračních prostředí 
(pórové a puklinové). Také objemové charakteristiky těchto prostředí jsou různé. 
Z hydrodynamického hlediska se chápe takový kolektor jako systém dvou prostředí vzájemně do 
sebe vložených. 

Skupinu složených kolektorů můžeme rozdělit na dva základní typy, které se odlišují 
podmínkami nestacionární filtrace. Jde o puklinko – pórový a pórovo - puklinatý typ kolektorů. 
U puklinko - pórového kolektoru značně převyšuje puklinová propustnost propustnost pórovou, 
což je zároveň poznávacím kritériem. 

5.4.2 Filtrace vrstevních médií v puklinatém prostředí 
 
Procesy filtrace v horninovém prostředí jsou v mnohém určeny strukturou rozpukaného 

prostředí. Je tedy nezbytné studovat souvislost mezi filtračními vlastnostmi puklinatých hornin a 
konfigurací puklinatého prostředí. Faktory popisující strukturu tohoto prostředí jsou: rozevření 
puklin, intenzita rozpukání horniny a orientace puklin v prostoru. Rozevření puklin je důležitým 
parametrem, kterým se rozumí vzdálenost mezi stěnami puklin. Hydrodynamické výpočty 
ukázaly, že vydatné přítoky ropy a plynu mohou zajistit široce rozvinuté systémy mikropuklin, 
jejichž rozevření nepřesahují 100 µm. Jestliže by rozevření puklin dosahovalo prvních milimetrů, 
pak by se propustnost kolektorů pohybovala řádově 10-11 až 10-10 m2. (Bujok et al., 1994) 

Na základě předpokladu, že rozhodující úlohu při filtraci v puklinovém kolektoru mají 
mikropukliny, bylo metodou zkoumání mikropuklin na výbrusech pod mikroskopem 
vyhodnoceno množství vzorků. Vyhodnocení ukázalo, že rozevření puklin se pohybuje v mezích 
od 5 do 100 až 150 µm, přitom většina zjištěných hodnot se nachází v intervalu 10÷40 µm. 
Rozevření mikropuklin nezávisí pouze na tektonice, ale i na litologickém složení horniny. 

Druhým z výše uvedených parametrů puklinatosti je intenzita rozpukání horniny. Tento 
parametr kvantitativně nejlépe charakterizuje objemová hustota puklin T. Objemová hustota 
puklin v daném místě je poměr poloviny plochy ∆ S všech puklin v některém elementárním 
objemu ∆ V k hodnotě tohoto objemu:  

T = ∆ S / ∆ V. 
 
Druhou veličinou charakterizující intenzitu rozpukání je povrchová hustota puklin P. 

Vyjadřuje se poměrem délek puklin ∆ l na povrchové ploše k hodnotě této plochy ∆ S:  
 

P = ∆ l / ∆ S. 
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 Povrchová hustota puklin závisí také na úhlu, který svírá puklinová plocha s měřenou 
plochou. Vzhledem k uspořádání puklin do systémů lze intenzitu rozpukání vyjádřit také 
hustotou puklin HP. Je to poměr množství puklin ∆ n protínajících svou normálu u elementu 
délky ∆ L této normály:  

HP = ∆ n / ∆ L. 
  

Třetím strukturním parametrem vedle rozevření pukliny a intenzity rozpukání je orientace 
puklin, která se popisuje směrem sklonu a úhlem sklonu. 
 Důležitou roli má sledování faktorů majících vliv na rozevření puklin. Jde o změnu 
objemu puklin působením geostatického tlaku. Ve vrstevních podmínkách je existence puklin 
s plochými, paralelními stěnami možná jen za přítomnosti množství bodových kontaktů mezi 
stěnami pukliny. Počet bodových kontaktů závisí tedy na drsnosti stěn. Vliv geostatického tlaku 
mezi bloky se přenáší těmito kontakty, v mezikontaktních oblastech pak dochází deformacemi ke 
změně puklinové pórovitosti. 
 Puklinovatost hornin má regionální charakter, což umožňuje dívat se na puklinatou 
horninu jako na kontinuální prostředí, charakterizované zvláštní skupinou filtračních kanálků, tj. 
puklinami. Každou puklinu, protínající jednu nebo více vrstev, je možno považovat za filtrační 
kanál, který má vzájemné rovnoběžné stěny. Vzdálenost stěn od sebe (rozevření) a orientace jsou 
charakteristické pro každou tuto puklinu. 
 Z těchto závěrů vychází většina laboratorních modelů puklinatého prostředí. Pukliny 
v kolektorech nejsou rozloženy chaoticky, ale většinou v určitých systémech. Systematičnost 
orientací puklinových souborů ovlivňuje směry propustnosti. Takovéto prostředí je pak 
anizotropní vzhledem ke koeficientu propustnosti. 
 Je nutné také sledovat vliv molekulárních sil horniny na médium v souvislosti s velikostí 
rozevření pukliny. U tzv. subkapilárních pórů, s hodnotou rozevření nižší než 10-4 mm, vlivem 
těchto sil není pohyb média v tomto prostředí prakticky možný. 
 Pro stanovení kolektorských vlastností puklinových kolektorů byla vypracována řada 
metod. Jsou to metody geologicko – litologické, geofyzikální a různé metody laboratorního 
výzkumu. 
 Jestliže je rozevření štěrbiny dostatečně velké, tak vše zcela odpovídá reálným 
podmínkám proudění. Ale při malých hodnotách rozevření puklin, typických pro hluboko 
uložené vrstvy puklinových kolektorů jsou možné, podle některých autorů, odchylky od 
klasických zákonů hydrodynamiky. Tyto odchylky mohou souviset s existencí nepohyblivých 
polymolekulárních vrstev kapaliny na stěnách puklin, které jsou srovnatelné s hodnotou 
rozevření pukliny. Z toho vyplývá, že otázka platnosti obecných vztahů pro podmínky proudění 
kapaliny ve štěrbinách s úzkými hodnotami rozevření musí být řešena pouze speciálními 
experimenty. 

5.4.3 Pohyb kapalin v úzkých a velmi úzkých štěrbinách 
 
 Jak je známo, podle velikosti rozevření pukliny rozlišujeme pukliny: podkapilární 
(b < 1·10-4 mm), kapilární (1·10-4 ÷ 0,254 mm) a nadkapilární (b > 0,254 mm). Kapilární a 
nadkapilární pukliny mají dostatečný průtočný průřez. Podkapilární pukliny mají malý průtočný 
průřez a vrstvička vody nacházející se na stěnách (vázaná voda) způsobuje zmenšení efektivního 
průtočného průřezu. Vrstvička vázané vody má jiné fyzikální vlastnosti než ostatní kapalina. 
Fyzikální podstatou vázanosti této vrstvičky vody je působení adsorbčních a elektrostatických 
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sil. Experimentálním měřením se dospělo k názoru, že tloušťka vrstvy vázané vody 
s anomálními vlastnostmi nepřesahuje 0,5 µm. (Bujok et al., 1994) 
 Pro filtraci plynu ve štěrbinách s rozevřením větším než 0,0043·10-3 m platí vztahy 
Boussinesqa pro celou oblast režimu laminárního proudění. Dále se u těchto štěrbin (rozevření 
větší než 0,0043·10-3 m) projevuje částečně turbulentní režim proudění, jehož hodnoty 
odpovídají teoretickým vztahům. Podíl turbulentního režimu proudění roste s růstem hodnoty 
rozevření štěrbiny.  
 Pro štěrbiny s hodnotou rozevření nižší než 0,0043·10-3 m se rozsah možnosti použití 
klasických vztahů zmenšuje, protože představuje část oblasti režimu laminárního proudění plynu. 
 Hodnota kritického Reynoldsova čísla pro stanovení přechodu režimu laminárního 
proudění do režimu turbulentního je rovna Re = 5000. Vztahy pro hydraulický odpor a 
Reynoldsovo číslo byly experimentálně potvrzeny. 
 Pro stanovení hodnot  puklinové - „sekundární“ porozity a propustnosti je v laboratořích 
používána metodika založená na vizuálním pozorování puklin pod mikroskopem na výbrusech 
vzorků hornin. Výsledkem je rovněž morfologický a genetický popis zvláštnosti puklin. 
 Tato metodika bývá doplňována o studium puklin v nábrusech hornin, kde stanovení 
puklinové porozity a propustnosti má ve srovnání s metodou výbrusů některé přednosti. 
Dovoluje využít větší plochu nábrusů potřebnou k měření, dále dovoluje stanovit přesněji 
otevření puklin a změřit úhly jejich úklonu k vrstevnatosti. 
 Rozsáhlý výzkum kolektorských vlastností puklinatých hornin byl v minulých letech v 
MND a.s. Hodonín prováděn např. při ověřování struktur Dolní Dunajovice a Ždánice. Měření 
na horninových vzorcích z vrtů na Dunajovicích se provádělo pomocí obou zmiňovaných 
metodik převážně na tzv. kurdějovských vápencích, které jsou tvořeny různými typy vápenců a 
slínovců s různou intenzitou dolomitizačních procesů. Byly to zejména organodetritické vápence, 
oolitické vápence, dolomitické slinité vápence a dolomitické slínovce. 
 Bylo zjištěno, že mikropukliny (s otevřením do 0,1 mm) viditelné pouze pod 
mikroskopem při větším zvětšení jsou početně mnohem hojnější než makropukliny. Naměřené 
hodnoty efektivní puklinové pórovitosti nepřevyšovaly desetiny procenta, zpravidla se 
pohybovaly v rozsahu 0,1 až 0,2 %, méně pak 0,4 až 0,5 %. Hodnoty propustnosti kolísaly ve 
vzorcích od desetin milidarcy do desítek, výjimečně do stovek milidarcy. Střední hodnoty 
propustnosti podle typů hornin zpravidla kolísaly kolem hodnoty 25 až 30 milidarcy.  

5.5 Stimulace kapacitních schopností uskladňovacích horizontů (stručný přehled) 

5.5.1 Hydraulické štěpení vrstev 
 
 Začátek průmyslového využití hydraulického štěpení vrstev (dále jen HŠV) spadá do 
první poloviny roku 1949. Z literatury je však známo, že již v roce 1925 bylo na některých 
ropných ložiscích v USA používáno začerpávání viskózních kapalin spolu s pískem jako 
prostředek intenzifikace těžby. K výraznému rozvoji používání HŠV pak dochází v 50. a 60. 
letech 20. stol. (zejména v USA a bývalém SSSR). 
 Hydraulické štěpení vrstev je dnes nejefektivnější metodou zvyšování produktivity 
těžebních vrtů, kdy umožňuje mnohonásobně zvýšit těžbu i využitelnost ložiska. Zvlášť vysoký 
efekt je dosahován na ložiscích ropy, kde jsou aplikovány metody udržování ložiskového tlaku. 
Těžební sondy pracují se zvýšenou těžbou 3 až 5 i více let. 
 Novou oblastí použití hydraulického štěpení je stimulace kolektoru při utrácení tekutých 
odpadů do hluboce uložených vrstev a to včetně uskladňování CO2. Intenzifikační účinek 
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hydraulického štěpení je velmi výrazný. Z provedených experimentů a provozních zkušeností 
vyplývá, že trhliny vzniklé při HŠV dosahují značné délky až několika desítek metrů a šířka 
štěrbin může být 1 až 2 cm (i více) zejména při tzv. „masivním“ hydraulickém štěpení - Massive 
Hydraulic Fracturing. Tím se metoda HŠV silně odlišuje od ostatních intenzifikačních metod, 
které ovlivňují jen bezprostřední přípočvovou zónu. Další předností HŠV je, že ho může být 
použito v horninách různého petrografického typu (např. vápence, pískovce, dolomity, vyvřeliny, 
metamorfika aj.) s různou propustností. Vznik horizontální, resp. vertikální trhliny ve stejnorodé 
vrstvě ovlivňuje produktivitu vrtu tak, jako by se jeho poloměr několikanásobně zvětšil. Zvýšení 
vydatnosti vrtu pak lze vypočíst např. z Dupuitova vztahu pro rovinně radiální filtraci. Z výpočtů 
je zřejmé, že např. pro vrt s hodnotami rs = 0,1 m, rt = 100 m, Rk = 250 m vychází poměr Q´/Q 
roven 8,5. (Bujok et al., 1994; Buyun et al., 2007) 
 Propustnosti vytvořených trhlin zaplněných propantem dosahují hodnot až 10·10-12 m2 
(několika desítek Darcy). Ve skutečnosti však může být zvýšení přítoku do vrtu ještě vyšší, a to 
v případech, kdy vzniklé trhliny propojí vrt s oblastmi vrstvy, která má zvýšenou propustnost. 
Totéž platí pro vrstvy se sníženou mocností v prostoru vrtu a pro případy, kdy přípočvová zóna 
vrstvy byla kolmatována vrtným výplachem v průběhu procesu vrtání. 
 
Teorie vzniku trhlin 
 
 Existují různé teorie vzniku trhlin v pórovitém horninovém tělese. Velmi rozšířená teorie 
penetračních (pronikajících) a nepenetračních (nepronikajících) kapalin předpokládá, že i 
v normálně stlačených horninách (σZ > σH; σH = horizontální složka geostatického tlaku,   σZ = 
vertikální složka geostatického tlaku) může docházet ke vzniku horizontálních trhlin. Stává se 
tak tehdy, jestliže se použije štěpící kapalina, která může omezeně filtrovat do kolektoru přes 
stěnu vrtu. Propustnost sedimentárních hornin bývá totiž ve směru kolmo k vrstevnatosti 
mnohem nižší než ve směru po vrstvách. Naproti tomu při použití „absolutně“ nefiltrující 
kapaliny působí její tlak na stěnu vrtu a je-li horizontální složka geostatického tlaku menší než 
vertikální musí vzniknout trhlina vertikální. Přitom tlak potřebný pro její vytvoření je menší než 
tlak nutný pro vytvoření trhlin horizontálních. 
 V současné době převládá názor, že vznik vertikální nebo horizontální trhliny závisí 
zejména na poměru horizontální a vertikální složky napjatosti hornin. Orientace trhlin vzniklých 
při HŠV závisí na velikostech vertikální složky σZ a horizontální složky σH geostatického tlaku a 
na existenci smykového napětí τθZ (viz obr. č. 5.10). 

 
Jestliže σH < σZ   a τθZ  = 0   vznikají vertikální trhliny, 

 pro σZ < σH   a τθZ  = 0   vznikají horizontální trhliny. 
 Je-li τθZ různý od nuly, vznikají trhliny obecně orientované. 
 
 Nutno poznamenat, že na orientaci trhlin působí také jiné faktory, např. přírodní 
trhlinovatost aj. Znamená to, že výše uvedené závěry platí pouze pro izotropní stejnorodé vrstvy. 
 Velikost štěpícího tlaku je dána hlavně napěťovým stavem štěpící vrstvy, vrstevním 
tlakem, ale také směrem a úklonem vrtu a přírodní porušeností vrstvy. Bylo rovněž prokázáno, 
že mezi velikostí úklonu vrstvy a hodnotou geostatického tlaku existuje nepřímá závislost. Čím 
větší bude úklon vrstvy, tím menší bude její štěpící tlak. 
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 Z technologického hlediska provedení HŠV je nutno mít na zřeteli, že štěpícího tlaku 
může být dosaženo jen v případě, kdy rychlost začerpávání štěpící kapaliny do vrtu převyšuje 
v každém okamžiku rychlost pohlcování štěpící kapaliny do vrstvy. 
 

 
 

 
Obr. č. 5.10: Orientace trhlin při tahovém porušení (Bujok et al., 1994) 

 
  
Hlavní činitelé ovlivňující velikost štěpícího tlaku 
 
 Geostatický tlak  

Obecně lze rozlišovat vrstvy normálně stlačené nebo tektonicky stlačené. V oblastech, 
které jsou v normálním napěťovém stavu, působí maximální hodnota geostatického tlaku (σZ) 
vertikálním směrem a odpovídá tlaku nadloží. Další dvě geostatická napětí (σH1, σH2) působí 
v horizontální rovině a jsou si přibližně nebo úplně rovna. 

V tektonicky aktivních oblastech (aktivní zlomy, solné dómy, vrásové struktury atd.) 
nemusí být hlavní napětí orientována ve vertikálním a horizontálním směru. 

 
Vrstevní tlak 
Vrstevní tlak značně ovlivňuje velikost štěpícího tlaku. Médium v pórech horniny totiž 

přebírá část zatížení, které na vrstvu působí vlivem tíhy nadložních hornin. Tím ovšem dochází 
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ke snížení vertikální i horizontální složky ve skeletu horniny a tím i ke zvýšení náchylnosti 
horniny ke štěpení. 

 
Úklon a směr vrtu 
Úklon i směr vrtu mají významný vliv na stabilitu stěny vrtu i na velikost štěpícího tlaku. 

V normálně stlačených oblastech dosahují štěpící tlaky v ukloněných vrtech nižších hodnot než 
ve vrtech vertikálních. 

 
Výpočet štěpícího gradientu a štěpícího tlaku 
Pro stanovení hodnoty štěpícího tlaku v různých hloubkách je používán štěpící gradient, 

což je přírůstek hodnoty štěpícího tlaku na jednotku hloubky. K určení štěpícího gradientu hornin 
existuje několik metod. Jedna z nejstarších metod výpočtu byla navržena Hubertem a Willisem. 
Další metoda Eatonova je zobecněnou metodou Huberta a Willise. Výpočet je rovněž prováděn 
pomocí metody Matthewse a Kellyho. Nutno zdůraznit, že všechny uvedené metody výpočtu 
platí pro vrty vertikální v normálně napjatých oblastech. (Bujok et al., 1994) 

 
Kapaliny používané při HŠV 
V počátečním období požívání HŠV se pro vytvoření trhlin i pro transport písku do nich 

používala stejná kapalina. Byly to především vazké ropné produkty, zahuštěné zejména 
napalmem (USA). 

V procesu zdokonalování metod HŠV se pracovní operace rozčlenila na tři dílčí úkony: 
• vytvoření trhlin (vlastní štěpení vrstvy), 
• transport písku do vytvořených trhlin, 
• zatláčení písku do hloubky trhlin. 

 
Pro tyto tři úkony existují i tři druhy pracovních kapalin: 
• štěpící kapalina, 
• nosná kapalina, 
• protlačovací kapalina. 

  
Tyto kapaliny jsou začerpávány postupně, jedna po druhé. Aby nedocházelo k jejich 

mísení, jsou oddělovány speciální „poduškou“ na bázi silně viskózních kapalin nebo speciálními 
rozdělovači. Podle chemického složení lze používané pracovní kapaliny rozdělit na dvě základní 
skupiny: 
 
A.  Kapaliny na uhlovodíkové bázi: 

• speciální rafinované oleje, 
• mazací oleje, 
• surová ropa, 
• uhlovodíkové gely. 

 
B.  Kapaliny na vodní bázi: 

• sladká nebo slaná vody, 
• slaná nebo sladká voda + zahušťovadlo, 
• roztok HCl nebo HF + zahušťovadlo. 
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 Mimo to se k účelu HŠV používají různé emulze a to jak hydrofobní tak hydrofilní. První 
patří ke kapalinám na uhlovodíkové bázi, následující ke kapalinám na vodní bázi. Jedna z fází je 
tvořená ropou nebo petrolejem a druhá fáze vodou nebo roztokem HCl. K vytvoření emulze jsou 
přidávány emulgační látky. 
 Do pracovních kapalin jsou rovněž přidávány různé přísady pro snížení filtrace, dále 
přísady proti bobtnání jílů, snížení viskozity ap. Společné vhodné vlastnosti všech pracovních 
kapalin (štěpící, nosné i protlačovací) jsou tyto: 
 
a)  Pracovní kapaliny, vtlačované do vrstvy, nesmí zmenšovat její absolutní nebo efektivní 

propustnost. Hlavní příčiny snížení propustnosti vlastní kolektorské horniny po HŠV jsou: 
 
• vtlačováním kapalin na uhlovodíkovém základě do vodou nasycených kolektorů se snižuje 

efektivní propustnost pro vodu a naopak, vtlačováním kapalin na vodní bázi do ropných 
horizontů se snižuje efektivní propustnost pro ropu; 

• při vzájemném působení pracovní kapaliny s horninou nebo s kolektorskou tekutinou mohou 
vzniknout stabilní emulze nebo nerozpustné sraženiny, které blokují pórové prostranství; 

• obsahem velkého množství mechanických příměsí v pracovních kapalinách. 
 
b)  Pracovní kapaliny musí mít takové vlastnosti, které umožní jejich úplné vytěsnění 

z vytvořených trhlin a z pórového prostranství vrstevní tekutinou. Přitom je výhodnější 
používat kapaliny naprosto rozpustné ve vrstevní tekutině, než kapaliny, k jejichž rozpuštění 
je potřeba speciálních reagentů. 

c)  Při použití viskózních kapalin musí být jejich viskozita neměnná za ložiskových podmínek, 
alespoň v době provádění HŠV. 

d)  Použité kapaliny by měly být levné, nedeficitní, snadno připravitelné z lehce dostupných 
surovin. 

 
 Mimo tyto obecné vlastnosti jsou na jednotlivé druhy pracovních kapalin kladeny 
speciální požadavky: 
• štěpící kapaliny: nízká filtrace, vysoká viskozita. Závěry posledních výzkumů však 

doporučují používat nízkoviskózní typy štěpících kapalin. Vysoká viskozita je totiž příčinou 
velkých hydraulických ztrát; 

• nosná kapalina: co nejnižší filtrace, velká viskozita. Obě tyto vlastnosti zaručují vysokou 
schopnost udržet písek ve vznosu. Jestliže by nosná kapalina filtrovala do horniny, došlo by 
ke zvýšení koncentrace písku v suspenzi a tedy k sedimentaci písku dříve, než by se dostal do 
odlehlejších oblastí vytvořených trhlin; 

• protlačovací kapalina: nízká viskozita, nízké povrchové napětí. Jejím účelem je protlačení 
nosné kapaliny do nejvzdálenějších částí trhlin a do nejjemnějších trhlinek. Jako protlačovací 
kapalina může být použita sladká nebo slaná voda upravená povrchově aktivními látkami za 
účelem snížení povrchového napětí na rozhraní voda - hornina. Tím je dosaženo lepší 
vytěsňovací schopnosti. 

 
Vyztužování trhlin vytvářených při HŠV 
 Cílem hydraulického štěpení je vytvoření trhlin s velkou propustností, kterými by mohla 
snadno filtrovat ložisková tekutina do sondy. Aby trhliny zůstaly po ukončení štěpení otevřeny, 
je zapotřebí je vyplnit nějakým vyztužovacím materiálem (propantem). 
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 Propant je do trhlin transportován nosnou kapalinou. Následkem nestejné měrné 
hmotnosti podpěrných částic a nosné kapaliny dochází v průběhu jejich zatláčení k sedimentaci. 
Trhlina tedy nebude zaplněna v celém svém objemu, ale jen do určité vzdálenosti od osy vrtu a 
také jen do určité výšky (tzv. efektivní výška). Je vypracováno několik výpočetních metodik, 
jimiž lze určit vzdálenost a výšku, do které propant vyplní trhlinu. Mezi hlavní činitele 
ovlivňující stupeň zaplnění trhlin patří: 
 
 Měrná hmotnost 
 Rychlost sedimentace částic propantu v trhlině je úměrná rozdílu měrné hmotnosti 
propantu a nosné kapaliny. Vývoj v této oblasti proto spěje k používání propantů s měrnou 
hmotností blížící se měrné hmotnosti nosné kapaliny (případně naopak). V tomto případě se 
podpěrná částice udrží ve vznosu i při nižších rychlostech proudění v trhlině a při malé viskozitě 
nosné kapaliny. 
 
 Viskozita nosné kapaliny 
 Čím bude viskozita nosné kapaliny větší, tím hlouběji mohou být podpěrné částice do 
trhliny zaneseny. Nosná kapalina nebude totiž výrazně filtrovat do horniny a podpěrné částice 
budou pomaleji sedimentovat. 
 
 Objemový průtok 
 Dostatečný objemový průtok zajišťuje trhlinu během jejího zaplňování v rozevřeném 
stavu na jedné straně a odpovídající rychlost proudění nosné kapaliny s propantem v trhlině na 
straně druhé. 
 
 Tvar podpěrných částic 
 Při zatlačování propantu do trhliny vzniká tření mezi podpěrnými částicemi a stěnami 
trhliny, které je tím větší, čím méně jsou zrna propantu zaoblená a čím větší je „drsnost“ 
(nerovnost) stěn vytvořené trhliny. Při použití dokonale zaoblených zrn však může docházet 
k jejich vyplavování v průběhu těžebního procesu. 
 
 Velikost podpěrných částic 
 Malé podpěrné částice se dostanou hlouběji do trhliny a je k tomu zapotřebí menšího 
vtláčecího tlaku než u velkých zrn; jsou však snadněji vtlačovány do horniny tvořící stěny 
trhliny. 
 
 Množství propantu 
 Aby bylo dosaženo co největší propustnosti trhlin vytvořených při HŠV je nutno použít 
dostatečné množství propantu s vyhovující propustností. Při použití dostatečného množství 
propantu budou totiž vytvořeny podmínky, aby hustota podpěrných částic mezi stěnami trhliny 
byla co největší. Síla svírající trhlinu pak bude rozložena na větší kontaktní plochu a nebude 
docházet k zatlačování zrn propantu do stěn trhliny. 
 Nejlepší propustností trhlin je dosahováno v pevných horninách (např. vápence, 
dolomity), kde v důsledku dostatečné pevnosti horniny nedochází k výraznému zatlačování 
propantu do stěn trhliny a tím ke snižování „mocnosti“ vytvořených trhlin. 
 Poněkud problematické je vyztužování trhlin v málo zpevněných horninách. Mimo 
zatlačování zrn propantu do stěn trhliny zde dochází ke kolmataci pórů uměle vytvořené výplně 
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trhliny písčitými a jílovitými částicemi, které jsou vydělovány z vrstvy při těžebním procesu. 
Proti tomu pozitivně působí mnohovrstevné uložení podpěrných částic. V málo zpevněných 
horninách je výhodnější použití propantu o větší zrnitosti, neboť vlivem větší kontaktní plochy 
bude méně vtlačován do stěn trhliny. Nevýhodou je, že tyto větší zrna se nemohou dostat do 
trhliny tak hluboko jako zrna malá. Proto se v praxi obvykle k zaplnění trhlin používá několika 
zrnitostních tříd propantu. 
 Jako propantu se běžně používá křemitý písek, který má dostatečnou pevnost. V zahraničí 
jsou používány rovněž jiné materiály, např. hliníkové, bauxitové nebo skleněné kuličky.  
 
 Požadavky na křemitý písek jsou následující: 
 obsah křemene   ≥ 90 %; 
 velikost jílových částic ≥ 0,005 mm; 
 obsah karbonátů   ≤ 0,3 %. 
 
 Většinou se používá několika zrnitostních tříd písku, které se postupně začerpávají za 
sebou. Postupy začerpávání jednotlivých zrnitostních tříd písku jsou převážně následující: 
 
• nejdříve se začerpává jemná (0,2 až 0,5 mm), potom střední (0,5 až 0,85 mm) a nakonec 

hrubá (> 0,85 mm) zrnitostní třída; 
• začerpává se jen střední zrnitostní třída (0,5 až 0,85 mm); 
• sled začerpávání je opačný, začíná se hrubou zrnitostní třídou, což se odůvodňuje tím, že 

velká zrna vytvoří písčitý filtr, přes který menší zrna lehce projdou. Při tomto postupu se 
písek transportuje nejdále do trhliny. 

 
 Celkové množství písku použité pro zatláčení v jednom případě se pohybuje v rozmezí 
od 5 do 10 tun. Toto množství závisí na průměru a délce trhlin. Existují různé vztahy pro 
stanovení množství písku v závislosti na rozměrech trhliny, např. podle Maximoviče. Případně 
lze užít obecných doporučení, která uvádějí množství propantu dodávaného např. na m3 objemu 
zatláčené kapaliny. 
 
Kontrola pevnosti pažnic 
 
 Při hydraulickém štěpení dochází zejména u hlubších sond k namáhání kolony pažnic. 
Tlaky, které jsou potřebné k rozštěpení kolektorských hornin, mohou v některých případech 
dosáhnout a přesáhnout dovolené namáhání na vnitřní tlak pažnicové kolony. Je proto třeba před 
hydraulickým štěpením hlubokých sond zkontrolovat pevnost těžební kolony na vnitřní tlak, 
zhodnotit technický stav sondy a armatur na ústí a dokonalost cementové izolace. 

5.5.2 Kombinované metody intenzifikace přítoku 
 
 Za účelem zvýšení účinnosti intenzifikačních prací jsou v zahraničí používány různé 
kombinace metod, jsou to např.: 
• hydraulické štěpení a kyselinování, 
• hydraulické štěpení a kyselinování s aplikací povrchově aktivních látek, 
• hydraulické štěpení s následným rozšířením trhlin kapalnými výbušninami, 
• štěpení s použitím tzv. prachového generátoru, 
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• hydraulické štěpení a kyselinování, 
• hydraulické štěpení a kyselinování s aplikací povrchově aktivních látek, 
• hydraulické štěpení s následným rozšířením trhlin kapalnými výbušninami, 
• štěpení s použitím tzv. prachového generátoru, 
• použití dusíku při intenzifikaci přípočvové zóny vodou, 
• kyselinování s použitím polymerů, 
• použití kapalného CO2 při intenzifikaci přípočvové zóny vrtu, 
• hydraulické štěpení s použitím výbušnin. 
  

Hydraulické štěpení a kyselinování 
 Při společné aplikaci těchto metod jsou ke štěpení používány vysoce viskózní kapaliny, 
které jsou zároveň nositeli propantu, nutného pro vyplnění vytvořených trhlin. Na ropných 
ložiscích jsou k tomuto účelu používány ropo-kyselinové emulze a kyselinové gely. Pro oba 
systémy je charakteristické zpomalení reakce kyseliny solné s karbonáty, což umožňuje hluboký 
průnik nezreagované kyseliny do vytvořených trhlin. 
 Další používaná metoda spočívá v tom, že při hydraulickém štěpení se spolu se štěpící 
kapalinou začerpávají do sondy krystalky sulfoaminové kyseliny. Tyto krystalky se pak 
rozpouštějí ve vodě nacházející se v kolektoru, vytvářejí kyselinovací roztok, který velice účinně 
reaguje s karbonáty obsaženými v hornině. Mimo to vnikají krystalky kyseliny (mají menší 
průměry než zatláčený propant) rovněž do mikrotrhlinek vytvořených štěpením a brání jejich 
uzavření při poklesu tlaku. Tyto krystalky se dále rozpouštějí v ložiskové vodě, vytvářejí 
kyselinu, která reaguje s přítomnými karbonáty. Rozpouštění krystalků probíhá velmi pomalu, 
v některých případech může trvat i měsíce. 
 
 Hydraulické štěpení a kyselinování s aplikací povrchově aktivních látek 
 Tato kombinace bývá používána na ropných ložiscích. Povrchově aktivní látky jsou 
zatláčeny do kolektorské horniny v poslední fázi intenzifikačních prací za účelem odstranění 
zbytkové ložiskové vody. PAL způsobují snížení povrchového napětí na kontaktu ropa-voda-
hornina a napomáhají vytváření emulzí typu „voda v ropě“, která má malou viskozitu a je při 
obnovení těžby lehce z pórů kolektoru odstranitelná. 
 Povrchově aktivní látky jsou v některých případech používány rovněž k dočasné 
kolmatací nepropustnějších zón kolektorské vrstvy. 
 
 Hydraulické štěpení s následným rozšířením trhlin kapalnými výbušninami 
 Jedna z používaných metod je následující. Kapalná výbušnina na bázi TNT, 
nitroglycerínu, hexogenu atd. je injektována do systému uměle vytvořených (předcházející 
hydraulické štěpení) nebo přirozených trhlin. Osnovou suspenze, kterou je kapalná výbušnina, 
může být voda, kyseliny, případně u ropných ložisek i ropa. Po zatláčení suspenze do kolektoru 
dochází k vysedání výbušniny na stěnách trhlin. Pro iniciaci výbušniny se používají rozněcovače 
zapuštěné do sondy, ovládané pomocí mechanických nebo elektrických hodin. 
 Kapalné výbušniny vyžadují většinou velmi opatrnou manipulaci. Do stupaček se 
zatláčejí pouze pomocí dusíku, jinak by mohlo dojít k jejich předčasné iniciaci. 
 
 Štěpení s použitím tzv. prachového generátoru 
 Při tomto procesu štěpení je používáno beznábojnicových prachových generátorů (v 
bývalém SSSR např. typ PGD-Bk). Hořením střelného prachu vznikají plyny, které způsobí 
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prudký nárůst tlaku, stlačení štěpící kapaliny a následně rozštěpení kolektoru. Zplodiny hoření 
(CO2, CO, N2) způsobují zlepšení kolektorských vlastností (rozpouštějí karbonáty, snižují 
povrchové napětí vrstevní tekutiny). 
 Postup vlastních prací je následující. Prachový generátor je na stupačkách zapuštěn do 
sondy a to těsně nad štěpený horizont. Dále je přes kolonu stupaček a generátor zatláčena štěpící 
kapalina, která unáší rozněcovač. Po vstupu rozněcovače do generátoru dochází k zažehnutí 
prachové náplně v komorách. Při dosažení určitého tlaku se otvírá odpouštěcí uzávěr a plyn 
vniká do sondy. Prudký nárůst tlaku způsobuje rozštěpení horizontu. Po shoření náplně padá 
rozněcovač ke dnu sondy a další zatláčená kapalina rozšiřuje vytvořené trhliny a vyplňuje je 
pískem. 
 
 Použití dusíku při intenzifikaci přípočvové zóny vodou 
 Běžně používané kyselinování přípočvové zóny nemusí vždy přinést požadovaný efekt 
v důsledku částečného zablokování pórových kanálků nezreagovanou kyselinou, resp. produkty 
reakcí. Rovněž při hydraulické štěpení může v některých případech dojít ke snížení propustnosti 
vlivem vzniku použitých kapalin do pórového prostranství. Použití dusíku zlepšuje podmínky 
pročištění přípočvové zóny, neboť dusík zvětšuje pohyblivost kapalin v kolektorských vrstvách. 
 Použití dusíku při různých způsobech intenzifikace je doporučováno zejména tam, kde je 
vyžadováno rychlé pročištění přípočvové části vrtu. Dusík je do kolektoru zatláčen v tekutém 
stavu. Ve vrstevních podmínkách však přechází do plynné fáze a účinně napomáhá např. při 
kyselinování k vytěsňování produktů reakce směrem k sondě. Stejným způsobem působí rovněž 
při hydraulickém štěpení, kdy očišťuje kolektor od zbytků pracovních kapalin. 
  

Kyselinování s použitím polymerů 
 V některých případech jsou při kyselinování používány syntetické polymery s cílem 
snížení filtrovatelnosti kyselinovacího roztoku do kolektoru a zpomalení reakcí. Část kyseliny je 
totiž polymery absorbována a může vcházet do reakce s horninou až po vyreagování volné 
kyseliny. Polymery jsou rovněž používány k dočasné kolmataci vysoce propustných intervalů 
produktivních vrstev. 
 
 Použití kapalného CO2 při intenzifikaci přípočvové zóny vrtu 
 Oxid uhličitý je stejně jako dusík používán při hydraulickém štěpení a kyselinovacích 
procesech. Do kolektorské vrstvy je vtláčen v kapalném stavu. Se změnou teplotních a tlakových 
podmínek přechází do plynné fáze a plyn napomáhá pročišťování přípočvové zóny. Oxid uhličitý 
zabraňuje rovněž bobtnání jílu, neboť snižuje pH až na 3,5 až 4,0. V případě použití s kyselinou 
zpomaluje její reakci a umožňuje její hlubší průnik do kolektoru. 
 
 Hydraulické štěpení s použitím výbušnin 
 Metoda spočívá v tom, že na kolektorskou vrstvu působí harmonické vlny vysoké 
frekvence, které jsou vyvolány sérií výbuchů speciálně umístěných náloží. Při explozích dochází 
několikrát k prudkému nárůstu tlaku, který vyvolává štěpení hornin. Vzniklé trhliny jsou každým 
dalším zvýšením tlaku rozšiřovány a prodlužovány. 
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6. Konstrukce a vystrojení sond určených pro geosekvestraci CO2 v ložiscích 
uhlovodíků 
 

Jak již bylo výše zmíněno, u již těžených, dotěžovaných nebo opuštěných ložisek 
uhlovodíků je zaručena těsnost těžených horizontů. Jedná se tedy z geologického hlediska o 
ideální úložiště CO2. Rizika uskladňování zde představují zejména staré, špatně zlikvidované 
sondy, popř. sondy historicky zapomenuté nebo sondy špatně vystrojené. Při nekvalitní nebo 
vůbec žádné cementaci hrozí zapažnicová komunikace. Dalším rizikem je koroze vystrojení. Při 
konverzi ložiska bude nutné veškeré sondy dohledat a zkontrolovat jejich těsnost a případně je 
převystrojit a vybavit je několika stupňovou ochranou před úniky (pakry, pakrovací kapaliny, 
podzemní ventily). To samé se týká i nově konstruovaných vtlačných sond. Na obr. č. 6.1 je 
uvedeno schéma vtláčecí sondy. 

U dotěžovaných ložisek ropy se musí vycházet při návrhu vystrojení vtláčecích 
(injektážních) sond ze dvou alternativ. V prvním se musí pro potřeby injektáže CO2 analyzovat 
možnost využití stávajících sond, včetně revize jejich technického stavu. Druhá alternativa 
odpovídá navržení konstrukce a vystrojení nových injektážních sond. Dále je třeba velmi 
podrobně zjistit, jaký korozní vliv má CO2 na vystrojení sond (kontakt hornina x cement x 
pažnice, resp. stupačka, resp. pakr).  

 
Obr. č. 6.1: Konstrukce vtláčecí sondy (Bujok et al., 2014) 
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6.1 Základní zásady pro konstrukci vtláčecích sond pro geosekvestraci CO2 a 
hodnocení přípočvové části sond 
 
 U ložisek ropy se musí vycházet při návrhu pilotního projektu ze dvou alternativ. 
V prvním bude pro potřeby injektáže CO2 zvážena možnost využití stávajících sond, ve druhé 
navržení nových injektážních sond. 
 U vlastních injektážních sond se pak musí posuzovat následující celky:  

• vystrojení ústí sondy, 
• vystrojení stvolu sondy, 
• vystrojení přípočvové části sondy. 

 
Dále bude nutno navrhnout nadzemní technologii (SVS – sběrné vtláčecí stanice) a 

příslušnou stimulaci uskladňovacího kolektoru. Na dotěžovaných, resp. dotěžených ložiscích 
uhlovodíků se lze setkat s různými typy vystrojení přípočvové části (zóny) sond, ať již 
původními nebo modernizovanými, které úzce souvisí s dobou, ve které bylo realizováno. Je 
dáno zejména úrovní techniky a technologie v daném čase a jejich dostupností – zejména 
finanční. V domácí i zahraniční literatuře je často používané dělení do dvou základních skupin, a 
to na vrty (sondy): 

a) Full Hole (FH) – kdy stvol vrtu (sondy) je přes zájmový interval kolektoru zapažen, 
b) Open Hole (OH) – kdy je zájmový interval kolektorů volný – otevřený. 

6.1.1 Vystrojení zájmového horizontu – starší typ vystrojení 
 

Starší typ vystrojení zájmového horizontu (obr. č. 6.2): Těžební pažnicová kolona 
(TěPK) byla zapažena přes zájmový úsek (typ FH). Cementace byla provedena tzv. „patou“, 
k vytvoření spojení sonda – kolektor byla použita perforace (kulová resp. kumulativní) o 
stanoveném počtu ran – dle typu kolektoru a hydraulických parametrů. 
 
Nevýhody z hlediska injektáže CO2: 

- těžební pažnicová kolona (TěPK), vzhledem k tomu, že se jedná o starší typ vystrojení 
sond, může být materiál kolony částečně zkorodován, 

- počet otvorů (perforace) nemusí být optimální: 
• malý počet – způsobuje omezení přítoku, resp. odtoku tekutin, 
• velký počet – mohl vést k „rozstřílení“ těla pažnice, případně až k částečné 

destrukci (zavalení), tedy rovněž k omezení pohybu tekutin, 
• nepřesně provedená perforace – „přistřelení“ nadloží, případně podloží 

zájmového kolektoru. V případě, že se jedná o vrstvy tvořené jílem – jílovci, 
může docházet (při kontaktu s vodou) k jejich bobtnání a „vytékání“ do stvolu 
vrtu; tedy – omezení filtrace tekutin, 

• „slabě“ provedená perforace – průnik střel, resp. kumulativního účinku výbušniny 
do horniny je malý. Silně omezená filtrace tekutin, 

• propustné horniny v zájmovém intervalu mohou být do určité vzdálenosti od 
stvolu sondy kontaminovány (znečištěny), a to zbytky původního výplachu, 
cementu a zbytky pracovních kapalin. Silně omezená filtrace tekutin, 
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• injektovaný CO2 bude reagovat s cementovým kamenem, který se zde nachází za 
TěPK v celém zájmovém horizontu vrstvy. Možnost tvorby nerozpustných 
sraženin. Omezení filtrace tekutin, 

• injektovaný CO2 může výrazněji reagovat s pravděpodobně již značně 
nakorodovaným materiálem TěPK. Možná destrukce stěn. 

 
Před využitím je nutná důkladná revize technického stavu sondy a ověření možných – 

výše uvedených problémů. Bude potřebné aplikovat příslušné karotážní metody a vyhodnotit 
čerpací zkoušky. Úplná eliminace problémů je možná provedením generální opravy vystrojení 
přípočvové části sondy a to odfrézováním perforované části TěPK a provedením tzv. „přibírky“ 
zájmového horizontu. Následně pak převystrojení – nejlépe vinutým filtrem s obsypem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 6.2: Starší typ vystrojení zájmového horizontu. Těžební pažnicová kolona (TěPK) je zapuštěná přes 
horizont, cementace patou (CP), otevření – střílená perforace (SP), (Bujok, Klempa) 

 
1 – stupačky (těžební trubky), 2 – stěna vrtu (sondy), 3 – nepropustné nadloží, 4 – cementační kámen, 5 – strop 
kolektoru, 6 – těžební pažnicová kolona, 7 – střílená perforace (kulová, kumulativní), 8 – kolektor (= zájmový 

horizont), 9 – tvar proudnic, 10 – počva kolektoru, 11 – nepropustné podloží 
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6.1.2 Vystrojení zájmového horizontu – novější typ vystrojení 
 

Novější typ vystrojení (obr. č. 6.3) zájmového horizontu (typ FH): Těžební pažnicová 
kolona (TěPK) je před zapažením ještě na povrchu perforována (nejpoužívanější typ perforace – 
štěrbinová nebo kruhová). Dále je vystrojena zapažnicovým pakrem a nad ním je v těle pažnice 
provedeno tzv. „okno“ – pro realizaci cementace. TěPK je zapuštěna perforovanou částí přes 
zájmový horizont, zapažnicový pakr odizoluje nadloží a „oknem“ je provedena cementace. 
Cementační směs se nedostane do kontaktu s kolektorskou horninou. 
 
Nevýhody z hlediska injektáže CO2: 

- materiál TěPK může být částečně zkorodován, 
- perforační otvory mohou být částečně zaneseny (inkrustovány) vysráženými minerály, 
- propustnost korektorské vrstvy může být do určité vzdálenosti ovlivněná kolmatací – 

zbytky původního výplachu a pracovních kapalin. 
 

Před použitím je nutno ověřit technický stav sondy a výskyt výše uvedených komplikací. 
Pro ověření je opět nutné aplikovat příslušné karotážní metody a provedení čerpacích zkoušek. 
Částečně lze eliminovat problém pročištěním perforovaných otvorů, „propláchnutím“ 
přípočvové zóny kolektoru např. kyselinovací lázní. Pro úplnou eliminaci problému bude nutná 
generální oprava (dtto obr. č. 6.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 6.3: Novější typ vystrojení zájmového horizontu. Těžební pažnicová kolona (TěPK) je před zapuštěním 
přes horizont na povrchu perforována (varianta A: štěrbinová perforace 13; varianta B: kruhová perforace 11), 

(Bujok, Klempa) 
 

1 – stupačky (těžební trubky), 2 – těžební pažnicová kolona (TěPK), 3 – stěna vrtu (sondy), 4 – cementační okno, 
5 – cementační kámen, 6 – zapažnicový pakr, 7 – nepropustné nadloží, 8 – strop kolektoru, 9 – kolektor (zájmový 
horizont), 10 – tvar proudnic, 11 – kruhová perforace (B), 12 – tvar proudnic, 13 – štěrbinová perforace (A), 14 – 

počva kolektoru, 15 – nepropustné podloží 
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Do sondy vystrojené způsobem popsaným na obr. č. 6.3 je přes zájmový horizont 

instalován filtr (typ FH) – viz. obr. č. 6.4. Prostor mezi vnější stěnou filtru a vnitřní stěnou 
TěPK může být vyplněn obsypem. Obsyp může být naplaven rovněž za otvory perforace. 
 
Nevýhody z hlediska injektáže CO2: 

- tytéž co u typu vystrojení popsaného u obr. č. 6.3 
+ materiál filtru může být částečně zkorodován, 
+ průtočné otvory ve filtru mohou být částečně zaneseny (inkrustovány), 
+ propustnost obsypu může být snížena vlivem nahromaděného jemného materiálu 
vynášeného při pohybu tekutin k sondě z kolektoru. 
 

 Postup při ověření použitelnosti – jako ve výše uvedených případech. Dílčí úprava – 
výměna filtru, dále dtto předchozí případy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. č. 6.4: Do sondy vystrojené perforovanou TěPK (typ FH) je přes zájmový horizont 

instalován filtr, zde s obsypem, (Bujok, Klempa) 
 

1 – stupačky (těžební trubky), 2 – těžební pažnicová kolona (TěPK), 3 – stěna vrtu (sondy), 4 – cementační okno, 
5 – cementační kámen, 6 – zapažnicový pakr, 7 – nepropustné nadloží, 8 – strop kolektoru, 9 – kolektor (zájmový 
horizont), 10 – počva kolektoru, 11 – těsnicí hlava, 12 – vinutý filtr, 13 – nepropustné podloží, 14 – vinutí na těle 

filtru, 15 – perforovaná část TěPK, 16 - obsyp 
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Příklad vystrojení zájmového horizontu linerem (pažnice „na ztraceno“) – viz. obr. č. 
6.5 (typ OH). Liner je perforován před instalací na povrchu. Perforace – kruhová nebo 
štěrbinová. TěPK není pažena přes zájmový horizont. Nadloží je odizolováno zapažnicovým 
pakrem. Cementace by byla provedena např. tzv. „oknem“. Cementační směs by se nedostala do 
kontaktu s kolektorskou horninou. Prostor mezi vnější stěnou lineru a stěnou sondy může být 
vyplněn obsypem. 
 
Nevýhody z hlediska injektáže CO2: 

- materiál lineru může být částečně zkorodován, 
- otvory perforace mohou být částečně zaneseny, 
- propustnost obsypu může být částečně snížena. 

 
Postup při ověření použitelnosti – jako ve výše uvedených případech. Dílčí úprava – 

instrumentace lineru, výměna obsypu. Generální oprava – provedení přibírky (výhoda oproti 
předchozím případům – není nutno frézovat pažnice). 

Schéma konstrukce a podzemního vystrojení provozní sondy na PZP uvedeným 
způsobem je prezentováno na obr. č. 6.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 6.5: Příklad vystrojení zájmového horizontu linerem (pažnice „na ztraceno“); 

perforováno na povrchu (Bujok, Klempa) 
 

1 – stupačky (těžební trubky), 2 – těžební pažnicová kolona (TěPK), 3 – stěna vrtu (sondy), 4 – cementační okno, 
5 – cementační kámen, 6 – zapažnicový pakr, 7 – nepropustné nadloží, 8 – strop kolektoru, 9 – kolektor (zájmový 

horizont), 10 – počva kolektoru, 11 – těsnicí hlava, 12 – liner, 13 – nepropustné podloží, 14 – štěrbinová 
perforace (A), 15 – kruhová perforace (B) 
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Příklad nového typu vystrojení zájmového horizontu vinutým filtrem (obr. č. 6.6) - 
typ OH. Vinutý filtr je tvořen drátem lichoběžníkového průměru, který je spirálovitě ovinut 
kolem perforované trubky (kruhová, příp. štěrbinová perforace) případně kolem žebrové kostry. 
Filtr má lepší „filtrační“ schopnosti než liner. Prostor mezi vnější stěnou filtru a stěnou sondy je 
vyplněn obsypem. Stupačková kolona u těchto sond je vybavena pakrem, který izoluje mezikruží 
mezi vnější stěnou stupaček a vnitřní stěnou TěPK od těženého média. Tento prostor je pak 
vyplněn tzv. „pakrovací“ kapalinou. 
 
Nevýhody z hlediska injektáže CO2: 

- materiál lineru může být částečně zkorodován, 
- otvory perforace mohou být částečně zaneseny, 
- propustnost obsypu může být částečně snížena. 

 
Postup při ověřování, resp. úpravách. Dílčí úprava – instrumentace lineru, výměna 

obsypu. Generální úprava – provedení přibírky (výhoda oproti předchozím případům – není 
nutno frézovat pažnice). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 6.6: Příklad vystrojení zájmového horizontu vinutým filtrem (typ OH) 
(Bujok,  Klempa) 

 
1 – stupačky (těžební trubky), 2 – těžební pažnicová kolona (TěPK), 3 – stěna vrtu (sondy), 4 – pakr, 5 – pakrovací 
kapalina, 6 – zapažnicový pakr, 7 – nepropustné nadloží, 8 – strop kolektoru, 9 – kolektor (zájmový horizont), 10 
– počva kolektoru, 11 – těsnicí hlava, 12 – vinutý filtr, 13 – nepropustné podloží, 14 – vinutí na těle filtru, 15 – 

štěrbinová perforace (typ A), 16 – obsyp, 17 – kruhová perforace (typ B), 18 – cementační kámen 
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Příklad v současnosti na PZP nejpoužívanějšího typu vystrojení zájmového 
horizontu (obr. č. 6.7). Nejčastější postup – odvrtání stvolu vrtu do těsného nadloží kolektorské 
vrstvy, zapažení – cementace „patou“. Provrtání „paty“, provrtání zájmového horizontu a 
provedení tzv. „přibírky“ – tedy rozšíření původního stvolu sondy. Instalace filtru, provedení 
obsypu. 
 
Nevýhody z hlediska injektáže CO2: 

- materiál filtru může být částečně zkorodován, 
- otvory perforace mohou být částečně zaneseny, 
- propustnost obsypu může být částečně snížena. 

 
Vlastní oprava v podstatě nejjednodušší – propláchnutí (pročištění), případně výměna 

filtru, resp. i výměna obsypu. Schéma konstrukce a podzemního vystrojení provozní sondy na 
PZP uvedeným způsobem je prezentováno na obr. č. 6.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 6.7: V současnosti (na PZP) nejpoužívanější typ vystrojení horizontu s tzv. přibírkou 
(Bujok, Klempa) 

 
1 – stupačky (těžební trubky), 2 – těžební pažnicová kolona (TěPK), 3 – stěna vrtu (sondy), 4 – pakr, 5 – pakrovací 

kapalina, 6 – cementační kámen, 7 – nepropustné nadloží, 8 – strop kolektoru, 9 – obsyp, 10 – počva kolektoru, 
11 – těsnicí hlava, 12 – vinutý filtr, 13 – nepropustné podloží, 14 – vinutí na těle filtru, 15 – kolektor 

 

76 
 



 

 
 
 

Obr. č. 6.8: Schéma konstrukce a podzemního vystrojení provozní sondy na PZP 
(upraveno podle materiálů  MND Drilling & Services a.s.) 
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Obr. č. 6.9: Schéma konstrukce a podzemního vystrojení provozní sondy na PZP 

(upraveno podle materiálů  MND Drilling & Services a.s.) 
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6.2 Návrh konstrukce nové sondy v hlubších partiích ložiska Lužice 
 

Hlubinné vrtání je oborem, který zasahuje do mnoha oborů buď přímo, nebo nepřímo a 
tím se stává důležitým a nezbytným pro široký okruh technické činnosti. Hlavní funkce 
hlubinného vrtání spočívá v jeho spolupráci na hornické činnosti, a to v tomto případě pro 
vtláčení CO2 do vhodných geologických struktur pomocí vhodně zkonstruované a vystrojené 
vtláčecí sondy. Jedná se o vrt provozně – technický, jejímž cílem je vytvoření otvorů, které po 
svém odvrtání mají sloužit určitému účelu (Zeman et al., 2014). Charakteristickým rysem je, že 
svému účelu začínají sloužit až po dokončení vrtu. 

Při teoretickém rozboru procesu vrtání je nutné mít především jasno o druhu, tvaru a 
stavu vrtného nástroje a o režimu vrtání, který bude použit. Vrtný nástroj se během vrtání může 
měnit jen co do tvaru (otěrem), a to bez možnosti zásahu obsluhy, kdežto režim vrtání lze 
regulovat podle vlastního uvážení. Proto správná klasifikace způsobu vrtání, která by byla 
spolehlivým podkladem pro teoretický rozbor, musí vycházet z režimu vrtání. 

Režim vrtání je dán přítlakem, otáčkami a proplachem. Každá z těchto složek je 
samostatně regulovatelná, nezávisle na složkách ostatních. Cílem všech teoretických rozborů i 
provozních zkoušek je zjistit, která kombinace těchto režimových složek je nejvýhodnější. 
Hlavní složkou režimu vrtání je přítlak. Přítlak má podstatný vliv na vnikání pracovního orgánu 
vrtného nástroje do horniny, protože velikost přítlaku na břit rozhoduje o hloubce vniknutí břitu 
do horniny. Stálý přítlak je vyvozován buď zátěžkami nebo hydraulickým či jiným podávacím 
zařízením. Jeho velikost se v závislosti na čase mění jen málo a pomalu. 

6.2.1 Základní geologicko – technické údaje 
 
Pro návrh konstrukce nové sondy byl vybrán modelový příklad, který odpovídá hlubším 

partiím v současné době stále ještě těženého ložiska Lužice, o kterém by se v budoucnu dalo 
uvažovat jako o možné vhodné struktuře pro vtláčení CO2. Předpokládaný geologický profil je 
uveden na obr. č. 6.10. Finální hloubka navrhované sondy se předpokládá pod lábský obzor, tedy 
do hloubky přibližně 2150 m. Interval 1530 – 2150 m odpovídá stratigraficky Badenu, tedy 
střídání jílů, jílovců a pískovců s řadou ropo-plynonosných obzorů. Nad Badenem se nachází 
Sarmat, který je charakteristický slínitými jíly s polohami zpevněných písků.  
 V celém předpokládaném profilu se očekávají vodonosné horizonty. Dále se zejména do 
hloubky okolo 1500 m dá očekávat při provrtávání jílových horizontů svírání a bobtnání. Tomu 
lze zamezit vhodným použitým výplachem. Větší problémy se závaly se však nedají očekávat.  
 Na základě předpokládaného tlakové profilu (viz obr. č. 6.10) byly vymezeny paty 
jednotlivých pažnicových kolon. Řídicí pažnicová kolona (ŘPK) je navržena do hloubky 30 m. 
Pata úvodní pažnicové kolony (ÚPK) bude umístěna do hloubky 500 m. Dále je navržena jedna 
technická pažnicová kolona (TPK), jejíž pata odpovídá hloubce 1500 m. Poslední kolonou bude 
těžební pažnicová kolona (TěPK), která bude propažena až do finální hloubky 2150 m, přičemž 
zájmový lábský obzor bude perforován. V případě zjištění přítoku plynu bude zaměřena 
potenciální produkce a ložiskový tlak. V případě zjištění přítoku ropy bude zaměřena produkce, 
dynamický tlak, plynový faktor a nástup ložiskového tlaku. Předpokládaná doba ověřování 
přítoků odpovídá cca 4 – 6 dnům na 1 obzor. 
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Obr. č. 6.10: Litologický a tlakový profil modelové situace na ložisku Lužice (Klempa) 
 

Po analýze tlakového a litologického profilu (obr. č. 6.10) je možno pomocí vrtně 
technických tabulek (Gabolde, Nguyen, 2014) navrhnout příslušné průměry vrtných dlát a pažnic 
(viz obr. č. 6.11). Pro řídící pažnicovou kolonu se předpokládá průměr vrtu 23“ (584,2 mm). 
Řídící pažnicová kolona bude hloubena pomocí šapy do hloubky 30 m. Úvodní pažnicová kolona 
průměru 13 3/8“ bude hloubena dlátem o průměru 17 ½“ (444,5 mm) a to do hloubky 500 m. 
Jako vhodný nástroj s ohledem na geologické prostředí se jeví valivé dláto Varel V 537. 
S ohledem na geologický profil je navržena pouze jedna technická pažnicová kolona o průměru 9 
5/8“ a to do hloubky 1500 m. Jako vhodný vrtný nástroj je navrženo valivé dláto Huges Tool AT 
J55R o průměru 12 ¼“. Těžební pažnicová kolona bude hloubena valivým dlátem do konečné 
hloubky 2150 m průměrem 7 7/8“.  Průměr těžební pažnicové kolony je navržen na 6 5/8“. 
Valivé dláto je typu Huges Tool AT J77. 

Sestava přírub a protierupčního zařízení pro danou sondu je uvedena v tabulce č. 6.1 
 
Tabulka č. 6.1: Navržené příruby a protierupční zařízení pro danou sondu (podle materiálů MND a.s.) 

Kolona Příruby Protierupční zařízení 
Druh MPa Preventr MPa 

ÚPK Základní 21 DF+VH 20“ 21 
TK Redukční 21x35 DF 9 35 

TěPK Redukční 35 PK 3x21 35 
 

Pro vrtání takovýchto sond je možné použít těžkou vrtnou soupravu DIR 806 rakouské 
společnosti SBS Temitz. Podrobná specifikace je uvedena v tabulce č. 6.2. 
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Tabulka č. 6.2: Základní parametry vrtné soupravy DIR 806 (Zeman et al., 2014) 
Typ motoru MB 820Bb Počet motorů 2 Inst. výkon 1310 kW 

Kladkostroj 5x6 (lano Ø 28 mm) Hák MC 200 (2000 kN) Korunová 
kladnice GF 200 

Typ vrátku TF-25 Max. krouticí 
moment 149/100 kNm Počet 

rychlostí 4+2R 

Rotační stůl MR 205-S Průchozí průměr 520 mm Hydraulická 
spojka TAV-700 

Výplachová 
čerpadla 2PN 800 – 2 ks Max. pracovní 

tlak 20 MPa Počet 
dvojzdvihů 65 zd/min 

Výplachová 
hlava CH 200 Max. stat. 

zatížení 2000 kN Max. tlak 20 MPa 

Max. 
nosnost na 
háku 

2000 kN Jm. nosnost na 
háku 1250 kN  

 
 

 

 
Obr. č. 6.11: Základní vrtně - technické parametry pro daný vrt (Klempa) 

 

6.2.2 Stanovení hodnot hydrostatických, geostatických a štěpících tlaků 
 
 Vstupní hodnoty pro stanovení hydrostatických, geostatických a štěpících tlaků vycházejí 
z tlakového profilu na obr. č. 6.10. 
 
Hydrostatický tlak 

V hloubce 2150 m odpovídá hydrostatický tlak ph = 21,09 MPa. 
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Geostatický tlak 
V hloubce 2150 m odpovídá geostatický tlak pg = 50,53 MPa. 

Štěpící tlaky 
 Pro jednotlivé hloubkové intervaly byly určeny minimální (pš min) a maximální (pš max) 
štěpící tlaky. 
 Pro hloubku 290 m odpovídají štěpící tlaky hodnoty: 
pš min = 3,02 MPa 
pš max = 3,5 MPa 
 

Pro hloubku 210 m odpovídají štěpící tlaky hodnoty: 
pš min = 4,17 MPa 
pš max = 4,84 MPa 
 

Pro hloubku 770 m odpovídají štěpící tlaky hodnoty: 
pš min = 11,37 MPa 
pš max = 12,83 MPa 
 

Pro hloubku 1580 m odpovídají štěpící tlaky hodnoty: 
pš min = 22,71 MPa 
pš max = 26,32 MPa 
 

Pro hloubku 1700 m odpovídají štěpící tlaky hodnoty: 
pš min = 24,44 MPa 
pš max = 28,32 MPa 
 

Pro hloubku 2040 m odpovídají štěpící tlaky hodnoty: 
pš min = 30,39 MPa 
pš max = 34,78 MPa 
 

Pro hloubku 2150 m odpovídají štěpící tlaky hodnoty: 
pš min = 32,03 MPa 
pš max = 36,66 MPa 
 

6.2.3 Výpočet vnějšího (kolaps) a vnitřního tlaku pažnicové kolony, vč. výpočtu namáhání 
na tah (Gabolde, Nguyen, 2014) 
 
Výpočet vnějšího tlaku (kolaps) pc  
 

pc = h · rv · g  (MPa) 
kde 
h…hloubka paty kolony (m), 
rv…hustota výplachu (kg·m-3), 
g…gravitační zrychlení (m·s-2). 
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Výpočet vnitřního tlaku 
 
Při tlakovém projevu může být kolona vystavena tlaku z provrtávaných obzorů pf: 
 

pf = TD · G      (MPa) 
kde 
TD…hloubka paty následující kolony (m), 
G…gradient vrstevního tlaku, 
 
Namáhání paty kolony vnitřním tlakem na roztržení kolony pi: 
 

Pi = (pf – (TD – CSD) · G) – CSD · 0,0105  (MPa) 
 
kde 
CSD…hloubka paty pažené kolony (m), 
G…gradient tlaku, 
0,0105…gradient tlaku slané vody. 

 
Namáhání ústí kolony vnitřním tlakem na roztržení kolony pú: 
 

Pú = pf – TD · G     (MPa) 
 

Výpočet namáhání kolony na tah Ft  
  

Ft = m · g · l      (kN) 
kde 
m…metrová hmotnost, 
l…délka sekce pažnic. 
 
Výpočet daných parametrů pro navržený systém pažení (souhrn viz tabulka č. 6.3 – 6.6) 
 
Tabulka č. 6.3: Parametry pro řídící pažnicovou kolonu 
Délka kolony 30 m 
Materiál pažnice H-40 
Průměr pažnice 508 mm 
Tloušťka stěny pažnice 11,13 mm 
Hmotnost 139,68 kg·m-1 

Tíha kolony 49,089 kN 
Typ závitu BUTTRESS 
Únosnost závitu 2540 kN 
Vnější tlak (kolaps) 1,8 MPa 
Vnitřní tlak 8,5 MPa 

Vypočtené hodnoty 
Kolaps Vnitřní tlak 

0,321 MPa 0 MPa 
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Tabulka č. 6.4: Parametry pro úvodní pažnicovou kolonu 
Délka kolony 500 m 
Materiál pažnice C-75 
Průměr pažnice 339,7 mm 
Tloušťka stěny pažnice 16,13 mm 
Hmotnost 106,87 kg·m-1 

Tíha kolony 524,197 kN 
Typ závitu BDS 
Únosnost závitu 8730 kN 
Vnější tlak (kolaps) 11 MPa 
Vnitřní tlak 28,83 MPa 

Vypočtené hodnoty 
Kolaps Vnitřní tlak 

4,05 MPa 0,073 MPa 
 
Tabulka č. 6.5: Parametry pro technickou pažnicovou kolonu 
Délka kolony 1500 m 
Materiál pažnice C-75 
Průměr pažnice 244,5 mm 
Tloušťka stěny pažnice 13,84 mm 
Hmotnost 80,39 kg·m-1 

Tíha kolony 1182,939 kN 
Typ závitu BDS 
Únosnost závitu 6690 kN 
Vnější tlak (kolaps) 23,9 MPa 
Vnitřní tlak 41,2 MPa 

Vypočtené hodnoty 
Kolaps Vnitřní tlak 

16,187 MPa 22,78 MPa 
 
Tabulka č. 6.6: Parametry pro těžební pažnicovou kolonu 
Délka kolony 2150 m 
Materiál pažnice N-80 
Průměr pažnice 168,3 mm 
Tloušťka stěny pažnice 10,59 mm 
Hmotnost 41,91 kg·m-1 

Tíha kolony 993,199 kN 
Typ závitu BUTTRESS 
Únosnost závitu 3690 kN 
Vnější tlak (kolaps) 51,4 MPa 
Vnitřní tlak 61,9 MPa 

Vypočtené hodnoty 
Kolaps Vnitřní tlak 

44,55 MPa 46,85 MPa 
 

84 
 



 

6.2.4 Návrh sestavy vrtné kolony 
 
 Výpočet sestavy vrtné kolony začíná výpočtem její spodní části. Každý vrtný nástroj má 
určeny optimální parametry své práce, které je nutné dodržovat. Jsou to (Gabolde, Nguyen, 
2014): 

• osový přítlak, 
• otáčky, 
• litráž a kvalita výplachu. 

 
Po výběru správného vrtného nástroje lze přistoupit k určení hodnot, které jsou pro daný 

interval vrtu charakteristické a potřebné při výpočtu parametrů zátěžek: 
 
NB faktor (neutrální bod) 

Tato hodnota není matematicky odvozena. Je určována empiricky na základě projekční 
praxe. Poloha neutrálního bodu je uvažována v určitém rozmezí (zhruba 15 – 25 % kolony 
zátěžek je namáháno tahem a zbytek pod neutrálním bodem vyvozuje přítlak na nástroj). Pro 
výpočet navrhované sondy se uvažuje 20 %, tj. pro ideální podmínky ve vrtu 0,8 (předpokládá se 
použití antivibrátoru). 
 
Vznosový faktor VF 
 Tato hodnota vyjadřuje stupeň nadlehčení vrtné kolony výplachem a závisí pouze na 
specifické hmotnosti výplachu (ρvý) a oceli (ρoc). 

 
VF = ρvý / ρoc 

 
Křivost vrtu 
 Úhel, který svírá osa vrtu a vertikálou. Pro výpočet je nutno znát skutečnou velikost 
křivosti na počvě. Výše uvedené tři hodnoty jsou shrnuty do konstanty C, která je jejich 
součinem. 
 

C = NB · VF · cosφ 
 
Výběr zátěžkových trubek 
 Při konstrukci kolony zátěžek se používá jednoho, ale i více průměrů zátěžek, což závisí 
na průměru vrtu a průměru vrtných trubek. Nejmenší průměr zátěžek se podle Woodse a 
Lubinského určuje dle vztahu: 

Dmin = 2 · Dvnp - Dv 
kde 
Dvnp…vnější průměr pažnic (mm), 
Dv…průměr vrtu (mm). 
 

Největší průměr zátěžek musí být takový, aby ho bylo možné v případě havárie obvrtat. 
Rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími velikostmi trubek by neměl být větší než 50 mm, 
protože by se zásadně změnily vzestupné rychlosti výplachu v mezikruží. 
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Výpočet délky zátěžek (Gabolde, Nguyen, 2014) 
 Pro tento výpočet je potřebné znát konstantu C, tíhy běžného metru jednotlivých velikostí 
zátěžek a hodnotu optimálního přítlaku. Nejprve se počítá délka největší velikosti zátěžek tak, 
aby vytvořila celý přítlak na vrtný nástroj: 
 

𝐿𝐿1´ =
𝑃𝑃

𝑞𝑞1 ∙ 𝐶𝐶
 

kde 
L1…vypočtená délka největší velikosti zátěžek (m), 
q1…metrová tíha největší velikosti zátěžek (N·m-1), 
P…optimální přítlak (N). 
 

Jestliže se použije dvou velikostí zátěžek, zkracuje se délka největší sekce největší 
velikosti tak, aby dosáhla přibližně do neutrálního bodu 

 
L´

1 = L1 · NB     (m) 
 
Tuto délku je nutno upravit tak, aby byla násobkem p (délka zátěžek je přibližně 9 m). 

Pokud je možné použít krátkých zátěžek, není tato úprava nutná. 
 Dále je nutné přepočítat přítlak, který vytvoří největší velikost zátěžek: 
 

P´
1 = L´

1 · q1 · C    (N) 
 

Dílčí přítlak, který má vytvořit druhá velikost zátěžek se vypočítá podle vztahu: 
P2 = P – P1    (N) 

 
Délka druhé velikosti zátěžek: 

 
L2 = P2

q2∙C
     (m) 

kde 
q2…tíha běžného metru druhé velikosti zátěžek, také délku L2 lze upravit na násobek 9, pokud je 

to nutné (L´
2). 

 
Pokud dvě velikosti zátěžek postačují, provede se kontrolní výpočet na vrtný nástroj: 

 
Pc = (L´

2 · q1 + L´
2 · q2) · C   (N) 

 
U vrtů většího průměru je nutno použít 3 velikosti zátěžek. Proto se stanoví omezení 

délky druhé velikosti zátěžek (např. na 1 pás), aby vznikla rezerva přítlaku pro třetí velikost 
zátěžek a nebyl překročen optimální přítlak určený výrobcem vrtného nástroje. Dílčí přítlak pro 
třetí velikost zátěžek: 

 
P3 = P – (P´

1 + L´
2 · q2 · C)  (N) 

 
𝐿𝐿3 = 𝑃𝑃3

𝑞𝑞3∙𝐶𝐶
    (m) 
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kde 
q3…tíha běžného metru třetí velikosti zátěžek, také délku L3 lze upravit na násobek 9, pokud je 

to nutné (L´
3). 

 
Kontrolní výpočet celkového přítlaku: 

 
Pc = (L´

1 · q1 + L´
2 · q2 + L´

3 · q3) · C  (N) 
 

Hodnota Pc by se od hodnoty P neměla lišit o více než 2 – 3 %. 
 
Celková délka kolony zátěžek: 
 

Lzt = L´
1 + L´

2 + L´
3    (m) 

 
Celková tíha kolony zátěže na vzduchu: 

𝑄𝑄𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑃𝑃𝑐𝑐
𝐶𝐶

     (N) 
 

Výpočet potřebné délky vrtných trubek: 
 

Lvt = H – Lzt - Lu    (m) 
kde 
H…projektovaná hloubka návrtu (m), 
Lu…délka unašečky (m). 
 
Výpočet vrtné kolony při tažení a zapouštění (Gabolde, Nguyen, 2014) 

Při operacích tažení a zapouštění je vrtná kolona namáhána tahem, který dosahuje 
nejvyšší hodnoty na přechodu vrtných trubek a převodové části vrtné kolony, proto se pevnostní 
kontrola provádí právě pro tento kritický průřez. 
 
Výpočet celkové hmotnosti vrtné kolony: 
 

Qvk = Qzt + Qvt + Qvd    (N) 
kde 
Qzt…tíha zátěžek (N), 
Qvt…tíha vrtných trubek (N), 
Qvd…tíha vrtného nástroje (N) – vzhledem k nízké hodnotě je možno zanedbat. 
 
Výpočet celkového napětí, které působí v kritickém průřezu: 
 

σmaxPT = σ1 + σ2 + σ3 + σ4 + σ5   (MPa) 
 

a) σ1 – statická složka namáhání 
 

𝜎𝜎1 = 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣

∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉     (MPa) 
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kde 
VF…vznosový fakor, 
Fvt…plocha kritického průřezu (m2). 
 

𝑉𝑉𝑣𝑣𝑧𝑧 =
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑1𝑣𝑣𝑧𝑧2 − 𝑑𝑑2𝑣𝑣𝑧𝑧2

4
 

kde 
d1vt…vnější průměr vrtné trubky (m), 
d2vt…vnitřní průměr vrtné trubky (m). 
 
b) σ2 – dynamická složka namáhání, vyplývající z dovrchního pohybu kolony (zrychlení 

vzestupného pohybu kolony) 
 

𝜎𝜎2 = 𝜎𝜎1 ∙
𝑎𝑎
𝑔𝑔
    (MPa) 

kde 
a…zrychlení (m·s-2), 
g…tíhové zrychlení (m·s-2). 
 
c) σ3 – tahové namáhání, způsobené třením vrtné kolony o stěny vrtu při tažení 

 
𝜎𝜎3 = 𝑘𝑘 ∙ 𝜎𝜎1    (MPa) 

kde 
k…koeficient přihlížející ke tření vrtné kolony o stěny vrtu (k = 0,2 – 0,3) – jeho přesné 
stanovení není možné, závisí na délce vrtné kolony, počtu centrátorů atd. 
 
d) σ4 – tahové namáhání, způsobené pístovým účinkem výplachu 

 
𝜎𝜎4 = 4∙𝐿𝐿∙𝛼𝛼𝐷𝐷𝑣𝑣2

(𝐷𝐷𝑣𝑣−𝑑𝑑𝑧𝑧)∙�𝑑𝑑1𝑣𝑣𝑣𝑣
2 −𝑑𝑑2𝑣𝑣𝑣𝑣

2 �
  (MPa) 

kde 
L…délka vrtné kolony (m), 
α…statické napětí smykové výplachu (MPa), 
Dv…průměr vrtu (m), 
dz…vnější průměr zátěžek (m) – lze uvažovat zátěžky největšího průměru. 
 
e) σ5 – tahové namáhání v důsledku ulpívajícího účinku výplachu na vrtné koloně (dáno 

lepivostí) 
 

𝜎𝜎5 = 16∙𝑣𝑣∙𝐿𝐿∙𝛿𝛿∙𝜇𝜇
𝑑𝑑1𝑣𝑣𝑣𝑣
2 −𝑑𝑑2𝑣𝑣𝑣𝑣

2     (MPa) 
kde 
μ…dynamická viskozita výplachu (N·s·m-2), 
δ…parametr závisící na poměru d1vt/Dv, 
v…dovrchní rychlost vrtné kolony při tažení (m·s-1). 
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Tabulka č. 6.7:Tahové namáhání ovlivněné účinkem výplachu 
d1vt/Dv δ 

méně než 0,2 0 
0,2 – 0,3 3 
0,3 – 0,4 7 
0,4 – 0,5 12 
0,5 – 0,6 20 
0,6 - 07 40 

 
Součet těchto vypočtených namáhání nesmí překročit tzv. dovolené tahové namáhání 

materiálu, stanovené s určitou bezpečností: 
 

𝑘𝑘 =
𝜎𝜎𝑑𝑑
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

≥ 1,3 − 1,5 

kde 
σd…dovolené maximální tahové namáhání (MPa). 
 
Výpočet namáhání vrtné kolony při vrtání – namáhání v horní části vrtné kolony 
 

Horní část vrtné kolony se nachází nad přechodovým (neutrálním) bodem. Tato část 
kolony je namáhána především na tah a krut, přičemž výpočet je prováděn opět pro kritický 
průřez, kde součet těchto namáhání dosahuje svého maxima. Pro výpočet byla použita Huber – 
Henckyho teorie, která uvažuje ve výpočtu stálost namáhání vrtné kolony . 
 

a) 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = �𝜎𝜎𝑝𝑝𝑧𝑧2 + 3 ∙ (𝜀𝜀 ∙ 𝜏𝜏)     (MPa) 

kde 
σmax…celková hodnota namáhání v kritickém průřezu (MPa), 
σpt…tahové namáhání při vrtání (MPa), 
τ…krutové namáhání při vrtání (MPa), 
ε..koeficient stálosti namáhání (0,66 – 0,8) – tento parametr vystupuje při vrtání zejména 
v souvislosti s použitím antivibrátoru; při vrtání s tímto nástrojem lze uvažovat hodnotu tohoto 
koeficientu (0,66 – 0,8), v opačném případě v silně dynamicky namáhané oblasti (1,2 – 1,55). 
 

b) σpt – tahové namáhání při vrtání 
 

𝜎𝜎𝑝𝑝𝑧𝑧 = 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣−𝑃𝑃
𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣

∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉    (MPa) 
 
kde 
Qvt…celková tíha vrtné kolony (N), 
P…osový přítlak na vrtný nástroj (N). 
 

c) τ – krutové namáhání při vrtání 
 

Krouticí moment ve vrtné koloně vzniká rotací vrtné kolony a činností vrtného nástroje. 
Výkon potřebný na rotaci kolony ve výplachu (projevuje se zde pouze odpor vrtné kolony o 
stěnu vrtu) (Gabolde, Nguyen, 2014): 
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N1 = c · ρvy · d2
1vt · L · n1,7

r  (kW) 
kde 
c…konstanta zachycující vliv úklonu vrtu (viz tabulka č. 6.8), 
 
Tabulka č. 6.8: Konstanta zachycující vliv úklonu vrtu 

Úhel odklonu c (10-3) 
0° - 2° 18,8 
3°- 5° 22,6 – 28,8 
6°- 9° 30,8 – 34,3 

10° - 16° 35,2 – 40,3 
17°- 25° 41,5 – 46,6 

 
nr…otáčky rotačního stolu (min-1), 
L…délka vrtné kolony (m), 
d1vt…vnější průměr vrtných tyčí (m), 
ρvy…měrná hmotnost výplachu (kg·m-3). 
 

Výkon potřebný na rotaci vrtné kolony se přepočítá na krouticí moment: 
 

𝑀𝑀1 = 30∙𝑁𝑁1
𝜋𝜋∙𝑛𝑛𝑟𝑟

     (N·m) 
 
 Krouticí moment vznikající při práci dláta: 
 

M2 = M0 + mvrt · P     (N·m·kN-1) 
kde 
M2…kroticí moment, vznikající při práci dláta (N·m), 
M0…moment spotřebovaný na tření dláta o horninu (N·m). 
 

M0 = -150 + 1500 Ddl     (N·m·kN-1) 
kde 
Ddl…průměr dláta (m), 
Mvrt…specifický moment na vrtání, připadající na 1 kW přítlaku na dláto, 
P…přítlak na dláto (kN). 
 

Mvrt = -10 + 100 Ddl     (N·m·kN-1) 
 
Celkový krouticí moment ve vrtné koloně 
 

Mkr = M1 + M2     (N·m) 
 
Celkové napětí krutové v těle vrtné tyče 
 

𝜏𝜏 = 𝑀𝑀𝑣𝑣𝑟𝑟
𝑊𝑊𝑝𝑝

      (MPa) 

kde 
τ…krutové napětí v těle vrtné tyče při dosažení krutového napětí Mkr, 
Wp…polární modul průřezu vrtné tyče (mm2). 
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𝑊𝑊𝑝𝑝 = 𝜋𝜋∙�𝑑𝑑1𝑣𝑣𝑣𝑣

4 −𝑑𝑑2𝑣𝑣𝑣𝑣
4 �

16∙𝑑𝑑1𝑣𝑣𝑣𝑣
  (mm2) 

 
 Koeficient bezpečnosti: 

𝑘𝑘 =
𝜎𝜎𝐷𝐷

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝐶𝐶
≥ 1,5 − 1,7 

 
Výpočet stabilizace dolní části vrtné kolony (Gabolde, Nguyen, 2014) 
 
 Pro výpočet je použito teorie rozmístění centrátorů dle Woodse a Lubinského. 
a – každé hodnotě přítlaku na vrtací nástroj odpovídá určitá vzdálenost neutrálního průřezu od 
tohoto nástroje; 
b -  kritická velikost této vzdálenosti závisí na typu použitých zátěžek a specifické hmotnosti 
výplachu; 
c – v závislosti na osovém přítlaku se rozlišuje prvotní ohyb, druhotný ohyb a ohyby vyšších 
řádů; 
d – pokud je osový přítlak 1. řádu překročen, nestabilizovaná kolona se deformuje do křivky I 
s polohou neutrálního průřezu N1 a bodem dotyku se stěnou T1 atd.; 
e – ohyb 1., 2. a 3. řádu nastane tehdy, když vzdálenost neutrálního průřezu od dláta odpovídá 
1,94; 3,73; 4,22 násobku jednotkové délky dolní části kolony. 
 

Jednotková délka: 

𝑎𝑎 = �𝐸𝐸∙𝐽𝐽
𝑞𝑞

   (m) 

kde 
J…modul setrvačnosti průřezu trubky (m4), 
E…Zoungův model pružnosti oceli (Pa), 
Q…tíha běžného metru zátěžky ve výplachu (N·m-1). 
 
Pro kritický přítlak 1. řádu platí: 

 
Q1 = 1,94 · a · q  (m) 

 
Vzdálenost neutrálního průřezu od dláta: 
 

0N1 = 1,41 · a   (m) 
 
 
 
Bod dotyku se stěnou vrtu: 
 

0T1 = 1,8 · a   (m) 
 

Při dosažení kritického přítlaku 2. řádu platí: 
 

Q2 = 3,75 · a · q  (N) 
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0N2 = 3,75 · a   (m) 
0T2 = 1,41 · a   (m) 

 
Při dosažení kritického přítlaku 3. řádu platí: 
 

Q3 = 4,22 · a · q  (N) 
0N3 = 4,22 · a   (m) 
0T3 = 1,22 · a   (m) 
0T´

3 = 1,22 · a   (m) 
 
Stabilizace, vyplývající z těchto vztahů, má za úkol potlačit deformaci dolní části vrtné 

kolony její vlastní tíhou, tj. vyloučit ohybové namáhání v dolní části kolony. Pro potlačení 
deformací, způsobených geologickými faktory, je nutno použít další 1 – 3 centrátory umístěné 
v nejspodnější části vrtné kolony zátěžek pro zvýšení její tuhosti. Jsou obyčejně umisťovány 
v těchto vzdálenostech od vrtného nástroje: přímo nad vrtný nástroj, 2 – 3 m nebo 8 – 12 m. 

6.2.5 Praktický výpočet sestavy vrtné kolony 
 
6.2.5.1 Úvodní vrtná kolona 
 
Návrh sestavy vrtné kolony 
 
dláto: VD Varel V 537, Ø 17 ½“ 
přítlak: 240 kN 
otáčky rotačního stolu: 80 min-1 
litráž výplachu: 20·10-3 m3·s-1 
konečná hloubka: 500 m 
specifická tíha výplachu: 1100 kg·m-3 
 
VF = 0,86 
NB = 0,85 
C = 0,728 
 
 
L1 = 61,4 m     P2 = 63981 N 
L1

´ = 52,2 m (5 x 9 m) = 45 m  L2 = 25,3 m 
P1

´ = 176019 N    L2
´ = 21,5 m (2 x 9 m) = 18 m 

      P2
´ = 45602 N 

 
P3 = 18379 N     Pc = 236239 N 
L3 = 11,3 m     Lzt = 72 m 
L3

´ = 9,6 m (1 x 9 m) = 9 m   Qzt
´ = 324504 N 

P3
´ = 14618 N     Lvt

´ = 416 m 
       
 
 
 

dzt1 = 304,8 mm q1 = 5373 N·m-1 
dzt2 = 254 mm q2 = 3480 N·m-1 

dzt3 = 203,2 mm q3 = 2231 N·m-1 
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Výpočet namáhání vrtné kolony při tažení a zapouštění 
 
Vrtné trubky: 
vnější průměr – 168,3 mm 
vnitřní průměr – 151,52 mm 
tloušťka stěny – 8,38 mm 
materiál – C – 80 σpt = 703 MPa 
   σkt = 562 MPa 
 
Qvk = 1043004 N 
 
σ1 = 212,6 MPa   σ4 = 8,4 MPa 
σ2 = 32,5 MPa    σ5 = 12,5 MPa 
σ3 = 42,5 MPa    σmaxpt = 312,5 MPa 
 
k = 1,79 (vyhovuje) 
 
Výpočet namáhání v horní části vrtné 
 
σpt = 163,6 MPa 
 
N1 = 24,2 kW    mvrt = 34 N·m 
M1 = 2889 N·m   M2 = 8677 N·m 
M0 = 517 N·m    Mkr = 11566 N·m 
 
Wp = 321408 mm3 
τ = 36 MPa 
σmax c = 171 MPa 
 
k = 3,29 (vyhovuje) 
 
Výpočet stabilizace dolní části vrtné kolony 
 
J = 4,2 · 10-4 m2 
a = 31,28 m 
 
Q1 = 174828 N   ON1 = 83,8 m 
Q2 = 337941 N   OT1 = 46,3 m 
Q3 = 380297 N 
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Návrh sestavy (viz tabulka č. 6.9): 
 
Tabulka č. 6.9: Návrh sestavy dolní části vrtné kolony 

1. pás 2. pás 3. pás 
dláto 0,3 m zátěžka (304,8 mm) 9 m zátěžka (254 mm) 9 m 
přechod 0,3 m centrátor 1,5 m přechod 0,3 m 
centrátor 1,5 m zátěžka (304,8 mm) 7,5 m zátěžka (254 mm) 2 x 9 m 
přechod 0,3 m přechod 0,3 m přechod 0,3 m 
antivibrátor 3,2 m zátěžka (254 mm) 9 m   
zátěžka (304,8 mm) 5 m     
centrátor 1,5 m     
zátěžka (304,8 mm) 5 m     
zátěžka (304,8 mm) 9 m     

26,1 m 27,3 m 27,6 m 
 
6.2.5.2 Technická vrtná kolona 
 
Návrh sestavy vrtné kolony 
dláto: VD HUGES Tool AT J55 R, Ø 12 1/4“  
přítlak: 240 kN 
otáčky rotačního stolu: 100 min-1 
litráž výplachu: 20·10-3 m3·s-1 
konečná hloubka: 1500 m 
specifická tíha výplachu: 1100 kg·m-3 
 
VF = 0,847 
NB = 0,85 
C = 0,717 
 
 
L1 = 96,2 m     P2 = 37892 N 
L1

´ = 81,8 m (9 x 9 m) = 81 m  L2 = 23,7 m 
P1

´ = 202108 N    L2
´ = 20,1 m (2 x 9 m) = 18 m 

      P2
´ = 28793 N 

 
P3 = 9099 N     Pc = 238903 N 
L3 = 10,2 m     Lzt = 108 m 
L3

´ = 8,7 m (1 x 9 m) = 9 m   Qzt
´ = 333198 N 

P3
´ = 8002 N     Lvt

´ = 1380 m 
       
Výpočet namáhání vrtné kolony při tažení a zapouštění 
 
Vrtné trubky: 
vnější průměr – 114,3 mm 
vnitřní průměr – 92,5 mm 
tloušťka stěny – 10,92 mm 
materiál – C – 135 σpt = 1019 MPa 
   σkt = 949 MPa 

dzt1 = 254 mm q1 = 3480 N·m-1 
dzt2 = 203,2 mm q2 = 2231 N·m-1 
dzt3 = 158,8 mm q3 = 1240 N·m-1 
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Qvk = 1374378 N 
 
σ1 = 329,5 MPa   σ4 = 22,3 MPa 
σ2 = 33,6 MPa    σ5 = 27,6 MPa 
σ3 = 65,9 MPa    σmaxpt = 478,9 MPa 
 
k = 1,98 (vyhovuje) 
 
Výpočet namáhání v horní části vrtné 
 
σpt = 272 MPa 
 
N1 = 32,9 kW    mvrt = 21,1 N·m 
M1 = 3142 N·m   M2 = 5381 N·m 
M0 = 317 N·m    Mkr = 8523 N·m 
 
Wp = 157404 mm3 
τ = 51 MPa 
σmax c = 281 MPa 
 
k = 3,38 (vyhovuje) 
 
Výpočet stabilizace dolní části vrtné kolony 
 
J = 2,01 · 10-4 m2 
a = 24,47 m 
 
Q1 = 136760 N   ON1 = 83,3 m 
Q2 = 264360 N   OT1 = 36,2 m 
Q3 = 297490 N 
 
Návrh sestavy (viz tabulka č. 6.10 a č. 6.11): 
 
 
Tabulka č. 6.10: Návrh sestavy dolní části vrtné kolony 

1. pás 2. pás 
dláto 0,3 m zátěžka (304,8 mm) 9 m 
přechod 0,3 m centrátor 1,5 m 
centrátor 1,5 m zátěžka (304,8 mm) 7,5 m 
přechod 0,3 m přechod 0,3 m 
antivibrátor 3,2 m zátěžka (254 mm) 9 m 
zátěžka (254 mm) 5 m   
centrátor 1,5 m   
zátěžka (254 mm) 5 m   
zátěžka (254 mm) 9 m   

26,1 m 27,3 m 
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Tabulka č. 6.11: Návrh sestavy dolní části vrtné kolony 
3. pás 4. pás 

zátěžka 9 m zátěžka (203,2 mm) 3 x 9 m 
přechod 0,3 m přechod 0,3 m 
zátěžka (254 mm) 2 x 9 m zátěžka (158,6 mm) 9 m 
přechod 0,3 přechod 0,9 m 

27,6 m 27,6 m 
 
 
6.2.5.3 Těžební vrtná kolona 
 
Návrh sestavy vrtné kolony 
dláto: VD Huges Tool AT J 77, Ø 7 7/8“ 
přítlak: 200 kN 
otáčky rotačního stolu: 80 min-1 
litráž výplachu: 20·10-3 m3·s-1 
konečná hloubka: 2150 m 
specifická tíha výplachu: 1200 kg·m-3 
 
VF = 0,847 
NB = 0,85 
C = 0,717 
 
 
L1 = 176,9 m     Pc = 204300 N   
L1

´ = 150,4 m (17 x 9 m) = 153 m  Lzt = 153 m 
P1

´ = 204300 N    Qzt
´ = 284937 N 

      Lvt
´ = 1985 m 

     
Výpočet namáhání vrtné kolony při tažení a zapouštění 
 
Vrtné trubky: 
vnější průměr – 114,3 mm 
vnitřní průměr – 92,5 mm 
tloušťka stěny – 10,92 mm 
materiál – S – 135 σpt = 1019 MPa 
   σkt = 949 MPa 
 
Qvk = 1691937 N 
 
σ1 = 404,8 MPa   σ4 = 124,5 MPa 
σ2 = 41,3 MPa    σ5 = 79,9 MPa 
σ3 = 81 MPa    σmaxpt = 731,5 MPa 
 
k = 1,3 (vyhovuje) 
 
 

dzt1 = 158,8 mm q1 = 1240 N·m-1 
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Výpočet namáhání v horní části vrtné 
 
σpt = 357 MPa 
 
N1 = 30,5 kW    mvrt = 10 N·m 
M1 = 3641 N·m   M2 = 2150 N·m 
M0 = 150 N·m    Mkr = 5791 N·m 
 
Wp = 1677404 mm3 
τ = 35 MPa 
σmax c = 360 MPa 
 
k = 2,64 (vyhovuje) 
 
Výpočet stabilizace dolní části vrtné kolony 
 
J = 4,2 · 10-4 m2 
a = 14,52 m 
 
Q1 = 81154 N    ON3 = 69,4 m 
Q2 = 156870 N   OT3 = 16,3 m 
Q3 = 176532 N   OT3

´ = 60,9 m 
 
Návrh sestavy (viz tabulka č. 6.12 a č. 6.13: 
 
Tabulka č. 6.12: Návrh sestavy dolní části vrtné kolony 

1. pás 2. pás 3. pás 
dláto 0,3 m zátěžka (171,5 mm) 9 m zátěžka (171,5 mm) 7,5 m 
přechod 0,3 m centrátor 1,5 m centrátor 1,5 m 
centrátor 1,5 m zátěžka (304,8 mm) 7,5 m zátěžka (171,5 mm) 2 x 9 m 
přechod 0,3 m přechod 0,3 m   
antivibrátor 3,2 m zátěžka (254 mm) 9 m   
zátěžka (304,8 mm) 5 m     
centrátor 1,5 m     
zátěžka (304,8 mm) 5 m     
zátěžka (304,8 mm) 9 m     

26,1 m 27,3 m 27 m 
 
Tabulka č. 6.13: Návrh sestavy dolní části vrtné kolony 

4. pás 5. pás 6. pás 
zátěžka (171,5 mm) 9 m zátěžka (171,5 mm) 3 x 9 m zátěžka (171,5 mm) 2 x 9 m 
centrátor 1,5 m   přechod 0,3 m 
zátěžka (171,5 mm) 7,5 m   vrtná trubka 9 , 
zátěžka (171,5 mm) 9 m     

27 m 27 m 27,3 m 
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6.2.6 Hydraulika vrtu (Gabolde, Nguyen, 2014) 
 
Výpočet hydraulických ztrát se skládá z těchto ztrát: 

• v manifoldu vrtné soupravy; 
• ve vrtných trubkách a v mezikruží; 
• v zátěžkách a mezikruží; 
• volba trysek dlát; 
• v dlátu. 

 
Ztráty v povrchovém rozvodu – manifoldu 
 

P1 = E · ρ0,8 · Q1,8 · PV0,2    (kPa) 
kde 
ρ…hustota výplachu (kg·m-3), 
Q…litráž výplachu (l·s-1), 
PV…plastická viskozita (mPa·s), 
E…konstanta závislá na typu daného manifoldu. 
 
Pro řešení ztrát v trubkách a mezikruží byl použit Binghamovský model plastické suspenze. 
 
Tok potrubím 
 
Průměrná rychlost proudění: 

v = (1273,2 · Q) / d2          (m·s-1) 
Kritická rychlost proudění: 
 

vc = 1500 · [(PV + (PV2 + 1,064·10-4 · ρ · d2 · YP)0,5) / ρ · d] (m·s-1) 
 
Je-li v < vc jedná se o lineární proudění a odpory se vypočítají: 
 

plt = (32 · L · PV · v / d2) + (2,55 · L · YP / d)   (kPa) 
 
Je-li v > vc jedná se o turbulentní proudění a odpory se vypočítají: 
 

ptt = (35,05 · 103 · ρ0,8 · Q1,8 · PV0,2 · L) / d4,8   (kPa) 
kde 
L…délka potrubí (m); 
YP…mez toku kapaliny (lb·100 ft-2); 
d…vnitřní průměr potrubí (mm). 
 
Tok mezikruží 
 
Průměrná rychlost proudění: 
 

v = (1273,2 · Q) / (Dh
2 – Dp

2)    (m·s-1) 
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Kritická rychlost proudění: 
 

vc = 1500 · [(PV + (PV2 + 1,064·10-4 · ρ · (Dh
2 – Dp

2) · YP)0,5) / ρ · (Dh
2 – Dp

2)] (m·s-1) 
 
Je-li v < vc jedná se o lineární proudění a odpory se vypočítají: 
 

plm = (48 · L · PV · v / (Dh – Dp)2) + (2,55 · L · YP / (Dh – Dp))   (kPa) 
 
Je-li v > vc jedná se o turbulentní proudění a odpory se vypočítají: 
 

ptm = (35,05 · 103 · ρ0,8 · Q1,8 · PV0,2 · L) / ((Dh – Dp)3 · (Dh – Dp)1,8)  (kPa) 
 
kde 
L…délka potrubí (m); 
YP…mez toku kapaliny (lb·100 ft-2); 
Dh…průměr vrtu (mm); 
Dp…průměr trubek ve vrtu (mm). 
 
Volba trysek dláta 
 
Optimální výtoková rychlost tryskami je 100 – 120 m·s-1. 

 
vd = Q / 38,71 · Ad    (m·s-1) 

kde 
Q…průtočné množství (l·min-1); 
Ad…celková plocha trysek (in2). 
 
Tlakové ztráty 
 

pd = (ρv · Q2) / (2959,41 · C2 · Ad
2)  (kPa) 

kde 
ρv…hustota výplachu (kg·m-3); 
C…koeficient zúžení (pro trojtryskové – 0,95; s otvorem uprostřed – 0,8). 
 
6.2.6.1 Hydraulika vrtu – úvodní kolona 
 
Q = 30 l·s-1 
ρ = 1100 kg·m-3 
PV = 15 mPa·s 
YP = 12 lb·100 ft2 
ϕ vrtu = 444,5 mm 
 
vrtné trubky: 

- vnější ϕ 168,3 mm 
- vnitřní ϕ 151,5 mm 
- délka 452 m 
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zátěžky: 
- vnější ϕ (304,8 mm; 254 mm; 203,2 mm) 
- vnitřní ϕ (63,5 mm; 82,55 mm; 69,85 mm) 
- délka (18 m; 9 m; 9 m) 

 
 
Manifold 
P1 = 322,3 kPa 
 
Vrtné trubky 
v = 1,66 m·s-1    v = 0,23 m·s-1  
vc = 1,76 m·s-1   vc = 1,69 m·s-1 
P2 = 453,5 kPa   P5 = 243,4 kPa 
 
Zátěžky 
ϕ 304,8 mm 
v = 9,47 m·s-1    v = 0,36 m·s-1  
vc = 1,97 m·s-1   vc = 1,76 m·s-1 
P3 = 744,3 kPa   P4 = 11,7 kPa 
 
ϕ 254 mm 
v = 5,61 m·s-1    v = 0,29 m·s-1  
vc = 1,88 m·s-1   vc = 1,73 m·s-1 
P3 = 84,5 kPa    P4 = 3,4 kPa 
 
ϕ 203,2 mm 
v = 7,82 m·s-1    v = 0,24 m·s-1  
vc = 1,94 m·s-1   vc = 1,7 m·s-1 
P3 = 94,2 kPa    P4 = 1,3 kPa 
 
Průměr trysek a rychlost výplachu na tryskách 
vd = 106,7 m·s-1 
průměr trysek 3 x 11 mm 
 
Dláto 
pd = 7025,2 kPa 
 
Celkové ztráty 
pc = 8983,8 kPa 
 
6.2.6.2 Hydraulika vrtu – technická kolona 
 
Q = 25 l·s-1 
ρ = 1100 kg·m-3 
PV = 20 mPa·s 
YP = 15 lb·100 ft2 
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ϕ vrtu = 311 mm 
 
vrtné trubky: 

- vnější ϕ 168,3 mm 
- vnitřní ϕ 151,5 mm 
- délka 1416 m 

zátěžky: 
- vnější ϕ (254 mm; 203,2 mm; 158,8 mm) 
- vnitřní ϕ (82,55 mm; 69,85 mm; 69,85) 
- délka (45 m; 18 m; 9 m) 

 
 
Manifold 
P1 = 322,3 kPa 
 
Vrtné trubky 
v = 3,72 m·s-1    v = 0,82 m·s-1  
vc = 1,75 m·s-1    vc = 1,61 m·s-1 
P2 = 7960,4 kPa   P5 = 857,5 kPa 
 
Zátěžky 
ϕ 254 mm 
v = 4,67 m·s-1    v = 0,35 m·s-1  
vc = 1,8 m·s-1    vc = 1,93 m·s-1 
P3 = 311 kPa    P4 = 69,6 kPa 
 
ϕ 203,2 mm 
v = 6,52 m·s-1    v = 0,34 m·s-1  
vc = 1,84 m·s-1    vc = 1,72 m·s-1 
P3 = 154,1 kPa    P4 = 7,7 kPa 
 
ϕ 158,8 mm 
v = 6,52 m·s-1    v = 0,34 m·s-1  
vc = 1,84 m·s-1    vc = 1,75 m·s-1 
P3 = 77,1 kPa    P4 = 2,7 kPa 
 
Průměr trysek a rychlost výplachu na tryskách 
vd = 107,6 m·s-1 
průměr trysek 3 x 10 mm 
 
Dláto 
pd = 7792,1 kPa 
 
Celkové ztráty 
pc = 17554,5 kPa 
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6.2.6.3 Hydraulika vrtu – těžební kolona (Gabolde, Nguyen, 2014) 
 
Q = 20 l·s-1 
ρ = 1200 kg·m-3 
PV = 20 mPa·s 
YP = 15 lb·100 ft2 
ϕ vrtu = 200 mm 
 
vrtné trubky: 

- vnější ϕ 114,3 mm 
- vnitřní ϕ 92,5 mm 
- délka 1985 m 

zátěžky: 
- vnější ϕ (171,5 mm) 
- vnitřní ϕ (57,15 mm) 
- délka (153 m) 

 
 
Manifold 
P1 = 322,3 kPa 
 
Vrtné trubky 
v = 2,98 m·s-1    v = 0,95 m·s-1  
vc = 2,02 m·s-1    vc = 1,86 m·s-1 
P2 = 7194,6 kPa   P5 = 3032,5 kPa 
 
Zátěžky 
v = 7,8 m·s-1    v = 2,4 m·s-1  
vc = 2,2 m·s-1    vc = 1,92 m·s-1 
P3 = 2296,7 kPa   P4 = 637,3 kPa 
 
Průměr trysek a rychlost výplachu na tryskách 
vd = 106,3 m·s-1 
průměr trysek 3 x 9 mm 
 
Dláto 
pd = 7600,9 kPa 
 
Celkové ztráty 
pc = 21084,3 kPa 

6.2.7 Technika a technologie izolace pažnicových kolon 
 

Pro výpočet je nutné znát tyto vstupní parametry: hloubka vrtu (H), konečná výška 
cementační suspenze za pažnicovou kolonou (H1), průměr vrtu (D0), výška nárazové desky 
v pažnici (h), vnější průměr pažnicové kolony (Dvn), vnitřní průměr pažnicové kolony (Dvt), 
koeficient kavernování (α), koeficient ztrát při výrobě cementové směsi (k1), koeficient 
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stlačitelnosti (k2), vodocementový faktor (m), měrná tíže záměsové vody (gv), měrná tíže 
suchého cementu (gc), měrná tíže výplachu použitého na proplach vrtu před cementací (gvý), 
měrná tíže výplachu použitého pro zatláčení cementové suspenze (gzv), čas potřebný na 
manipulaci s cementovou zátkou (t0) a čas, ve kterém je nutno provést cementaci vzhledem 
k tuhnutí cementační směsi (Tdov). 

V prvé fázi je nutné stanovit objemové hodnoty: 
1. objem potřebné cementové suspenze 

Vcs = 0,785 · (α · D0
2 – Dvn

2) · H1 + 0,785 · Dvt
2 · h  (m3) 

2. množství suchého cementu potřebného k přípravě 1 m3 cementové suspenze 
qc = (gc · gv) / (gv + m · gc)     (kN·m-3) 

3. měrná tíže cementové suspenze 
gcs = (gc · gv · (1 + m)) / (gv + m · gc)    (kN·m-3) 

4. celkové množství suchého cementu, potřebného k přípravě vypočteného objemu 
cementové suspenze 

Gc = Vcs · gc · k1       (m3) 
5. celkové množství vody, nutné k přípravě vypočteného objemu cementové suspenze 

Vv = Gc · m        (m3) 
6. množství výplachu, potřebného k protlačení cementové suspenze do požadované výše 

v zapažnicovém prostoru 
Vvz = k2 · 0,785 · Dvt

2 · (H – h)    (m3) 
 
 Dále je nutné stanovit tlakové výpočty: 

7. stanovení maximálního tlaku v cementační hlavě na konci cementace 
Pr = 0,001 · (H1 · gcs + (H – Ht) · gvy – (H – h) · gzv – h · gcs) (MPa) 

Ph = 0,00098 · H + 0,785    (MPa) 
Pmax = Pr + Ph     (MPa) 

8. určení rychlostního stupně cementačního agregátu, volba agregátu pro začerpání 
cementové směsi do pažnicové kolony (tabulka č. 6.14) 

 
Tabulka č. 6.14: Charakteristika cementačního agregátu CA-80 (podle materiálů MND a.s.) 

Rychlostní stupeň I II III IV 
Tlak Pca (MPa) 8,02 4,09 2,53 1,55 
q (m3·s-1) 0,00406 0,00761 0,0123 0,01378 

 
Pcax > Ph 
PcaII > Ph 

 
a) výpočet pro II. rychlostní stupeň – přeřazení z II. na III. rychlostní stupeň je možné 

tehdy, až bude v pažnicové koloně vtlačená cementová směs o výšce stanovené 
z následujícího vztahu: 

hIII = 1000 · (Ph – PcaIII) / gcs - gvý   (m) 
 
 tento sloupec představuje následující objem cementové směsi: 

VcsII = 0,785 · Dvt
2 · hIII    (m3) 

  
čas vtláčení při zařazeném II. rychlostním stupni cementačního agregátu (pro 1 agregát): 

tcs = VcsII / qII      (s) 

103 
 



 

b) výpočet pro III. rychlostní stupeň – přeřazení z III. na IV. Rychlostní stupeň je možné 
tehdy, až bude v pažnicové koloně vtlačena cementová směs o výšce stanovené 
z následujícího vztahu: 

hIII = 1000 · (Ph – PcaIV) / gcs - gvý  (m) 
 

tento sloupec představuje následující objem cementové směsi: 
VcsIII = 0,785 · Dvt

2 · hIV  (m3) 
 

čas vtláčení při zařazeném III. rychlostním stupni cementačního agregátu (pro 1 agregát): 
tcs = VcsIII / qIII   (s) 

 
c) celkový čas potřebný na začerpání cementové směsi do pažnicové kolony: 

tcs = tcsII + tcsIII   (s) 
 

9. protláčení cementové směsi za pažnicovou kolonu (výpočet výšky sloupce a objemu 
výplachu používaného k protláčení, výpočet příslušných časů pro řazení jednotlivých 
rychlostních stupňů cementačního agregátu 

Ph + 0,001 · (H – h1) · gvy + 0,001 · (h1 – h2) · gcs – 0,001 · (H – h2) · gzv – Pcax = 0 
Vcs = 0,785 · (a ·D0

2 – Dvn
2) · h1 + 0,785 · Dvt

2 · h2 
h3 = H – h2 

 kde 
 h1…výška sloupce cementové směsi za pažnicovou kolonou 
 h2…výška sloupce cementové směsi uvnitř pažnicové kolony 

h3…výška sloupce zatláčecího výplachu uvnitř pažnicové kolony na konci protláčení 
daným rychlostním stupněm 

 
Vzvx

´ = 0,785 · Dvt
2 · h3  (m3) 

t´
zvx = Vzvx

´ / qx   (s) 
 

 výpočet celkového času protláčení cementové směsi za pažnicovou kolonu 
t´

zv = t´
zvI + t´

zvII + t´
zvIII  (s) 

 
10. celkový čas pro provedení cementace 

Tcem = tcs + t´
zv + t0   (s) 

 musí platit Tcem < Tdov 
 

11. volba počtu cementačních agregátů 
n = Tcem / Tdov 

6.2.7.1 Řídící kolona 
 
H = 30 m 
H1 = 30 m 
D0 = 23“ (584,2 mm) 
Dvn = 508 mm 
Dvt = 485,74 mm 
α = 1 
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Vcs = 1,96 m3 
 
6.2.7.2 Úvodní kolona 
 
H = 500 m 
H1 = 500 m 
D0 = 444,5 mm 
h = 20 m 
Dvn = 339,7 mm 
Dvt = 313,58 mm 
α = 1,1 
k1 = 1,1 
k2 = 1,05 
m = 0,5 
gv = 9,81 kN·m-3 
gc = 30,89 kN·m-3 
gvý = 10,79 kN·m-3 
gzv = 10,79 kN·m-3 
t0 = 300 s = 5 min 
Tdov = 4800 s = 80 min 
 

1. Vcs = 41,55 m3 
2. qc = 11,99 kN·m-3 
3. gcs = 17,99 kN·m-3 
4. Gc = 548 kN 
5. Vv = 274 kN 
6. Vvz = 74,99 m3 

 
7. Pr = 2,935 MPa 

Ph = 1,73 MPa 
Pmax = 4,66 MPa 
 

8. Pca > Ph 2,53 > 1,73 
 

a) III. rychlost (vzestupná rychlost 2 m·s-1) 
hiv = 58,5 m 
VcsIII = 10,4 m3 
tcsIII = 845 s = 14,1 min 
 

b) IV. rychlost 
VcsIV = 31,15 m3 
tcsIII = 2261 s = 38 min 
 
h = 233,9 m 
tcs = 3106 s = 51,8 min 
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9. h2 = 173,8 m    h´
2 = 135,4 m 

h1 = 116,1 m    h´
1 = 190 m 

h3 = 245 m    h´
3 = 283,3 m 

V´
zvIV = 43,52 m3   V´

zvIII = 6,82 m3 
t´

zvIV = 3157,5 s = 52,6 min  t´
zvIII = 553,6 s = 9 min 

 
h´´

2 = 74,4 m    h´´´
2 = záporná hodnota 

h´´
1 = 307,7 m    h´´´

1 =  
h´´

3 = 344,4 m    h´´´
3 = výplach bude zatlačen na 

V´
zvII = 10,8 m3   V´

zvI = III. rychlostní stupeň 
t´

zvII = 1425,5 s = 23,8 min  t´
zvI =  

 
t´

zv = 85,4 min 
 

10. Tcem = 142,2 min 
11. n = 1,78 = 2 

 
Budou třeba 2 cementační agregáty CA-80 + 1 rezerva. 
 
6.2.7.3 Technická kolona 
 
H = 1500 m 
H1 = 1050 m 
D0 = 311 mm 
h = 20 m 
Dvn = 244,5 mm 
Dvt = 216,82 mm 
α = 1,2 
k1 = 1,1 
k2 = 1,05 
m = 0,5 
gv = 9,81 kN·m-3 
gc = 30,89 kN·m-3 
gvý = 10,79 kN·m-3 
gzv = 10,79 kN·m-3 
t0 = 300 s = 5 min 
Tdov = 4800 s = 80 min 
 
 

1. Vcs = 47,1 m3 
2. qc = 11,99 kN·m-3 
3. gcs = 17,99 kN·m-3 
4. Gc = 621,6 kN 
5. Vv = 310,8 kN 
6. Vvz = 50,63 m3 
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7. Pr = 3,52 MPa 
Ph = 0,865 MPa 
Pmax = 4,387 MPa 
 

8. Pca > Ph 4,09 > 0,865 
 

a) II. rychlost (vzestupná rychlost 1 m·s-1) 
hIII = 9,28 m 
VcsII = 0,72 m3 
tcsII = 94,6 s = 1,6 min 
 

b) III. rychlost 
hIV = 51,6 m 
VcsIII = 3,3 m3 
tcsIII = 265,8 s = 4,5 min 
 

c) IV. rychlost 
VcsIV = 43,2 m3 
tcsIV = 3131 s = 52,2 min 
 
h = 610 m 
tcs = 3491,2 s = 58,2 min 
 
 

9. h2 = 130,6 m    h´
2 = 120,5 m 

h1 = 387,9 m    h´
1 = 396,1 m 

h3 = 500 m    h´
3 = 510 m 

V´
zvIV = 38,6 m3   V´

zvIII = 0,78 m3 
t´

zvIV = 2802,6 s = 46,7 min  t´
zvIII = 63,7 s = 1,1 min 

 
h´´

2 = 104,3 m    h´´´
2 = 63,7 m 

h´´
1 = 409,1 m    h´´´

1 = 442 m 
h´´

3 = 526,2 m    h´´´
3 = 566,9 m 

V´
zvII = 1,25 m3   V´

zvI = 3,14 m3 

t´
zvII = 164 s = 2,7 min  t´

zvI = 413 s = 7 min 
 
t´

zv = 3443,2 s = 57,4 min 
 

10. Tcem = 117,2 min 
11. n = 1,5 

 
Budou třeba 2 cementační agregáty CA-80 + 1 rezerva. 
6.2.7.4 Těžební kolona 
 
H = 2150 m 
H1 = 700 m 
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D0 = 200 mm 
h = 20 m 
Dvn = 178,1 mm 
Dvt = 153,98 mm 
α = 1,2 
k1 = 1,1 
k2 = 1,05 
m = 0,5 
gv = 9,81 kN·m-3 
gc = 30,89 kN·m-3 
gvý = 11,77 kN·m-3 
gzv = 11,77 kN·m-3 
t0 = 300 s = 5 min 
Tdov = 4800 s = 80 min 
 

1. Vcs = 9,32 m3 
2. qc = 11,99 kN·m-3 
3. gcs = 17,99 kN·m-3 
4. Gc = 122,92 kN 
5. Vv = 61,46 kN 
6. Vvz = 41,63 m3 

 
7. Pr = 4,23 MPa 

Ph = 2,89 MPa 
Pmax = 7,12 MPa 

8. Pca > Ph 9 > 5,685 
 

a) II. rychlost (vzestupná rychlost 1 m·s-1) 
hIII = 190,5 m 
VcsII = 3,55 m3 
tcsII = 554,7 s = 9,2 min 
 

b) III. rychlost 
hIV = 512,1 m 
VcsIII = 9,53 m3 
tcsIII = 265,8 s = 4,5 min 
 

c) IV. rychlost 
VcsIV = 43,2 m3 
tcsIV = 733 s = 12,2 min 
 
tcs = 1288 s = 21,5 min 

9. h2 = 208,2 m    h´
2 = 150,2 m 

h1 = 484,4 m    h´
1 = 504,5 m 

h3 = 1977,3 m    h´
3 = 2077,4 m 

V´
zvIII = 36,8 m3   V´

zvII = 0,866 m3 
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t´
zvIII = 2832 s = 47,2 min  t´

zvIII = 63,7 s = 1,1 min 
 

V´
zvI = 7,894 m3    

t´
zvI = 2256 s = 37,6 min 

 
t´

zvI = 5154 s = 85,9 min 
 

10. Tcem = 112,4 min 
11. n = 1,4 

 
Budou třeba 2 cementační agregáty CA-150 + 1 rezerva. 
 

6.2.8 Časy zatláčení směsi při zařazení jednotlivých rychlostních stupňů cementačního 
agregátu – souhrn (tabulka č. 6.15 a č. 6.16) 
 
Tabulka č. 6.15: Celkový čas zatláčení cementové směsi 

Pažnicové 
kolony 

Rychlostní stupně Manipulace 
s cement. 

zátkou 

Celkový čas 
na kolonu I II III IV 

ÚPK - - 14,1 38 5 57,1 
TPK - 1,6 4,5 52,2 5 63,3 
TěPK - 9,2 12,2 - 5 26,4 

Celkový čas zatláčení cementové směsi 2h 30 min 
 
 
Tabulka č. 6.16: Celkový čas pro zatláčení výplachu při cementaci 

Pažnicové 
kolony 

Rychlostní stupně Celkový čas na 
kolonu I II III IV 

ÚPK 23,8 9,0 52,6 - 85,4 
TPK 7,0 2,7 1,1 46,7 57,4 
TěPK 37,6 1,1 47,2 - 85,9 

Celkový čas pro zatláčení výplachu při cementaci 3h 50 min 
 

6.3 Analýza rizik spojená s geosekvestrací CO2  
 

Ukládání CO2 do vytěžených ložisek uhlovodíků, případně do uzavřených, ale i 
polootevřených hydrogeologických struktur oddělených od aktivního oběhu podzemní vody, 
které jsou trvale mimo sféru životního prostředí je nejefektivnějším způsobem jejich likvidace, 
zvláště lze-li pro vtláčení využít stávající těžební sondy. (IEA, 2012) 

Pro ukládání CO2 jsou nejvhodnější regionálně rozsáhlé, tektonicky a seizmicky stabilní, 
homogenní pórové a puklinové kolektory, překryté mocným nadložním komplexem 
nepropustných hornin. Tyto podmínky nejlépe splňují vytěžená ložiska ropy a plynu. 

I při tomto způsobu deponace však mohou určité komplikace nastat a okolní životní 
prostředí může být ohroženo. Problémy a poruchy, k nimž může při vtláčení CO2 docházet, lze 
podle původu vzniku rozdělit do pěti hlavních skupin: 
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A. Nevhodně zvolená lokalita: 
 
A.1. Není prokázána uzavřenost, resp. polouzavřenost dané struktury. 
A.2. Nejsou dostatečně známy kolektorské vlastnosti propustných vrstev, mineralogické 

složení vrstev a tedy ani celkový objem CO2, který lze ve struktuře uskladnit. 
A.3. Uskladňovací vrstvy se nacházejí blízko povrchu (možnost kontaminace podzemních 

vod). Uskladňovací vrstvy se nacházejí ve velkých hloubkách (vysoké zatláčecí tlaky, 
vysoké náklady na odvrtání a vystrojení nových sond příp. převystrojení starých sond). 

A.4. Není znám způsob reakce utráceného CO2 s kolektorskou horninou a vrstevními 
tekutinami. 

 
B. Chyby vzniklé při projektování a výstavbě zatláčecí stanice a vtlačných sond: 
 
B.1. Chybná lokalizace vtlačných sond (stávajících, resp. nově zřizovaných). 

B.1.1. V zóně vlivu vtlačné sondy se v injektovaném obzoru nachází nelikvidované nebo 
špatně likvidované vrty (sondy). 

 B.1.2. V injektovaném obzoru nejsou zmapovány změny litologického vývoje. 
B.1.3. Sonda se nachází v blízkosti zlomu, zlomových systémů, resp. uzávěrů 

ložiskových pastí s neověřenou těsností. 
B.2. Chyby v konstrukci povrchového zařízení zatláčecí stanice. 
 B.2.1. Nevhodně zvolené technologické celky. 
 B.2.2. Špatně provedená montáž jednotlivých celků. 
 
C. Chyby v konstrukci sond: 
 
C.1. Vystrojení ústí sondy. 
 C.1.1. Poddimenzovaný erupční kříž (EK). 
 C.1.2. Špatně provedená montáž jednotlivých celků EK. 
C.2. Vystrojení stvolu sondy. 

C.2.1. Špatně provedená cementace některé z pažnicových kolon – netěsnosti zejména 
na kontaktu cement-pažnice. 

 C.2.2. Nevhodně zvolený interval cementace, nevhodně situovaná hlava cementu. 
 C.2.3. Poddimenzovaná těžební pažnicová kolona. 
 C.2.4. Netěsnost závitových spojů těžební pažnicové kolony. 
 C.2.5. Poddimenzovaná kolona vtláčecích trubek. 

C.2.6. Špatně provedená montáž jednotlivých vtláčecích trubek se spojníky. (Netěsnost 
závitových spojů). 

 C.2.7. Nevhodně zvolený resp. usazený pakr. 
C.3. Vystrojení přípočvové části sondy. 
 C.3.1. Špatně zvolený typ filtru. 
 C.3.2. Nevhodně zvolený interval perforace. 
 C.3.3. Špatně provedená perforace. 
 
D. Porušení horninového prostředí: 
 
D.1. Kolmatace propustné vrstvy nevhodně zvoleným vrtným výplachem, cementační 
suspenzí (při cementaci „patou“) nebo pracovní kapalinou. 
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E. Chybné stanovení intenzity a rychlostí chemických reakcí: 
 
E.1. Mezi CO2 a výstrojí sondy (kovové části, cementační kámen). 
E.2. Mezi CO2 a horninovým prostředím. 
E.3. Mezi CO2 a vrstevními tekutinami. 
 
 Při využití vytěžených ložisek uhlovodíků pro účely deponace CO2 je řada uváděných 
problémů eliminována jejich ověřením, resp. vyloučením při předchozí těžební činností. 

 
Ad A. Nevhodně zvolená lokalita 
 
Prokazování hydrogeologické uzavřenosti vytěžených ložisek uhlovodíků je v podstatě 

bezdůvodné, neboť nejpádnějším důkazem je ta skutečnost, že v těchto strukturách zůstala 
zachována ložiska ropy a zemního plynu až do současnosti. 

Kolektorské vlastnosti propustných vrstev jsou velmi dobře známy, je rovněž znám 
objem vytěžených tekutin a lze tedy poměrně přesně stanovit množství CO2, které lze v pórovém 
prostranství ve vytěženém ložisku umístit. Hloubky uložení vrstev jsou k dispozici a pro 
uskladnění lze vybrat ty nejoptimálnější. Vzorky kolektorských hornin (jádra) byly odebrány již 
v předchozí průzkumné činnosti a vzorky vrstevních tekutin při činnosti těžební. Jejich reakce s 
CO2 lze (v případě dochování jader) laboratorně ověřit. 

 
Ad B. Chyby vzniklé při projektování a výstavbě zatláčecí stanice a vtlačných sond 
 

B.1 Chybná lokalizace vtlačných sond 
Na vytěženém ložisku (v častějším případě složeném z několika samostatných, 

hydrodynamických celků, umístěných v různých horizontech) je k dispozici celý systém 
původních těžebních sond a lze vybrat ty ložiskové objekty, v nichž se špatně likvidované sondy 
nenacházejí. Stejným způsobem lze postupovat v případě výskytu zlomových systémů, resp. 
pochybných uzávěrů ložiskových pastí. Rovněž změny litologického vývoje vrstev jsou většinou 
dobře známy z předchozích hydrodynamických výzkumů. Dodatečný, upřesňující výzkum je 
však nutné provést. Následky chybné lokalizace sond jsou schematicky naznačeny na obr. č. 
6.12, č. 6.13 a č. 6.14. 
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Obr. č. 6.12:  Schéma chybné lokalizace vtláčecí sondy v blízkosti špatně likvidované sondy (Bujok,  Klempa) 

 
 

Obr. č. 6.13:  Schéma chybné lokalizace vtláčecí sondy v blízkosti propustného zlomu (Bujok, Klempa) 
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Obr. č. 6.14:  Schéma chybné lokalizace vtláčecí sondy (neznalost litologického vývoje) (Bujok,  Klempa) 
 
B.2  Chyby v konstrukci povrchového zařízení zatláčecí stanice 

Při návrhu konstrukce povrchového zařízení lze využít zkušeností z předchozího provozu 
těžebního střediska a značně tak eliminovat možnost nevhodné projekce. 
 

Ad C. Chyby v konstrukci sond 
 

C.1.  Vystrojení ústí sondy 
Již z předchozí těžební činnosti (v případě samotokové těžby) je ústí sondy vystrojeno 

erupčním křížem, který je z hlediska bezpečnosti provozu předimenzován. Zatláčecí tlaky 
používané při deponaci CO2 musí být vždy projektovány pod úrovní původního vrstevního tlaku 
a tím je hledisko vhodnosti použitého erupčního kříže zachováno. 

Ihned při montáži erupčního kříže na počátku vlastní těžby je prováděna tlaková zkouška 
jeho těsnosti, která se provádí rovněž u tzv. odpadního (odtokového i přítokového) potrubí. 
Průběžné kontroly jsou pak prováděny i v průběhu vlastní těžební činnosti. 

 
C.2.  Vystrojení stvolu sondy 

Vazba cementu na kontaktu hornina-cement, resp. cement-pažnice. Neprůchodnost těchto 
únikových cest je prokázána dlouhodobým provozem sond navržených ke vtláčení. Kladně se 
zde projevuje samotěsnicí účinek zejména šlírových a nadšlírových partií bádenu a sarmatu, 
které se vyskytují v nadloží většiny ložisek uhlovodíků v ČR. Tento účinek je zřejmý jak 
v intervalu cementového sloupce, tak i v intervalu nezacementovaném. Samodotěsňovací efekt je 
dán plasticitou jílů a jílovců, které postupně vyplňují volné prostory mezi vnější stěnou 
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pažnicové kolony a stěnou vrtu ve stvolu sondy. V hornictví je tento jev označován jako 
„zarůstání“ důlních děl. Porušení takto vzniklé výplně je v podstatě možné jen štěpením za 
obdobných podmínek jako při štěpení v rostlé hornině. 

Nevhodně situovaná hlava cementu by se v případě absence samodotěsňovacího efektu 
negativně projevila již v průběhu těžební činnosti. 

Případné porušení vazby mezi cementem a pažnicí je lokalizováno pomocí karotážních 
měření. Provádí se zejména proměřováním teplotního pole v okolí stvolu vrtu (sondy) nebo 
akustickou karotáží. Měření vychází z předpokladu, že případné úniky tekutin o určité teplotě by 
ovlivňovaly teplotní pole v okolí sondy. 

K havárii v důsledku poddimenzování pažnicové kolony nemůže dojít ze dvou důvodů. 
Za prvé – použité zatláčecí tlaky jsou nižší než původní tlaky vrstevní. Za druhé – pro dodržení 
bezpečnosti (možnost narušení stability těžebních pažnicových kolon v průběhu let těžby) 
nebudou při zatláčení CO2 pažnicové kolony dynamicky tlakově namáhány, neboť sondy jsou 
vybaveny stupačkami a pakrem, který odděluje mezikruží mezi vnitřní stěnou těžební pažnicové 
kolony a vnější stěnou kolony stupaček od přípočvového prostoru. Mezikruží mezi těžební 
pažnicovou a stupačkovou kolonou je vyplněno tzv. pakrovací kapalinou. (IEAGHG, 2013) 

Netěsnost závitových spojů těžební pažnicové kolony by se projevila při tlakových 
zkouškách prováděných před uvedením sondy do těžební činnosti, stejně jako netěsnost 
závitových spojů kolony těžebních trubek. 

K zatláčení je sonda většinou vybavována novou kolonou vtláčecích trubek, které jsou 
voleny podle plánovaných zatláčecích tlaků a agresivity vtláčeného média. Po montáži je 
prováděna tlaková zkouška, která by případné nedostatky odhalila. 

Při vystrojování sondy za účelem utrácení CO2 je k oddělení mezikruží mezi pažnicovou 
kolonou a kolonou stupaček od přípočvové zóny v daném případě od vrstvy, do které bude 
prováděno zatláčení CO2 rovněž používán pakr (těsnič). Při poruše pakru při tlakových 
zkouškách může pracovní kapalina vniknout do mezikruží – od horninového prostředí je však 
stále izolována pažnicovou kolonou. Porucha pakru se ihned projeví tlakovými změnami 
sledovatelnými přehledně na manometrech sledujících jednotlivá mezikruží mezi pažnicovými 
kolonami, které jsou umístěny v erupčním kříži. 

 
C.3.  Vystrojení přípočvové části sondy 

Špatně zvolený typ filtru, nevhodně zvolený interval perforace nebo špatně provedená 
perforace se projeví již v průběhu těžební činnosti a problém je odstraněn pomocí podzemní 
opravy sondy. K typu filtru je přihlíženo při výběru sondy pro účely zatláčení. 

 
Ad D. Porušení horninového prostředí 
 
Kolmatace propustné vrstvy nevhodně zvoleným vrtným výplachem, cementační 

suspenzí (při cementaci „patou“), resp. pracovní kapalinou se projeví ihned na počátku těžební 
činnosti velmi nízkou produkční kapacitou sondy. Závadu je možno odstranit pomocí 
intenzifikačních prací (zejména kyselinováním nebo hydraulickým štěpením). 
 

Ad E. Chybné stanovení intenzity a rychlosti chemických reakcí 
 
V případě provedení laboratorních analýz na horninových vzorcích kolektorských vrstev 

za přítomnosti vrstevních tekutin a pokusného ověření na vybraných sondách je tato komplikace 
prakticky vyloučena. 

114 
 



 

6.4 Analýza možných poruch při provozu zatláčecí stanice a jejich následky na okolní 
prostředí 

 
I. Poruchy činnosti povrchového zařízení zatláčecí stanice. 
I.1. Poškození skladovacích nádrží. 
I.2. Poškození čerpadel. 
I.3. Poškození sekcí úpravy. 
I.4. Poškození zatláčecího (přívodního) potrubí k sondě. 
 
II. Poruchy činnosti vtlačné sondy. 
II.1. Poškození vystrojení ústí sondy. 
II.2. Poškození vystrojení stvolu sondy. 
 II.2.1.   Narušení těsnosti vtláčecí - původně těžební pažnicové kolony. 
 II.2.2.   Narušení těsnosti vtláčecích trubek - stupaček. 
 II.2.3. Narušení těsnosti pakru. 
 II.2.4. Narušení těsnosti vlastního cementového kamene. 
 II.2.5. Narušení těsnosti kontaktu hornina-cement, cement-pažnice. 
II.3. Poškození vystrojení přípočvové části sondy. 
 II.3.1. Zanesení perforace, filtru. 
 II.3.2. Koroze perforované pažnicové kolony, filtru. 
 II.3.3. Destrukce perforované pažnicové kolony, filtru. 
 
III. Porušení horninového prostředí. 
III.1. Trhliny vzniklé štěpením při injektáži. 
III.2. Kolmatace propustné vrstvy v důsledku chemických reakcí kolektoru s injektovaným 

CO2. 
III.3. Rozšiřování pórového prostranství v důsledku chemických reakcí 
kolektoru s injektovaným CO2. 
III.4. ztráta stability horninového skeletu. 
 
IV. Chyby a omyly operátorů. 
IV.1. Nedostatečná kontrola strojního a měřicího zařízení. 
IV.2. Překročení stanoveného maximálního zatláčecího tlaku. 
IV.3. Nesprávné zpracování naměřených údajů. 
 
V. Přírodní vlivy. 
V.1. Povodně, požáry. 
V.2. Větrné smrště. 
V.3. Zemětřesení. 
 
 Ad I. Poruchy činnosti povrchového zařízení zatláčecí stanice 
 
 I.1.  Poškození skladovacích nádrží, viz obr. č. 6.15 (I.1) 
 
 Skladovací nádrže musí být umístěny v betonové havarijní jímce v nepropustném 
provedení. Objem jímky je větší než objem skladovacích nádrží. Jímka zabezpečuje zachycení 
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úniku kapalného CO2 v případě přeplnění (porucha signalizace) nebo při poškození pláště 
nádrže. Ke znečištění zatláčecího střediska ani okolí nedochází. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 6.15:  Poruchy činnosti povrchového zařízení zatláčecí stanice (odst. I), přírodní vlivy (odst. V.) 
(Bujok, Klempa) 

 
 I.2.  Poškození čerpadel, viz obr. č. 6.15 (I.2.) 
 
 Při poškození čerpadel dochází k přerušení procesu vtláčení bez negativního vlivu na 
okolní prostředí. 
 
 I.3.  Poškození sekcí úpravy 
 
 V případě poškození sekcí úpravy dojde rovněž k přerušení zatláčecího procesu bez 
přímých vlivů na okolí. 
 
 I.4.  Poškození zatláčecího – přívodního – potrubí k sondě, viz obr. č. 6.15 (I.2.) 
 
 Z hlediska možných úniků zatláčených tekutin jsou potrubní rozvody místem dosti 
choulostivým. Jejich dlouhodobé zabezpečení z protihavarijního hlediska je velmi obtížné, 
zvláště v případech, kdy se jedná o delší přípojku umístěnou pod terénem. Poškození potrubí by 
mohlo být příčinou rozsáhlejšího úniku médií do bližšího okolí. Důraz je zde nutno klást na 
pravidelnou kontrolní činnost. Pro sledování případné kontaminace podpovrchových vod je 
nutné vybudování systému mělkých monitorovacích vrtů. 
 
 Ad II. Poruchy činnosti vtlačné sondy 
 
 Schéma vystrojení vtlačné sondy je uvedeno na obr. č. 6.16. 
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Obr. č. 6.16:  Schéma vystrojení vtlačné sondy (Bujok, Klempa) 

 
 II.1.  Poškození vystrojení ústí sondy, viz obr. č. 6.17 (II.1.1 a II.1.2) 
 
 Ústí sondy je vystrojeno erupčním křížem, který je z hlediska bezpečnosti provozu 
předimenzován. Příčiny úniku zatláčených tekutin (převážně porucha těsnění) jsou snadno 
zjistitelné a opravitelné. K zachycení úkapů slouží betonový sklep u ústí sondy budovaný 
v nepropustném provedení. Ve sklepu je zachycována rovněž voda ze srážek. Úroveň zaplnění je 
nutno kontrolovat ve stanovených časových intervalech. K vyplavení naředěných úkapů by 
mohlo dojít pouze při dlouho trvajících přívalových deštích. Ohrožení životního prostředí tímto 
únikem je nepatrné. Rozsah možné kontaminace je sledován systémem mělkých pozorovacích 
vrtů rozmístěných kolem sondy v hydrologickém kříži. 
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Obr. č. 6.17:  Poruchy činnosti vtlačné sondy (odst. II) (materiály MND a.s.) 
 
 
 II.2.  Poškození vystrojení stvolu sondy  
 
II.2.1 Narušení těsnosti vtláčecí (původně těžební) pažnicové kolony, viz obr.č. 6.17 (II.2.1) 
 Při zatláčení CO2 není vtláčecí pažnicová kolona dynamicky namáhána, neboť sonda je 
vybavena vtláčecími trubkami a pakrem, který odděluje mezikruží mezi vnitřní stěnou vtláčecí 
pažnicové kolony a vnější stěnou kolony vtláčecích trubek od přípočvového prostoru (viz obr. č. 
6.16). Takto oddělený prostor je vyplněn vhodně zvolenou pakrovací kapalinou. Narušením 
těsnosti vtláčecí pažnicové kolony (ztráta těsnosti závitových spojů, deformace spojená 
s prasknutím stěny, hloubková koroze) by došlo pouze k úniku pakrovací kapaliny (v případě, 
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kdy tlak v pažnicové koloně je vyšší než za pažnicemi) nebo k vniknutí vrstevní tekutiny do 
mezikruží (za předpokladu opačných tlakových poměrů a při narušení vazby pažnice-cement). 
Tento stav se ihned projeví změnou tlaku v mezikruží, který je sledován manometry umístěnými 
na erupčním kříži. Bezprostřední únik utráceného CO2 vtláčecí pažnicovou kolonou tedy 
nehrozí. 

 
II.2.2  Narušení těsnosti vtláčecích trubek (původně stupaček), viz obr. č. 6.17 (II.2.2 a II.2.2´) 
 Kolona vtláčecích trubek je koncentricky umístěná ve vtláčecí pažnicové koloně a 
mezikruží mezi nimi je vyplněno pakrovací kapalinou. Při porušení těsnosti vtláčecích trubek 
(ztráta těsnosti závitových spojů, hloubková koroze, prasknutí v důsledku vady materiálu) 
mohou rovněž nastat dvě situace. Je-li v mezikruží vyplněném pakrovací kapalinou větší tlak než 
ve vtláčecích trubkách, viz obr. č. 6.17 (II.2.2), bude při porušení těsnosti docházet k vnikání 
pakrovací kapaliny do vtláčecích trubek. Tento stav se ihned projeví poklesem tlaku, jehož 
změny jsou sledovány na manometrech, umístěných na erupčním kříži. K úniku zatláčených 
tekutin nedochází. Ve druhém případě, kdy tlak v koloně stupaček je vyšší než v mezikruží – viz 
obr. č. 6.17 (II.2.2´) může zatláčená tekutina částečně vniknout pouze do zmiňovaného 
mezikruží, což se rovněž projeví změnou tlaku na manometrech situovaných na erupčním kříži. 
K úniku CO2 do okolí sondy nedochází. Kontrola těsnosti je lehce proveditelná. 

 
II.2.3 Narušení těsnosti pakru, viz obr. č. 6.18 (II.2.3 a II.2.3´) 
 Pakr je používán k oddělení mezikruží mezi pažnicovou kolonou a kolonou vtláčecích 
trubek od přípočvové zóny v daném případě od vrstvy, do které bude prováděno zatláčení CO2. 
Při poruše funkce pakru mohou opět nastat dvě situace. Při první, kdy je tlak pod pakrem vyšší 
než tlak v mezikruží, viz obr. č. 6.18 (II.2.3), může CO2 (velmi malé množství) vniknout do 
prostoru mezi vtláčecí pažnicovou kolonou a kolonou zatláčecích trubek (vyplněného pakrovací 
kapalinou). Od horninového prostředí je však stále izolován pažnicovou kolonou a cementovým 
kamenem. Ve druhém případě, kdy tlak nad pakrem je vyšší, viz obr. č. 6.18 (II.2.3´), začíná 
pakrovací kapalina vnikat do přípočvového prostoru. Porucha pakru se ihned projeví tlakovými 
změnami sledovanými na manometrech, umístěných v erupčním kříži. K úniku tekutin do okolí 
sondy nedochází. 
 
II.2.4 Narušení těsnosti vlastního cementového kamene, viz obr. č. 6.18 (II.2.4) 
 K narušení skeletu cementového kamene může dojít buď překročením hodnoty jeho 
štěpícího tlaku nebo chemickým působením zatláčených tekutin (CO2). K první komplikaci 
nemůže prakticky dojít – zatláčecí tlaky jsou nižší než původní vrstevní a bezpečnostní systém 
nedovolí jejich překročení. Negativní chemické působení je možno vyloučit předcházejícími 
laboratorními testy a úpravou přidáním inhibitorů. 

 
II.2.5 Narušení těsnosti kontaktu hornina-cement, cement-pažnice, viz obr. č. 6.18 (II.2.4 a 
II.2.1) 

Narušení těsnosti je v podstatě možné buď překročením štěpícího tlaku za obdobných 
podmínek jako při štěpení v rostlé hornině, (tato situace nemůže prakticky nastat - viz údaje výše 
uvedené), nebo chemickou reakcí s injektovanou tekutinou. Úniky těmito cestami jsou 
kontrolovatelné pomocí karotážních metod. V případě zapažnicové cirkulace je nutno provést 
podzemní opravu sondy, neboť by mohly být kontaminací ohroženy nadložní horizonty. 
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Obr. č. 6.18 Poruchy činnosti vtlačné sondy (odst. II.) (Bujok,  Klempa) 
 
 II.3.  Poškození vystrojení přípočvové části sondy 
 
II.3.1 Zanesení perforace, filtru, viz obr. č. 6.18 (II.3.1) 
 Porucha se ihned projeví sníženou pohlcovací kapacitou sondy a nárůstem tlaku. Nemá 
ekologické následky, znamená pouze znehodnocení sondy pro injektážní účely. Je odstranitelná 
aplikací vhodné podzemní opravy (např. kyselinovací lázeň). 
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II.3.2 Koroze perforované části pažnicové kolony, filtru, viz obr. č. 6.18 (II.3.2) a obr. č. 6.19 
(II.3.3) 
 Může vést až k destrukci výstroje a zavalení přípočvové části. Znamená opět 
znehodnocení vrtu (sondy) pro zatláčení. Podzemní oprava pro zabezpečení dalšího provozu je 
nutná. Ekologické následky zde nejsou. 
 
 Ad III. Porušení horninového prostředí 
 
III.1. Trhliny vzniklé štěpením při injektáži, viz obr. č. 6.19 (III.1) 
 Při enormním překročení maximálního zatláčecího tlaku by mohlo dojít k rozštěpení 
uskladňovacího horizontu. Hydraulické štěpení kolektorských vrstev je v zahraničí jednou 
z nejúspěšnějších metod používaných pro intenzifikaci přítoku ropy, resp. plynu, do sond. 
Systém trhlin, který se v propustné vrstvě vytvoří, zasahuje do nadloží, resp. podloží velmi 
omezeně, zvláště u hornin s vysokou plasticitou. V projektech utrácení tekutých odpadů (zde 
CO2) doporučeno řešit tak, že maximální tlak při vtláčení je o 1/3 - 1/4 nižší než minimální 
štěpící tlaky na dané lokalitě. 
 I při dodržování technologické kázně je vhodné monitorovat těsnost nadloží pomocí 
monitorovacích vrtů. 
 
III.2.  Kolmatace propustné vrstvy v důsledku chemických reakcí kolektoru s injektovaným CO2, 
viz obr. č. 6.19 (III.2)  
 Zatláčený CO2 (resp. tekutiny s CO2) mají být (v případě potřeby) kompatibilní 
s horninovým prostředím – zejména kolektorskou horninou a horninou krycí vrstvy. V důsledku 
chemických reakcí (CO2 – kolektor, CO2 – vrstevní tekutiny) může docházet rovněž k tvorbě 
nerozpustných sraženin, které pak ucpávají pórové kanálky. 
 Původní vrstevní vody jsou více či méně mineralizované. Dostanou-li se jílové částice 
v kolektoru do kontaktu s nemineralizovanou vodou, resp. s vodou, jejíž salinita je nižší, než 
byla ta původní, bude docházet k bobtnání těchto částic, což může vést k silné redukci 
pohlcovacích schopností kolektoru. Tuto podmínku je nutno akceptovat již při výběru vod 
k deponaci s CO2, případně počítat s nutnou úpravou jejich salinity. 
 
III.3. Rozšiřování pórového prostranství v důsledku chemických reakcí kolektoru s injektovanými 
kapalinami (CO2), viz obr. č. 6.19 (III.3) 
 Zde může docházet k narušování stability skeletu propustné vrstvy v důsledku 
rozpouštění některých minerálů. Tento proces (z počátku kladně ovlivňující filtrační schopnosti 
vrstvy) by mohl vést až k destrukci skeletu vrstvy v okolí přípočvové části sondy. 

Potenciální korozívnost a reaktivnost s horninovým prostředím a tekutinami, které je 
vyplňují, je závislá na korozívně účinných látkách obsažených v zatláčecích tekutinách. 
Dlouhodobý kontakt vtlačného zařízení, vystrojení sondy a zejména horninového skeletu s CO2 
by mohl být příčinou korozívních poruch, resp. poškození celého systému (výzkum na 
simulátoru umožňuje pouze přibližný odhad dlouhodobého vývoje). Doporučuje se proto 
předběžnou úpravu chemismu vtláčených tekutin inhibitory podle druhu a zastoupení korozívně 
účinných látek. 
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III.4.  Ztráta stability horninového skeletu, viz obr. č. 6.19 (III.4) 
 Ztráta stability části horninového skeletu vede k jeho destrukci, případně až k 
následnému závalu bezprostředního nadloží. 
 Vzhledem k malým kubaturám hornin, které mohou být chemickými reakcemi zastiženy, 
se jedná rovněž pouze o provozní komplikaci – vrstva ztrácí pohlcovací schopnost (v nadloží, 
které se může zavalovat, se nachází nepropustné vrstvy). 
 

 
 

Obr. č. 6.19: Poruchy činnosti vtlačné sondy (odst. II.) (Bujok, Klempa) 
 

 Ad IV. Chyby a omyly operátorů 
IV.1.  Nedostatečná kontrola strojního a měřicího zařízení 
 V projektech je obecně uváděn požadavek na průběžnou technologickou kontrolu 
technologických celků s důrazem na obsluhu zařízení. Schéma zatláčecí stanice je uvedeno na 
obr. č. 6.20. Při selhání pohonu čerpací (vtláčecí) jednotky – elektromotoru – dojde pouze 
k zastavení injektáže bez následků pro okolní prostředí. Porucha měřicího zařízení bude mít 
negativní dopad na stanovený režim provozních tlaků a tím pouze na pohlcovací schopnost 
vrstvy. 
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IV.2.  Překročení stanoveného maximálního zatláčecího tlaku 
 Pro různé druhy injektážních tekutin (posuzováno dle měrné hmotnosti) jsou stanoveny 
maximální zatláčecí tlaky, které nesmí být překračovány. Vodítkem pro stanovení těchto tlaků je 
vypočtený štěpící tlak vrstvy, do které bude vtláčení prováděno. Při selhání obsluhy je dodržení 
této podmínky zabezpečeno tlakovou pojistkou nastavenou na příslušnou hodnotu. Po dosažení 
této hodnoty je zatláčecí proces přerušen. Ke vlivu na životní prostředí nedochází. 
 
IV.3.  Nesprávné zpracování naměřených údajů 
 Projeví se pouze špatným odhadem kapacitních a pohlcovacích schopností sond, bez 
vlivu na životní prostředí. 
 
 Ad V. Přírodní vlivy 
 
V.1.  Povodně, požáry, viz obr. č. 6.15 (V.1.1 a V.1.2) 
 V případě výskytu povrchových vodotečí v blízkosti zatláčecí stanice je nutno počítat 
s možností povodní a v návaznosti na tento fakt projektovat úpravy sklepů vtláčecích sond a 
havarijní betonové jímky. Pro případ požárů je nutno dodržet bezpečnostní předpisy určující 
vzdálenost objektů od nejbližších zalesněných prostor. 
 
V.2.  Větrné smrště, viz obr. č. 6.15 (V.2.1) 
 Větrné smrště o takové síle, kdy by mohly poškodit funkci zatláčecího střediska nebo 
povrchové vystrojení sond nejsou na území ČR předpokládány. 
 
V.3.  Zemětřesení, viz obr. č 6.15 (V.3.1) 
 Seizmickou aktivitu v oblasti využitelných vytěžených ložisek je nutno posuzovat dle 
ČSN 73 0036 (Seizmické zatížení staveb). Stávající lokality vybrané ve spolupráci s MND a.s. 
nejsou považovány za seizmické oblasti. 
  

Z výše uvedeného vyplývá, že nejlépe všechny podmínky kladené na geosekvestraci CO2 
v propustných horninových vrstvách splňují vytěžená ložiska uhlovodíků. 
 Další prokazování hydrogeologické uzavřenosti těchto struktur je v podstatě bezdůvodné, 
neboť nejpádnějším důkazem je ta skutečnost, že v těchto pastech zůstala zachována ložiska ropy 
a zemního plynu až do jejich vytěžení. 
 Pro použití této metody v uvedené podobě existuje zásadní podmínka, a to, že tyto 
prostory (struktury ložiskových pastí) nebudou již v reálné budoucnosti klasicky hornicky 
využívány. Další (splněnou) podmínkou je, že ukládání CO2 nepovede k poškozování životního 
prostředí nebo ohrožování zdraví lidí a nepřesáhne míru stanovenou zvláštními předpisy. 
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Obr. č. 6.20:  Schéma zatláčecí sondy, (zdroj, transport, skladování) (Bujok,  Klempa) 
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6.5 Návrh metodiky zabránění nekontrolovatelného výstupu CO2 na povrch 
 

V příloze č. 3 ke „Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/31/ES o geologickém 
ukládání oxidu uhličitého“ jsou stanoveny podmínky a postupy pro výběr lokality 
potencionálního úložiště pro sekvestraci oxidu uhličitého. V předmětné příloze jsou stanoveny 
například následující podmínky: 

• Provedení komplexní posouzení geologických a geofyzikálních parametrů 
potencionálního úložného komplexu. 

• Posouzení geomechanických parametrů, jako na příklad permeability, mezního tlaku 
porušení nadloží, apod. 

• Posouzení geomechanických parametrů souvisejících se sekvestrací oxidu uhličitého, 
jako na příklad rychlost rozpouštění, rychlost mineralizace, apod. 

• Popis systému zlomů a tektonik, které se mohou stát únikovými cestami 
nekontrolovatelného úniku na povrch. 
Mimo uvedených postupů k vypracování charakteristiky a popisu úložiště se pro 

zabránění nekontrolovatelného výstupu metanu navrhuje se následující metodika k vytvoření 
podmínek omezující nekontrolovatelný výstup metanu. 

 
A. Vypracování systému průběžného sledování míst případného nekontrolovatelného 
výstupu CO2 

 
Jednou z podmínek pro vypracování systému průběžného sledování míst případného 

nekontrolovatelného výstupu metanu, je zpracování podrobné geologické mapy úložiště oxidu 
uhličitého včetně jeho povrchové části. Geologická mapa musí být součástí zprávy, která 
obsahuje popis hraničních geologických formací včetně systému zlomů a tektonik, protínající 
úložiště a posouzení těsnících formací nad úložištěm (pokryv). Současně obsahuje popis míst, 
která mohou být potencionálními únikovými cestami. Na základě uvedených informací se 
v předpokládaných místech nekontrolovatelného výstupu CO2 stanoví rozsah, způsob a metoda 
měření zjišťující případný nekontrolovatelný výstup CO2. 

Jedním ze způsobů zjišťování případného nekontrolovatelného výstupu je měření 
koncentrace CO2 v půdním vzduchu.  

Měření koncentrace CO2 v půdním vzduchu je metoda, se kterou lze na základě 
naměřených hodnot koncentrace oxidu uhličitého stanovit míru zatížení měřené plochy 
nekontrolovatelným výstupem měřeného plynu. Míra zatížení vychází ze stanovení jejich 
minimálních koncentrací.  

Měření koncentrace oxidu uhličitého v půdním vzduchu umožňuje provádět lokalizaci, 
rozsah a intenzitu výstupu měřených plynů na povrch. Měření koncentrace oxidu uhličitého 
v půdním vzduchu, je prováděno např. analyzátorem s infračervenou detekcí, který nasává půdní 
vzduch přes odběrovou sondu. Jednou z omezujících podmínek měření plynů v půdním vzduchu 
jsou klimatické podmínky a barometrický tlak, jehož hodnota by neměla vykazovat výraznou 
vzestupnou hodnotu. (IEAGHG, 2012) 

Na základě naměřených koncentrací, lze rozdělit povrch úložiště do různých kategorií, 
která budou podkladem pro stanovení násadných opatření eliminující nekontrolovatelný výstup 
oxidu uhličitého 
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B. Stanovení opatření, při překročení stanovených koncentrací CO2  v půdním vzduchu 
 
Na základě naměřených koncentrací oxidu uhličitého v půdním vzduchu, které 

signalizují, že v předmětné oblasti dochází k jeho nekontrolovatelnému výstupu, se stanoví 
opatření, které eliminují jeho nekontrolovatelný výstup při okamžitém přerušení injektáže CO2 
do úložiště.  

Jedna z možností eliminující nekontrolovatelný výstup CO2 je vytvořit umělou cestu, 
která má menší permeabilitu než místo, kterým, vystupuje nekontrolovatelným způsobem. Také 
lze odvrtat jeden nebo několik odplyňovacích vrtů, které vedou do míst předpokládané 
komunikace a tím zamezí plošnému nekontrolovatelnému výstupu CO2 na povrch.  
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7. Laboratorní výzkum vlivu CO2 na vystrojení injektážních sond a 
bezprostředního horninové prostředí 

 
Vlastní výzkum byl prováděn za účelem ověření dlouhodobého působení CO2 za tlakově-

teplotních podmínek (p,T podmínky) „in situ“ na horninové materiály, kovové vystrojení vrtů a 
cementy používané při cementačních operacích. Provedený výzkum odpovídá jednomu z cílů 
disertační práce a to ověřit korozní vliv CO2 na vystrojení vtláčecích sond.  

K vytvoření p,T podmínek ve sledovaných hloubkových úrovních byla použita Reakční 
komora RK 1α. Použitá laboratorní aparatura je umístěna v laboratořích Oddělení aplikované 
geologie, Institutu geologického inženýrství HGF, VŠB-TU Ostrava. 

Výzkum probíhal na připravených vzorcích (pažnice, pakr, stupačky, cementy, horninové 
vzorky) za vrstevních tlaků a teplot a za dynamických podmínek působení CO2. Chemické 
reakce byly průběžně sledovány prostřednictvím záměrů změn pH faktoru tekutinové náplně 
pomocí speciálně upravených elektrod. 

7.1 Laboratorní aparatura Reakční komora RK 1 
 

Navržena a vyrobena víceúčelová laboratorní Reakční komora RK1 (obr. č. 7.1) je 
používána jednak k dlouhodobým laboratorním zkouškám vlivu CO2 na materiály použitelné pro 
vystrojení stvolu sond v případě zatlačování – ukládání CO2 do propustných vrstev za podmínek 
„in situ“ (vrstevní ρ, T podmínky). Jednak pro sledování možností „chemické“ sekvestrace CO2 
v horninovém prostředí kolektorských vrstev. Pro zvýšení teplotní stability jsou ložiska otočných 
středových čepů umístěna ve dřevěném ostění a celá komora je kryta izolační vrstvou ze skelné 
vaty a celý přístroj je od prostoru laboratoře oddělen polystyrénovou těsnicí stěnou. 
 

 
 

Obr. č. 7.1: Reakční komora RK 1 (odhalená) (Klempa) 
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Celková koncepce Reakční komory RK1 je řešena jako dvoucelová s inertním (vůči CO2) 
umělohmotným, případně nerezovým vyvložkováním. Víka jsou vyrobena z nerezové oceli. Tím 
je umožněno provádění dlouhodobého, materiálem přístroje neovlivněného, výzkumu vlivu CO2 
za (v případě nutnosti) stejných tlakově-teplotních podmínek současně na horninových vzorcích i 
vzorcích materiálů použitelných pro vystrojení stvolů sond. Pokud je známo, není v ČR na 
žádném jiném pracovišti prováděn výzkum vlivu CO2 na tzv. makrohorninové a 
makromateriálové vzorky. Rovněž dlouhodobě kontinuální sledování změn probíhajících 
v důsledku působení CO2 na horniny (chemická geosekvestrace) a konstrukční materiály pomocí 
speciálních elektrod není na jiných pracovištích v ČR aplikováno. Získané údaje lze rovněž 
využít pro verifikaci údajů získaných pomocí modelových výzkumů, prováděných s využitím 
geochemických simulátorů. 

 
Aparatura umožňuje: 
 

• zkoumat změny kolektorských vlastností horninových vzorků při využití CO2 jako 
pracovního média při aplikaci druhotných těžebních metod; 

• sledovat změny mineralogického složení horninových vzorků při tzv. geochemické 
sekvestraci CO2; 

• sledovat sorpční kapacity horninových vzorků při tzv. geochemické sekvestraci CO2; 
• sledovat kolmatační účinky pracovních kapalin na horninové prostředí v podmínkách „in 

situ“; 
• sledovat rychlosti a rozsahy reakce CO2 – cementový kámen v podmínkách zatláčení CO2 

do propustných   vrstev; 
• sledovat negativní účinky CO2 na materiály používané při vystrojování vrtů a to zejména 

u kolon stupaček,   pažnicových kolon, filtrů, pakrů a uzavíracích armatur za podmínek 
„in situ“; 

• ověřovat údaje získané pomocí modelových výzkumů prováděných s využitím 
geochemickými simulátory např. The Geochemist´s Workbench; 

• realizovat výzkum na makrovzorcích horniny i makrovzorcích vystrojovacích materiálů; 
• testovat vzorky – zejména stavební materiály z hlediska vlivů agresivního vnějšího 

prostředí za statických,   resp. dynamických podmínek. 
 

Výsledky měření tak umožní provedení výběru vhodnějších konstrukčních materiálů pro 
realizaci vystrojení stvolu sond (pažnicové kolony, kolony stupaček, pakrů, filtrů a armatur) a 
dále výběr vhodných cementačních směsí pro cementaci pažnicových kolon. Pokud se vyjde 
z odhadní ceny za podzemní opravu sondy, která se pohybuje řádově v milionech, pak tuto 
částku v případě adekvátně vystrojené sondy, kterou nebude nutno opravovat, lze ušetřit. 

 
Schéma Reakční komory RK 1 včetně řezů jednotlivých cel a umístění vzorků je 

zobrazeno na obr. č. 7.2 – č. 7.5. 
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Obr. č. 7.2: Reakční komora RK 1 (náčrt zařízení – vertikální řez) (Bujok, Klempa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. č. 7.3: Rreakční komora RK 1 (náčrt zařízení) (Bujok, Klempa) 
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vertikální řez celou A 

vertikální řez celou B 

 

 
 

Obr. č. 7.4: Umístění horninových vzorků v reakční komoře RK 1, cela A (Bujok, Klempa) 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. č. 7.5: Umístění materiálových vzorků v reakční komoře RK 1, cela B (Bujok, Klempa) 
 
 
Seznam vztahových značek k obr. č. 7.2 – 7.5 
 
A, B - reakční cely pro sledování horninových a materiálových vzorků 
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2 - víko - záslepná příruba DN 150 PN 160 
3 - šroub - svorník (dotahovací) s maticí (24 ks) 
4 - vyvložkování (inertní vůči CO2)  
5 - těsnění LG-11-IR   DN 150 PN 160 
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6 - hrdlo sloužící pro připojení pojistného ventilu 
7 - hrdlo sloužící pro připojení manometru, pro odpouštění vzorků kapalin a pro natlakování 
     vnitřních prostor reakčních cel (kulový trojcestný ventil) 
8 - hrdlo určené pro připojení teploměrné jímky 
9 - hrdlo určené pro měření pH faktoru, případně rezervní hrdlo 
10 - zátka, rezervní hrdlo 
11 - manometr 
12 - teploměrná jímka s teploměrem 
13 - elektrody pro měření pH faktoru 
14 - čep 
15 - tepelná izolace (dřevo) 
16 - polohovací rám 
17 - řídicí jednotka výkyvů (umístěná vně tepelného krytu) 
18 - teplotní spirála 
19 - tepelná ochrana – kryt (izolační stěny z polystyrenových panelů) 
20 - elektroskříň (jistič pohonu, proudová ochrana, termostat nahřívání, jistič nahřívání, 
       časové hodiny periody výkyvů, připojovací zásuvka pro pH metr, záznamník dat) - 
       umístěná vně tepelného krytu 
21 - varovné signální světlo – signalizace při výkyvech 
22 - sběrný kabel 
23 - rameno výkyvného mechanismu 
24 - elektromotor 
25 - směr výkyvu komory 
26 - tekutinová výplň cely (voda s CO2) 
27 - horninové vzorky umístěné v tenkostěnném umělohmotném obmotu  
       zabezpečující stabilizaci horninových vzorků 
28 - perforované umělohmotné přepážky pro stabilizaci horninových vzorků 
       a vytvoření volných průchodů pro zasunutí měřicích čidel 
29 - otvory pro dotahovací šrouby 
30 - podložní deska se šroubem 
31 - otvor M16 pro zašroubování závěsného oka 
32 - trubička 
33 - pojistný ventil 
34 - počítadlo výkyvů (umístěné vně tepelného krytu) 
35 - odkládací pult - umístění pH metru (umístěný vně tepelného krytu) 
36 – nosný sloupek (umístěný vně tepelného krytu) 
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7.2 Vliv agresivního prostředí na cementaci vrtu  
 

Cementace vrtu je základní a nutnou částí procesu při vrtání vrtu. Primárními cíli 
cementace mezikruží vrtů jsou izolace vrstev, podpora pažení a ochrana pažnic před korozí. 
Cementový prstenec nemusí pouze odolávat napětí vyvolaného kolísáním tlaku a teploty, ale 
také korozí z agresivních vrstev a injektovaných tekutin (jako je vtláčení CO2 pro zvýšení 
vytěžitelnosti – EOR nebo zachytávání a uskladňování CO2 – CCS). Poruchy cementového 
prstence vedoucí ke ztrátě zonální (vrstevní) izolace působí největší starosti, protože ovlivňují 
integritu vrtu a také životnost sondy s ekonomickými důsledky: klesá produkce, odstavení 
produkce při dodatečné (speciální) cementaci, a v horším případě dokonce kompletní 
zhroucení/kolaps a následné opuštění sondy. 

Tyto problémy vyvolávají nutné návrhy systému cementace tak, aby potlačily všechny 
negativní dopady na integritu prstence během životnosti sondy a zajistily maximální odolnost 
(trvanlivost). Syntetické a epoxi-pryskyřičné báze urychlovače zajišťují vysokou chemickou 
odolnost a dobré mechanické vlastnosti ve vrtu (Cole, 1979). Nicméně jejich vysoké ceny 
limitují jejich použití na speciální aplikace. Kalcium - aluminátové cementy nebo cementy na 
fosfátové bázi se rovněž projevují vyšší odolností vůči korozi než portlandské cementy (Sugama, 
2006). Ale tyto cementy jsou citlivé ke kontaminaci s portlandským cementem a tak s nimi musí 
být manipulováno odděleně, vyžadují pokročilé plánování a nákladnou logistiku. Cementace 
portlandským cementem jsou stále preferovány, protože je tu její ekonomická i praktická výhoda 
a rovněž její snadná dostupnost.  

7.2.1 Vlastnosti cementů užívaných ve vrtné praxi 
 

API cementy (A – H) jsou portlandské cementy vyráběné v souladu s API specifikací 
10A. V současnosti jsou běžně pro cementaci vrtů užívány univerzální cementy API třídy G 
nebo H. Během hydratace cementů jsou v podstatě utvářeny C-S-H fáze a portlandit (rovnice 
a, b), protože 3CaO·SiO2 a 2CaO·SiO2 vytvářejí dohromady přibližně 85 hm. % v API třídě 
G/H. Hydratace 3CaO·Al2O3 a 2CaO·(Al2O3, Fe2O3) za přítomnosti tvrdnoucího „kontrolního 
činidla“ (control agent) (jako sádrovec CaSO4·2H2O) vede k [Ca4Al2(OH)12](SO4)·6H2O 
monosulfát nebo [Ca4(Al, Fe)2 (OH)12](SO4)·6H2O monosulfát – aluminate (-ferrite), rovnice 
c, d. 
 

3CaO·SiO2+xH2O→yCaO·SiO2·[y-(3-x)]H2O 
 (=C-S-H)+(3-y) Ca(OH)2 (=portlandit)     (a) 

 
 2CaO·SiO2+xH2O→yCaO·SiO2·[y-(2-x)]H2O 
 (=C-S-H)+(2-y) Ca(OH)2 (= portlandit)     (b) 
 
3CaO·Al2O3+CaSO4·2H2O+10H2O 
 →[Ca4Al2(OH)12](SO4)·6H2O      (c) 
 
3[2CaO·(Al2O3, Fe2O3)]+2CaSO4·2H2O+23H2O 
 →2([Ca4(Al,Fe)2(OH)12](SO4)·6H2O)+2(Al,Fe)(OH)3   (d) 

 
C-S-H fáze se vyskytují v příznivých ukazatelích – během hydratace cementu rostou 

v délce a pokoušejí se zapadnout jako „zip“, což má za následek vysokou odolnost. Portlandit, na 
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druhé straně, se skládá z velkých hexagonálních krystalů mezi C-S-H fází. Množství (objem) 
utvořeného portlanditu v cementové směsi závisí na stupni hydratace, teplotě, přesnému složení 
slínků, poměru vody a cementu, a složení typu C-S-H fáze, může být až 35 hm. % (Milestone et 
al., 1986). Portlandit nepřispívá k pevnosti cementového prstence a je rovněž křehký. 
V mikroskopické úrovni je vzorek portlandského cementu stále porézní, vodou zaplněný systém, 
kde mohou vniknout korozní tekutiny a způsobit tak zhoršení kvality prstence. Se zvyšujícím se 
množstvím vodního mixu stoupá procento kapilárních pórů v cementech. Tyto kapilární póry 
jsou zejména odpovědné za permeabilitu (propustnost). Narůstající propustnost redukuje 
odolnost cementu a odpor proti korozivním médiím. 

Efekt puculánových materiálů. Efektivní cestou k redukci množství portlanditu, 
odolnosti matrix a poklesu permeability vzorků cementů je přidání kvalitních puculánových 
materiálů (např. diatomity), vulkanický popel, metakaolin, vápnité jíly, a/nebo popílek) do 
cementové směsi. SiO2 (a Al2O3) složky puculánových přídavků reagují s portlanditem a 
přeměňují ho do pokročilejší C-S-H fází (nebo C-A-S-H fází: xCaO·wAl2O3·ySiO2·zH2O, s A 
symbolizujícím Al) odpovídajícím puculánovým reakcím (Gabolde et al., 2014): 
 

xCa(OH)2+ySiO2(a w Al2O3)→xCaO·ySiO2·zH2O 
(a xCaO·wAl2O3·ySiO2·zH2O) 

 
Puculánové materiály jsou normálně přidávané do API cementů jako rozšiřovače do 

upravované výplňové cementové kaše. Puculánové materiály obecně mají nižší specifickou tíhu 
(okolo 2,0 – 3,0 g·cm-3) než běžně používané cementy (okolo 3,2 g·cm-3). Tudíž, v konstantním 
poměru voda/pevné skupenství, přídavek puculánu bude redukovat hustotu cementové směsi, 
anebo v konstantní hustotě směsi, přídavek puculánu bude redukovat poměr voda/pevné 
skupenství. Tím bude podstatně klesat permeabilita (propustnost) cementových vzorků (Nelson a 
Guillout, 2007). Dílčí nahrazení cementů pomocí relativně chemicky inertních puculánových 
materiálů v podstatě přispějí ke zvýšení odolnosti vůči korozi. 

7.2.2 Cementová koroze za vyšších teplot 
 

Ve vysokých teplotách vznikne mnoho termodynamicky stabilních C-S-H fází, které 
závisí na formálních molárních hodnotách CaO vůči SiO2 v portlandských cementech (Taylor, 
1964). Poměr hodnoty CaO/SiO2 pro čistý cement je přibližně 3, což je výsledkem obvyklých C-
S-H fází v horninovém prostředí.  

Cementová koroze je mimo jiné způsobena špatnou kvalitou cementu (chudý cement) 
nebo neslučitelnými přídavky. Nedostatečná přeměna CaO nebo MgO během procesu výroby 
cementu má za následek vysokou hodnotu obsahu volného vápna (CaO) nebo periclasu (volné 
MgO) slínků. Proto obsah volného vápna a periclasu musí být limitován do 2 hm. %. Zvýšení 
zásaditosti má za následek nárůst koncentrace hydroxidů v pórech vzorků cementu. Kombinace 
chemicky reaktivních (amorfních) křemičitanů (jako např. kvarcit, opál) a vysoké koncentrace 
hydroxidů má za následek vznik gelu (alkalicko-křemičitá reakce), narůstající objem vázané 
vody a postupně se zvyšující tlak (Gabolde et al., 2014): 
 

NaOH, KOH + SiO2(amorfní) + voda 
→alkalicko-křemičitý gel => rozpínavý 

 

133 
 



 

Výsledkem jsou praskliny v celé cementové matrix. Proto celkový obsah zásad musí být 
omezen do 0,75 hm. % Na2O, jak požaduje cementová norma API. Další možností redukce 
pravděpodobných alkalicko-křemičitých reakcí je snížení obsahu vody nebo použití puculánu 
jako částečné náhrady cementu ve směsi; později také redukuje zásaditost pórových tekutin.  

Obecně existují dvě kategorie cementové koroze vyvolané chemickou reakcí: rozpínavá 
reakce a rozpouštění. Během rozpínavé reakce korozivní tekutiny proniknou do cementových 
pórů a do vody nerozpustných částí. Tím se krystalové části zvětšují, vytváří velký tlak uvnitř 
cementového vzorku a výsledkem jsou praskliny, tříštění a následný rozpad. Nejvíce známou 
expanzivní reakcí je sulfátová reakce. Sulfáty obsažené ve vrstevních tekutinách proniknou do 
pórů cementového prstence a produkt reakce vyplní cementové póry. (Morales et al., 2003) 

Bellman a Stark (2006) přišli na zhoršení kvality cementu způsobené formováním 
druhotných ettrengitů a sádrovce za podmínek sulfátové koncentrace nad hodnotu 1500 mg/l, 
resp. 3000 mg/l. Protože rozpustnost sodíkových a magnesiových sulfátů ve vodě je nízká 
v teplotě nad 60 °C, tvoří tedy základ použití vysoce odolných cementů (3CaO·Al2O3 fáze 
obsahuje pod 3 hm. % API cementů) a odstraňuje portlandit ve vzorku cementu. Morales et al. 
(2003) objevili, že klesající permeabilita je účinnější k anulování sulfátové reakce. Užitím aditiv 
pro vyplnění pórů (jako latex, křemičitan sodný nebo mikrosírany) nebo nižší poměr 
voda/cement zkvalitňují odolnost vůči sulfátům API cementů třídy A. 

Hořečnatá reakce je dalším příkladem rozpínavé reakce. Obsah magnesia ve vrstevních 
tekutinách vyvolává vyšší pH v pórech cementového prstence nebo reaguje s portlanditem ve 
formě brucitu [Mg(OH)2] na základě iontové výměny: 
 

Ca(OH)2+Mg2+→Ca2++Mg(OH)2 => rozpínavý 
 

Rozpínavost Mg(OH)2 způsobí mechanické napětí ve vzorku cementu a jeho následnou 
destrukci. Pokud je cement vystaven korozívním tekutinám, dochází k vyluhování rozpuštěných 
produktů a to od povrchu směrem dovnitř cementového prstence. Během ložiskové stimulace 
může být cementový prstenec (zejména okolo zóny perforace) vystaven kyselině fluorovodíkové 
či chlorovodíkové. Lécolier et al. (2010) odhadoval, že 40 % všech ložisek plynu obsahuje 
nejméně 100 ppm kyselého plynu (H2S). Klasické API vzorky cementů neodolávají kyselému 
prostředí a budou se v průběhu času rozpouštět s klesajícím pH.  

Jak udává Brady et al. (1989), klasická cementová třída G vykazuje významnou ztrátu 
váhy (až 96 %) během velmi krátké doby, pokud je vystaven 12 % HF, resp. 3 % HCl a to při 
teplotách okolo 87 °C. Kyselé výplachy jsou typické pro stimulaci pískovcových ložisek. Podle 
Blount et al. (1991), odolnost portlandských cementů vůči kyselé reakci může být zlepšena 
o 700 %, pokud bude nahrazen za cement s větším množstvím popílku třídy F (American Society 
of Testing Materials – ASTM) v souvislosti s užitím účinku doplňující tekutiny - latexu. Popílek 
odstraňuje kyselost portlanditu, redukuje permeabilitu cementu a částečně nahrazuje portlandský 
cement relativně chemicky inertním křemičitým materiálem. Přidáním latexu se utvoří umělá 
bariéra mezi cementovou fází a reakční kapalinou. Přidáním popílku ASTM třídy F nebo 
samotného tekutého latexu bylo docíleno zlepšení odolnosti kyselého výplachu o 48 %. 

Al-Taq et al. (2009) se domnívá, že použití čistého cementu se směsí 10 % kyseliny 
octové + 1,5 % HF vede k ochranné vrstvě CaF2, která významně zlepšuje odolnost vůči reakci 
s kyselým výplachem. Úbytek váhy pro použití čistého cementu v kyselém výplachu při teplotě 
65,5 °C po 2 hodinách byl pouze 2 hm. % v porovnání s 32 hm. % pro „nečistý“ cement. Proto 
doporučil v počáteční fázi stimulace pískovcových ložisek propláchnout vrt 10 % kyselinou 
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octovou + 1,5 % HF. Jedná se o jednoduchou a nákladově efektivní proceduru k ochraně 
klasického cementu mezi pažnicí a horninou proti tvrdé kyselé korozi.  

Napadení korozí H2S portlandského cementu za daných podmínek v sondě byl studován 
Lécolier et al. (2010). Nízkopropustný portlandský cement obsahující stopy oxidu křemičitého 
byl vystaven působení H2S nasycenou tekutinou (pH = 4) za teploty 120 °C a tlaku 15 MPa po 
21 dní. V korozní hloubce 11 mm byly všechny portlandity kompletně odlišné a vápník z C-S-H 
fázi byl částečně vylouhovaný. Noik a Rivereau (1999) navrhli tzv. „reactive powder cement“ 
(chemicky reaktivní prachový cement) tvořený API cementem třídy G s pískem a rozptýleným 
oxidem křemičitým. Směs byla namíchána v hustotě 15,8 lbm/gal (ppg) a měla nízký poměr 
voda/cement – 0,27. Výsledek stanovení propustnosti pro kapalinu byl menší než 10-6 mD po 
vysušení za teploty 180 °C po 3 měsíce. Vzorky „reactive powder cement“ byly vystaveny 
působení slané vody za přítomnosti 10 % plynu H2S za teploty 120 °C. Po 1 roce se pevnost v 
tlaku zvedla o 30 %. Tímto pokusem Lécolier et al. dokázali odolnost cementového prstence za 
působení H2S. 

Cementová koroze za přítomnosti CO2 
Onan (1984) byl první, kdo testoval vliv CO2 za podmínek „in situ“ na cementový 

prstenec a vyslovil podezření, že přítomnost CO2 v sondách může být vážným bezpečnostním 
problémem. 

Studie publikovaná organizací IEAGHG hovoří o simulaci vlivu CO2 na vzorku cementu 
třídy G dlouhém 2 in. (5,08 cm) a průměru 1 in. (2,54 cm). Simulace byla provedena v CO2 
nasycené vodě za teploty 121 °C a tlaku 650 psi (4,5 MPa) po dobu působení 30 dnů. Po dané 
době byl vzorek rozříznut na půl a byl analyzován pod optickým mikroskopem (obr. č. 7.6).  
 

 
 

Obr. č. 7.6: Váleček vzorku cementu (třída G) po 30 dnech reakce CO2 nasycené vody  
za 121°C/650 psi (4,5 MPa) (Gabolde et al., 2014) 

 
Výsledek daného pokusu byl následující: u neovlivněného vzorku cementu (I) stále 

existuje C – S – H fáze a portlandit. Na pravé straně je korozivní tekutina (V) s CO2, která 
reaguje s vodou do formy kyseliny uhličité. Sycení cementu a jeho šíření (krok 2) je zřetelně 
viditelné v prostřední části (III). Probíhá vylouhování karbonátů v návaznosti na kyselinu 
uhličitou (krok 3), což má za následek rozvolněnou a pórovitou okrajovou (IV) tmavou zónu. 

Carey et al. (2007) vytvořili studii pro Scurry Area Canyon Reef Operators Committee, 
kde autoři odebrali jádro, které následně analyzovali. Jednalo se o vzorek z pažnice, cementu a 
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horniny nad perforovanou zónou z 55 let starého vrtu. Původně byl pro cementaci vrtu použit 
čistý portlandský cement s hustotou přibližně 15,5 ppg. Po 25 letech provozu sondy bylo 
započato vtláčení CO2 pro zvýšení výtěžnosti ropy (EOR), které trvalo 30 let. Získané vzorky 
cementu ukázaly korozi do hloubky 2 – 10 mm. To potvrdilo, že cementová koroze za 
přítomnosti CO2 je velmi pomalý proces. Byl udělán závěr, že „si cement ponechává svoji 
schopnost zabránit podstatnému prostupu tekutiny skrze cementovou matrix“. Odebrané vzorky 
z tohoto vrtu indikují, že se degradace vyskytují hlavně podél existujících nebo vyvolaných 
cestiček. Tudíž, schopnost cementu odolat reakci s CO2 se jeví jako sekundární: více závažná je 
schopnost dosáhnout dobré počáteční vazby s pažnicí a horninou.  

Crow et al. (2009) publikoval podobnou detailní studii (CCP – CO2 Capture Project 
Phase 2) týkající se 30 let starého vrtu, který byl situován v ložisku přírodního CO2 (96 % CO2). 
Data týkající se cementových a pažnicových vzorků pocházely z různých částí vrtu, s různým 
působením ložiskových tekutin a tlaků, které byly sbírány a analyzovány. Sonda byla 
cementována před více než 30 lety se systémem 50:50 popílku/cement API třída H zahrnující 
3 % bentonitu míchaného v hustotě 14,2 ppg (rozšíření pucolánového API cementu). Teplota 
byla až 60 °C, tlak byl přibližně 1500 psi (10,3MPa). Mineralogie cementového jádra odhalila 
vysoký obsah CaCO3 blízko kontaktu s ložiskem CO2. Tato použitá pucolánová API cementová 
směs utlumila migraci CO2 a ačkoliv se vyskytovala karbonizace, permeabilita a porosita spíše 
klesala. Během životnosti sondy nebyl pozorován zapažnicový tlak a nebyl potvrzen ani žádný 
únik. Mimo to, byla provedena detailní karotáž, která indikovala obecně dobrou kvalitu 
cementace. Proto lze konstatovat, že portlandské cementy jsou dobré pro užití v prostředí CO2 za 
předpokladu dobré cementace. 

Milestone et al. (1986) zkoumal efekt příměsi oxidu křemičitého do portlandských 
cementů po 14 dnech působení CO2 za teploty 150 °C. Přišli na to, že více oxidu křemičitého 
redukuje výplň portlanditu a zvyšuje hloubku karbonizace ve vzorcích cementu. Přítomné 
portlandity reagují s CO2 ve formě ochranné kalcitové vrstvy, což vede k poklesu propustnosti a 
tlumí hlubší reakci. Autoři tedy navrhli, že množství přidaného oxidu křemičitého zredukují z 35 
– 40 % na 15 % k zachování daného množství portlanditu ve vzorku cementu ke zlepšení 
odolnosti vůči CO2. Nebylo tedy prokázáno, že omezení obsahu oxidu křemičitého je dostačující 
k zabránění pevnostní degenerace nebo skutečnému neblahému vylouhování zapříčiněné 
pokročilou reakcí CO2. 

7.2.3 Vlastní laboratorní pokusy 
 

Pro vlastní laboratorní pokus byla zvolena cementová směs, která se v praxi běžně užívá 
pro cementování mezikruží, úhybových mostků aj. Pro 1 m3 cementové směsi se počítá s 1206,7 
kg cementu CEM II/B-S 32,5 R a 603,3 l vody. V tabulce č. 7.1 jsou uvedeny parametry 
testované směsi. Tabulka č. 7.2 udává reologické vlastnosti při teplotě 21 °C. 
 
Tabulka č. 7.1: Parametry cementové směsi (materiály MND a.s.) 
Parametr  
Měrná hmotnost [kg/m3] 1810 
Vodocementový faktor 0,5 
Teplota stanovení [°C] 20/21 
Začátek tuhnutí [hod, min] 5 hod 15 min 
Konec tuhnutí [hod, min] 1 hod 10 min 
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Tabulka č. 7.2: Reologické vlastnosti při teplotě 21 °C (materiály MND a.s.) 
Otáčky 300 200 100 60 30 10 6 3 Gel 10“ Gel 10“ 
Čtení 62 50 35 29 23 16 13,7 9,8 12,2 58,1 

 
 
Pro laboratorní měření bylo rozmícháno 2,4 kg cementu CEM II/B-S 32,5 R s 1,2 l vody. 

Směs byla důkladně promíchána a nalita do připravených vzorkovnic krychlového tvaru o délce 
strany 5 cm. Celkově byly připraveny 4 sady vzorkovnic, každá o 4 vzorcích. Všechny 
cementové vzorky byly po naplnění do vzorkovnic ponechány v konstantním vlhkém prostředí 1 
měsíc z důvodů zrání cementových směsí (viz obr. č. 7.7 a č. 7.8). Poté bylo přistoupeno 
k vlastnímu reakčnímu pokusu. K reakčnímu pokusu bylo využito mineralizované ložiskové 
vody ze střediska Ždánice (MND a.s. Hodonín). Rozbor ložiskové vody uvádí tabulka č. 7.3.  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

        Obr. č. 7.7: Pohled na zrání cementových  Obr. č. 7.8: Pohled na zrání cementových vzorků  
                   vzorků ve vzorkovnicích               ve vzorkovnicích 

    (Klempa)            (Klempa) 
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Tabulka č. 7.3: Rozbor ložiskové vody (materiály MND a.s.) 

 
 

První sada (4 vzorky) byla použita pro základní srovnávací měření ve stavu před reakcí. Na 1 
vzorku byla stanovena propustnost. Ostatní tři vzorky byly poslány do Zkušební laboratoře 
výzkumného centra hornin při Hornicko – geologické fakultě VŠB – Technické univerzity 
Ostrava, kde byly stanoveny mechanické vlastnosti vzorků cementů (viz obr. č. 7.9). Obdobně se 
postupovalo u všech testovaných sad. Vzorky byly testovány na speciálním zařízení pro 
testování hornin MTS 816 Rock Test System. Bylo zjištěno, že průměrná pevnost testovaných 
vzorků v prostém tlaku je 55 MPa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 7.9: Připravené krychličky cementů pro pevnostní test v tlaku prostém (Klempa) 
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Druhá sada byla vložena do Reakční komory RK 1, do cely A (viz obr. č. 7.10). Cela byla zalita 
ložiskovou vodou, zahřáta na teplotu 40 °C a natlakována vzduchem na hodnotu 8 MPa. Po 40 
dnech reakce za stanovených konstantních podmínek byly vzorky vyjmuty a odeslány do 
Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin při Hornicko – geologické fakultě VŠB – 
Technické univerzity Ostrava, kde byla stanovena hodnota pevnosti v prostém tlaku. Vzorky 
byly testovány na stejném zařízení jako první sada. Bylo zjištěno, že průměrná pevnost 
testovaných vzorků v prostém tlaku vzrostla dokonce na 62 MPa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 7.10: Sada cementových krychliček v umělohmotných „polo“ formách vložených do 
testovací aparatury RK 1 (Klempa) 

 
Třetí sada byla vložena ve stejný čas jako sada dvě do Reakční komory RK 1, do cely B. Ta 
byla také zalita ložiskovou vodou, zahřáta na teplotu 40 °C a natlakována CO2 na hodnotu 
8 MPa. Po 40 dnech reakce za stanovených konstantních podmínek byly vzorky rovněž vyjmuty 
(viz obr. č. 7.11 a č. 7.12) a odeslány do Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin při 
Hornicko – geologické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde byla stanovena hodnota 
pevnosti v prostém tlaku. Vzorky byly testovány na stejném zařízení jako první i druhá sada. 
Bylo zjištěno, že průměrná pevnost cementových vzorků v prostém tlaku klesla na hodnotu 43 
MPa. 

Čtvrtá sada byla vložena do Reakční komory RK 1. Ta byla také zalita ložiskovou 
vodou, zahřáta na teplotu 80 °C a natlakována CO2 na hodnotu 15 MPa. Po 40 dnech reakce za 
stanovených konstantních podmínek byly vzorky rovněž vyjmuty a odeslány do Zkušební 
laboratoře výzkumného centra hornin při Hornicko – geologické fakultě VŠB – Technické 
univerzity Ostrava, kde byla stanovena hodnota pevnosti v prostém tlaku. Vzorky byly testovány 
na stejném zařízení jako první i druhá sada. Bylo zjištěno, že průměrná pevnost cementových 
vzorků v prostém tlaku klesla na hodnotu 30,7 MPa. 
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        Obr. č. 7.11: Vzorkovnice se vzorky cementu                    Obr. č. 7.12: Vzorky po reakci připravené 
           vyjmuté z reakčního prostředí v RK 1      k testu v tlaku prostém 

       (Klempa)      (Klempa) 

7.2.4 Vyhodnocení laboratorního testování vzorků cementů 
 

Po 85 dnech bylo testovací měření daných cementových vzorků ukončeno, vzorky 
vyjmuty z cely Reakční komory RK 1 a předány k dalšímu vyhodnocení do Zkušební laboratoře 
výzkumného centra hornin. Pracovníci tohoto výzkumného centra charakterizovali vlastnosti 
dodaných vzorků cementů pomocí veličiny pevnost v prostém tlaku. Pro stanovování této 
vlastnosti použili moderní zařízení pro testování hornin MTS 816 Rock Test System.  
 Z výsledků měření vyplynulo, že dané vzorky při konstantní rychlosti zatěžování (1250 
N/s) vykázaly pevnost v prostém tlaku v průměru 30,7 MPa. Pouze dva vzorky vykázaly 
alespoň přibližný deformační kužel, který vzniká u vzorků cementů neovlivněných reakcí s CO2.  

Laboratorní měření prokázala, že opravdu extrémní teplotně tlakové podmínky (80 °C, 
150 bar) za současného vlivu CO2 se výrazně podepisují na pevnostních charakteristikách vzorků 
cementů. Pokud srovnáme vliv působení CO2 na cementové vzorky za podmínek 80 °C a 150 bar 
se vzorky cementů, které nebyly vystaveny žádným teplotně tlakovým podmínkám a ani vlivu 
CO2 dostáváme ucelenou představu o možných problémech, které mohou nastat při 
poloprovozních, případně provozních zkouškách vtláčení CO2 do ložiska ropy z důvodů zvýšení 
výtěžnosti (EOR) nebo z důvodů trvalého geologického úložiště. Pevnost v prostém tlaku u 
testovaných cementů nevystaveným žádným extrémním podmínkám odpovídá v průměru 
hodnotě 55,3 MPa. U obdobných vzorků cementů, vystaveným tlaku 150 bar (15 MPa), teplotě 
80 °C a vlivu CO2, klesá hodnota v prostém tlaku na 30,7 MPa. Navíc vzorek cementu 
nevystavený žádným vlivům vytváří po pevnostních zkouškách pravidelné kužele (obr. č. 7.14) 
doprovázené menšími odlomky. Naproti tomu vzorky cementů vystavené nestandardním 
podmínkám mají deformační kužel zcela nepravidelný (obr. č. 7.13). Vzniklý kužel má několik 
nepravidelných stěn a různou velikost odlomků. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že aby nedošlo k mimořádným událostem (degradace kvality 
cementu, vytvoření nežádoucí zapažnicové komunikace, aj.), je třeba vyřešit tento vzniklý 
problém. Je zapotřebí najít vhodné aditivum, které nezhorší mechanické vlastnosti a přitom 
zabrání korozivním vlivům CO2 na používaný cement. Na základě rešerše se jeví jako zajímavé 
puculánové příměsi. Přidaný puculán může eliminovat portlandit a dále může umožnit snížení 
obsahu vody v cementovém systému. Oba efekty pak mohou redukovat permeabilitu a zlepšovat 
mechanické vlastnosti běžně užívaných cementů. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Obr. č. 7.13: Vzorek cementu po zmáčknutí lisem  Obr. č. 7.14: Vzorek cementu po zmáčknutí lisem 
     (vzorek po reakci s CO2)                      (vzorek nevystavený žádným extrémním podmínkám) 

(Klempa)                       (Klempa) 

7.2.5 Cementační zásady pro korozivní vrtové prostředí 
 

Publikované studie (Crow et al., 2009; Carey et al., 2007 a další) odhalily, že koroze 
nastává hlavně podél kontaktu cement/hornina a v menším rozsahu i v cementové matrix. Tudíž, 
vady v cementovém prstenci a únikové kanálky pro migraci umožňují nárůst kontaktního času a 
oblast mezi korozivní tekutinou a cementem zesilují korozivní proces. Na základě rešerše a 
laboratorních měření o cementové korozi byly vypracovány tyto zásady cementace: 

 
• Vytvořit vhodný cementační postup pro úspěšnou primární cementaci. To vyžaduje 

připravenou sondu a patřičně navrženou cementovou směs pro dané vrtové podmínky. 
Technické prostředky jako centralizované trubky, vhodné vrtné soupravy v kombinaci 
s užitím simulačního softwaru pro proces čerpání cementové směsi je užitečné pro 
maximalizování efektivního vytěsnění výplachu. 

• Zlepšení cementové vazby s horninou a redukce permeability horninového prostředí. 
Newhall (2006) tvrdí, že „předplach“ křemičitanem sodným zlepší cementovou vazbu. 
Hydratační film křemičitanů na povrchu horniny a pažnice bude redukován pomocí 
křemičitanu vápenatého až v kontaktu se samotnou cementovou kaší. Mimo to, 
permeabilita hornin obsahujících vápník a magnesium bude redukována, díky příslušné 
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chemické reakci. Izolování formací obsahující korozivní vrstevní tekutiny je prospěšné 
k minimalizaci chemických reakcí na cementový prstenec. Nicméně, tento postup není 
vždy vhodný pro všechny sekce v sondě (např. perforované zóny). 

• Navržení cementace s vyhovujícími mechanickými vlastnostmi. Matematické vrtově – 
napěťové simulace mohou pomoci predikovat, zda cementový prstenec bude odolávat 
vyvolaným tažným silám a stlačitelnosti vyvolané změnou vrtových podmínek, které 
mohou zkrátit životnost injektážní sondy. 

• Užití upravených cementů, které potlačí veškeré očekávané korozní vlivy. Jak bylo výše 
zmíněno, existují různé typy korozí cementového prstence, které musí být souběžně a 
selektivně tlumeny. Zejména se negativně projevují magnésiem a sulfátem 
kontaminované vrstevní tekutiny, které vedou k silnějšímu poškození cementového 
prstence než reakce z rozpuštěných kyselin. Navíc, chemické reakce jsou obvykle 
urychlovány nárůstem teplot. Nárůst teploty o 10 °C znamená dvojnásobné chemické 
reakce a také dvojnásobné korozivní hodnoty. Nárůst tlaku rovněž negativně zlepšuje 
průnikové hodnoty korozivních tekutin do cementových pórů a také zlepšuje jejich 
korozivní efekt. 

 
Úprava cementů by se měla rozvíjet na základě chemického složení tekutin ve vrtu a 

možných injekčních operací s korozivními tekutinami. Užití API cementů je všeobecně 
doporučováno ke splnění alespoň minimálních kvalitativních standardů, i přes to, že se vyhnou 
počátečnímu vystavení během cementové hydratace. Snížení obsahu C3A zlepšuje sulfátovou 
odolnost.  

Portlandit je slabinou cementové směsi a musí být minimalizován. Je dokázané, že CO2 
přeměňuje portlandit na uhličitan vápenatý, který dočasně těsní cementové póry. Nicméně se 
v průběhu chemických reakcí bude portlandit snadněji louhovat ven z cementové matrix a bude 
způsobovat destruktivní expanzi. Studie ukazují, že cementová koroze způsobená pouze reakcí 
CO2 není sama osobě velkým rizikem, ale urychluje v přítomnosti jiných faktorů další typy 
korozí. Tudíž, eliminace portlanditu a přídavek oxidu křemičitého pomáhá mírnit nejhorší 
korozivní reakce.  

7.3 Testování vlivu CO2 na vystrojení sond – stupačky a pažnice 
 

Závažným problémem hlubinného vrtání a zvláště při vrtání nových sond popř. 
převystrojení sond určených pro vtláčení CO2, je koroze vrtného nářadí v průběhu vrtání, 
následně koroze výztuže (pažení) a vtláčecího zařízení v průběhu injektáže.  

7.3.1 Definice a základní rozdělení koroze 
 

Nejúplněji vystihuje tento proces definice podle Logana, který jej definuje jako 
samovolné rozrušení kovu pod současným vlivem korozivního prostředí a napětí. 
 
Z této definice pak plyne následující rozdělení příčin koroze takto (Martinec, 2012): 

a) koroze za spolupůsobení napětí: 
- korozní praskání pod napětím; 
- vodíková křehkost; 
- korozivní únava materiálu; 
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b) koroze podle korozivně účinné látky (prostředí): 
- sirovodíková; 
- kyslíková; 
- elektrolytická (minerální soli, CO2, minerální kyseliny ap.); 

 
c) podle rozložení a vzhledu korozivních zplodin: 

- koroze rovnoměrná; 
- koroze lokální. 

 
Sirovodíková koroze 
 

Sirovodík je nejagresivnější korozivní látka. Jeho působení na ocel lze vyjádřit jako 
tvorbu FeS ve formě černých okují. Tyto jsou oproti ostatnímu povrchu oceli katodou a tvoří 
s ním článek. Za statických podmínek se vytvoří na povrchu černý ucelený povlak, který do 
určité míry brání korozi. Avšak tento je snadno porušitelný a v dynamických podmínkách při 
vrtání se odlupuje, takže koroze intenzivně pokračuje. Výsledkem tohoto procesu jsou hluboké 
pittingy. Korozivní účinek H2S je velmi stimulován přítomností O2, který oxiduje FeS na 
rozpustný FeSO4, takže usnadňuje další průběh korozivního procesu. H2S je velmi nebezpečný 
především tím, že snadno způsobuje vodíkovou křehkost materiálu. Přítomnost H2S zabraňuje 
vylučování molekulárního H2 na katodě, atomární vodík proniká do struktury oceli. Z provozních 
výsledků je zřejmé, že již koncentrace 10 ppm H2S může vyvolat korozivní zkřehnutí oceli. 
 
Kyslíková koroze 
 

I když sirovodík je jedna z nejkorozivnějších látek, přesto se nejvíce setkáváme s korozí 
kyslíkovou, zvanou často jako atmosférická. Tato postihuje vrtnou kolonu jak v průběhu vrtného 
procesu, tak hlavně nářadí, vytažené z vrtu. Projevuje se intenzivním výskytem hlubokých 
pittingů a je dále stimulována přítomností minerálních solí. V ČR se s touto korozí ve zvýšené 
míře nesetkáváme díky používání výplachů s vysokým pH, upravovaných Kortanem, který 
obdobně jako přírodní Quebracho působí jako neutralyzátor kyslíku. Kyslík je plyn, jehož 
rozpustnost ve vodě klesá s rostoucí teplotou, avšak roste s rostoucím tlakem. 

Rozborem koroze vrtných tyčí v USA se zjistilo, že tato je v zimních měsících větší než 
v letních a je menší v případě vrtání s horkými výplachy. Korozní zplodiny jsou tvořeny 
nekompaktní vrstvou hydroxidů a hydratovaných oxidů trojmocného železa, které je porézní, 
snadno se olupuje, takže v žádném případě nevytváří ochrannou vrstvu. Kyslík se podílí na 
převodu kompaktních vrstev FeCO3 nebo FeS na hydratované oxidy, čímž se vysvětluje jeho 
stimulační účinek. Rychlost kyslíkové koroze se zvyšuje přítomností minerálních solí, a to 
především vlivem urychlení anodické reakce. 
 
Koroze v přítomnosti CO2 
 

Kysličník uhličitý nebývá obvyklou komponentou vrtných výplachů a častěji se s ním lze 
setkat při těžbě plynů. Do výplachu se dostává při jeho výskytu v podzemních plynech. Působí 
nejdříve tak, že s vodou vytváří slabou kyselinu, která umožňuje vlivem elektrochemické reakce 
reagovat s ocelí za vzniku FeCO3, a dále pak rozpustného Fe(HCO)3. 
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Tato koroze je velmi nebezpečná tím, že vzniklé zplodiny jsou rozpustné a tedy může 
dále nerušeně postupovat. Mimo to vlivem kyslíku dochází k oxidaci Fe2+ na Fe3+ za vzniku 
Fe(OH)3, přičemž se ale CO2 opět regeneruje. Výsledkem korozního procesu je opět intenzivní 
pittingová koroze. 

Koroze v prostředí CO2 je závislá na pH, tlaku a teplotě. S rostoucí teplotou se 
rozpustnost CO2 ve vodě rapidně snižuje, s rostoucím tlakem zvyšuje (např. při 5 MPa je cca 5x 
vyšší než při 0,1 MPa) a rostoucím pH snižuje. 
 
Koroze v přítomnosti minerálních solí 
 

Roztoky minerálních solí působí značně korozivně především proto, že zplodiny 
anodické reakce jsou rozpustné a snadno se tedy odplavují. V praxi přicházejí nejvíce do úvahy 
roztoky chloridů, případně síranů alkalických či alkalicko-zemitých iontů. Při korozi vlivem Cl- 
dochází na anodě k rozpouštění Fe za vzniku FeCl2. Na katodě se vytváří hydroxid alkalického 
nebo alkalicko-zemitého kovu. Migrací iontů z anody ke katodě vznikne na katodě Fe(OH)2. 
V přítomnosti O2 opět dochází k tvorbě hydratovaných kysličníků Fe – rzi. 

Minerální soli působí korozivně na ocel především tím, že kyselé prostředí jejich 
vodných roztoků umožňuje průběh uvedených reakcí. Při vysokém obsahu Cl- v širokém okruhu 
kolem neutrálního bodu (pH = 7) je koroze nezávislá na pH. Při malých koncentracích je 
závislost korozní rychlosti na pH značně složitá a dosahuje minima kolem pH 10 – 10,5. Určité 
minimum je též při pH = 7, zatímco se v alkalické oblasti zjišťuje maximum při pH = 9. 

7.3.2 Vlastní laboratorní výzkum vystrojení vtláčecí sondy - koroze 
 

Materiálové vzorky použité při laboratorních pokusech jsou reprezentovány výřezy ze 
stupaček a pažnic (dodáno z MND Drilling & Services a.s.). p,T podmínky odpovídají hodnotám 
„in situ“  a to p = 15 MPa a T = 80 °C.  Testování probíhalo obdobně jako u cementových 
vzorků. Ze stupaček a pažnic byly vyřezány vzorky o čtvercovém půdorysu o straně délky cca 
5 cm.  

Vzorky byly umístěny do cel A, B aparatury RK1α. Cely byly vyvložkovány vnitřními 
nerezovými ochrannými válci. Vodní prostředí bylo vytvořeno ložiskovou vodou z ložiska 
Ždánice (rozbor viz tabulka č. 7.3). Po 85 dnech byly vzorky z reakční komory vyzvednuty a 
analyzovány. Proběhlo srovnání stavu materiálu před reakcí a po reakci. 

Vlastní výzkum byl prováděn s využitím řádkovacího elektronového mikroskopu firmy 
Hitachi S-4200, vybaveného systémem EDS (firmy Thermo), který umožňuje mikroanalýzu 
vzorků. K analýze byly dodány dvě sady vzorků a to – bez reakce s CO2 a po reakci s CO2. Při 
výzkumu byla použita technika sekundárních elektronů (SE) za urychlovacího napětí 15 kV. 

Sledování bylo prováděno jednak přímo na povrchu zkoumaných vzorků, jednak na 
upravených površích dvojího druhu a to bez aplikace leptání a s aplikací leptání (použitý roztok 
98 % C2H5OH + 2 % HNO3) a dále na odebraných vzorcích z korozní vrstvy. Vzorky byly před 
výzkumem očištěny v ultrazvukové lázni a následně vysušeny. 

Charakteristickým rysem vzorků z korozní vrstvičky odebraných z povrchů materiálů 
bez reakce s CO2 byla dominantní přítomnost oxidu železa. Byla zjištěna rovněž přítomnost 
manganu, křemíku a vápníku, stopově se vyskytovaly rovněž – síra, draslík, chlór a sodík. 
Vzorky z korozní vrstvičky odebrané z povrchů materiálů po reakci jsou charakteristické 
podobným chemických složením. Navíc se v těchto vzorcích vyskytovaly místa silně obohacená 
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chlórem a rovněž místa obohacená hlavně hliníkem, křemíkem a kyslíkem. Chemické složení 
těchto „oblastí“ odpovídá hlinitokřemičitanům (oxumosilikátům). 

Sledování vlivu koroze na „mateční“ materiál vzorků bylo prováděno rovněž na 
příčných řezech vzorků (po vybroušení a naleštění). Ve všech případech pozorování bylo 
zjištěno, že korozní vrstvička není souvislá a neochraňuje tedy materiál před další korozí. V 
jednom vzorku byla zregistrována přítomnost bodové (důlkové - pittingové) koroze (obr. č. 
7.15). V dalším vzorku není sice důlková koroze tak výrazná, ale jsou zde patrná místa, kde se 
produkty koroze vyskytují hlouběji v materiálu pod korozní vrstvičkou. Tyto počínající trhliny 
by se mohly při „pobytu“ materiálu v korozivním prostředí šířit dále do materiálu a způsobovat 
jeho korozní praskání. 

 

 
Obr. č. 7.15: Mikrosnímky důlkové koroze patrné na příčném řezu materiálovým vzorkem (Szala) 

 
  
Korozní vrstvička pozorovaná na příčném řezu materiálem – bez reakce s CO2 je tvořena oxidy 
železa. V některých zkoumaných bodech byly ještě zjištěny přítomnosti malých množství 
křemíku a manganu (do 2 % objemových). Na dalších vzorcích je složení korozní vrstvičky 
velmi podobné, jsou složeny hlavně z oxidu železa, v malém množství se zde nachází rovněž 
chlór, vápník, síra, křemík a mangan (viz obr. č. 7.16 a č. 7.17). 
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Obr. č. 7.16: Mikrosnímek povrchu a záznam mikroanlýzy vzorku odebraného z původní korozní vrstvičky 
neovlivněného materiálového vzorku (Szala) 

 
 

Obr. č. 7.17: Mikrosnímek povrchu a záznam mikroanlýzy vzorku odebraného z původní korozní vrstvičky 
neovlivněného materiálového vzorku (Szala) 
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 V materiálových vzorcích zkoumaných po reakci s CO2 (viz obr. č. 7.18 a č. 7.19) je 
korozní vrstvička složena ze dvou poloh. Svrchní poloha je značně obohacena vápníkem (cca 10 
% objemové hmotnosti). Ve vnitřní poloze nepřekračuje jeho obsah 2 % (objemových). Dále se 
zde ve velmi malém množství vyskytuje buď síra, nebo olovo (při těchto malých množstvích 
nelze přesně určit, o který prvek se jedná). Tento výskyt síry nebo olova však byl ojedinělý a u 
jiných vzorků z vnitřní polohy nebyl zaznamenán. Dále byl u těchto vzorků zkoumaných po 
reakci s CO2 zaznamenán pod korozní vrstvičkou zvýšený obsah chlóru. 
 
 
 

 
 

Obr. č. 7.18: Mikrosnímek povrchu a záznam mikroanlýzy vzorku odebraného z korozní vrstvičky ovlivněného 
(CO2) materiálového vzorku (Szala) 
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Obr. č. 7.19: Mikrosnímek povrchu korozní vrstvičky obohaceného hlinitokřemičitany 
 (ovlivněný materiálový vzorek) (Szala) 

 

7.3.3 Metalografický rozbor a mikroanalýza daných vzorků vystavených vlivu CO2 
 

V této části je uveden popis a zhodnocení výsledků rozborů tří typů vzorků ocelí 
(stupačka, dvě pažnice), se kterými byly realizovány pokusy v reakční komoře RK 1 s vysokým 
obsahem oxidu uhličitého (CO2 ) ve vodě. Vzorky byly odřezány z původně uložených trubek 
(stupaček o rozměru 61 x 60 x 5 mm) a dvou typů pažnic (65 x 64 x 7 mm) a (50 x 60 x 12 mm). 
Tyto materiály byly již v průběhu předchozího použití korozně napadeny. Dle vizuálního 
hodnocení se jednalo převážně o rovnoměrnou korozi. Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu 
bylo stanovení chování se těchto použitých materiálů v dalším provozu, byly jiné části 
uvedených trubek a pažnic exponovány v korozním prostředí (voda s vysokým obsahem oxidu 
uhličitého) po dobu přibližně 3 měsíců. Takto exponované části trubek byly předány k rozborům 
do laboratoře koroze katedry materiálového inženýrství FMMI. 

Všechny vzorky byly postupně vizuálně i metalograficky hodnoceny a bylo provedeno 
srovnání korozního napadení původních vzorků a následně i vzorků po dlouhodobé expozici, 
včetně proměření tlouštěk korozních vrstev na obou stranách vzorků. Byla rovněž provedena 
mikroanalýza základního materiálu, aby bylo možné stanovit kvalitu použitých ocelí. Současně 
byla provedena i mikroanalýza korozních vrstev před a po expozici u všech typů zkoumaných 
vzorků.  

K metalografickému rozboru byly z dodaných materiálů odřezány malé vzorky o 
rozměrech cca 2 x 3 cm. Vzorky byly vybroušeny, vyleštěny a následně naleptány pro 
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zviditelnění struktury. Z těchto mikrosnímků byly rovněž odečteny tloušťky korozních vrstev. 
Z metalografického rozboru vyplývá, že se v případě vzorku 1 (stupačka 61 x 60 x 5 mm; obr. č. 
7.20 a č. 7.21) jedná o běžnou uhlíkovou ocel s feriticko-perlitickou strukturou s hrubším zrnem. 
Následná mikroanalýza složení základního materiálu potvrdila, ocel obsahuje 1,2 % manganu 
(Mn), 0,6 % křemíku (Si) a velmi málo chrómu, kolem 0,2 %. Od tohoto materiálu nelze 
očekávat dobrou korozní odolnost ve vlhkém prostředí. Z uvedených makrosnímků je korozní 
napadení zřejmé, tloušťka korozní vrstvy dosahovala z vnější strany v průměru 23,9 µm a z 
vnitřní stany, kudy proudilo korozní medium 90,1 µm. V případě vzorku 2 (pažnice 65 x 64 x 7 
mm; obr. č. 7.24 a č. 7.25) se závitem a svárem se jednalo o ocel s martenzitickou strukturou se 
zvýšeným obsahem chrómu kolem 0,8 %, jedná se tedy o tvrdší a otěruvzdornější materiál. 
Vzorek 3 (pažnice 50 x 60 x 12 mm; obr. č. 7.28 a č. 7.29) má složení obdobné, jako vzorek 1, 
obsahuje navíc asi 0,2 % vanadu a má velmi jemnou bainitickou strukturu. Tloušťka korozních 
vrstev je obdobná jako u vzorku 1, ale jejich charakter je odlišný, ve vnitřní i vnější korozní 
vrstvě je vysoký obsah železa. Materiál byl pravděpodobně používán za jiných podmínek, 
zejména tepelných a nebezpečné se, z hlediska dalšího použití, jeví počínající trhliny, které se 
pod korozními zplodinami šíří dovnitř materiálu. Toto by následně mohlo způsobovat nečekané 
havárie s ohledem na možné korozní praskání.  Vzhledem k tomu, že se jednalo o v provozu 
běžně užívaný materiál, nelze příčiny těchto anomálií přesně stanovit, ale mohou souviset jednak 
s podmínkami provozu a jednak s vnitřní strukturou. Z mikroanalýzy korozních vrstev, vnější i 
vnitřní, která byla provedena metodou EDS vyplývá, že se u všech vzorků jedná převážně o 
oxidy železa (rez, Fe2O3), případně v menší míře uhličitany. Korozní vrstvy jsou poměrně 
přilnavé, místy křehké s tendencí k popraskání. Toto je ale zřejmé jen při velkém zvětšení a 
nevylučuje to další použití trubek a pažnic z těchto materiálů. Dobrou zprávou pro uživatele by 
mohlo být to, že korozní napadení svarových spojů ani závitů se nijak výrazně neliší od ostatních 
ploch.   

 
 
 

 
     Obr. č. 7.20: Vnější strana testované stupačky   Obr. č. 7.21: Vnitřní strana testované stupačky  

(Blahetová)      (Blahetová 
 
 
 
 

149 
 



 

 
 
         Obr. č. 7.22: Vnější strana stupačky –                Obr. č. 7.23: Vnitřní strana stupačky – 
    tloušťka korozní vrstvy 60,3 μm (Blahetová)            tloušťka korozní vrstvy 46 μm (Blahetová) 

 
    Obr. č. 7.24: Vnější strana pažnice )(Blahetová)                    Obr. č. 7.25: Vnitřní strana pažnice (Blahetová) 
 

    Obr. č. 7.26: Vnější strana pažnice  –                         Obr. č. 7.27: Vnitřní strana pažnice –   
tloušťka korozní vrstvy 481,6 μm (Blahetová)          tloušťka korozní vrstvy 126,6 μm (Blahetová) 
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                Obr. č. 7.28: Vnější strana pažnice    Obr. č. 7.29: Vnitřní strana pažnice   

(Blahetová)     (Blahetová) 

 
   Obr. č. 7.30: Vnější strana pažnice –                         Obr. č. 7.31: Vnitřní strana pažnice – 

                    tloušťka korozní vrstvy 68 μm             tloušťka korozní vrstvy 139,3 μm 
     (Blahetová)      (Blahetová) 

 
 
 

Ke studiu korozního napadení sledovaných materiálů byla použita stejná metodika, jako 
v případě materiálů na vstupu. Z vizuálního vzhledu i z naměřených tlouštěk korozních vrstev je 
zřejmé, že po expozici CO2 se korozní napadení prohloubilo, korozní vrstvy narostly 2 až 3 krát 
(obr. č. 7.22 a č. 7.23; obr. č. 7.26. a č. 7.27; obr. č. 7.30 a č. 7.31). Z doložených snímků 
mikrostruktury zkoušených materiálů vyplývá, že struktura základního materiálu se během 
expozice v korozním mediu nijak nezměnila, což bylo předpokládáno.   

Velmi důležité pro stanovení charakteru korozního napadení a s tím souvisejícího 
možného dalšího použití zkoumaných trubek a pažnic je studium vzniklých korozních vrstev (viz 
obr. č. 7.32 – č. 7.34 a tabulky č. 7.4 – č. 7.6). Z mikroanalýzy metodou EDS vyplývá, že 
chemické složení vzniklých korozních vrstev se výrazně změnilo oproti výchozímu stavu. 
Korozní vrstvy po expozici obsahují převážně uhličitany železa a v menší míře oxidy. 
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Obr. č. 7.32: Testovaný vzorek stupačky (po reakci s CO2) (Blahetová) 
 

Tabulka č. 7.4: % zastoupení jednotlivých prvků po reakci s CO2 – vzorek stupačky (Blahetová) 
 C O Mg Al Si S Cl K Ca Cr Mn Fe 

1 46,27 41,61   0,14    0,10 0,07 0,10 11,72 
2 71,11 21,80 0,12 0,19 0,71 0,08 0,11  0,15   5,74 
3 71,13 22,79 0,17 0,47 1,29 0,09 0,33 0,07 0,13  0,05 3,48 
4 72,81 26,39   0,07       0,73 

 

 
Obr. č. 7.33: Testovaný vzorek pažnice se závitem a svárem (po reakci s CO2) (Blahetová) 

 
Tabulka č. 7.5: % zastoupení jednotlivých prvků po reakci s CO2 – vzorek pažnice (závit a svár) (Blahetová) 

 C O Si Ca Fe 
1 27,39 59,86 0,47 0,28 12,01 
2 22,38 63,11  0,31 14,21 

plošná 25,62 60,53 0,15 0,29 13,41 

152 
 



 

 

 
 

Obr. č. 7.34: Testovaný vzorek pažnice (po reakci s CO2) (Blahetová) 
 

Tabulka č. 7.6: % zastoupení jednotlivých prvků po reakci s CO2 – vzorek pažnice (Blahetová) 
 C O Si S Cl K Ca Ti Cr Mn Fe 
1 75,01 20,93 0,22 0,08 0,55 0,04  1,02 0,06  2,10 
2 27,59 60,15     0,28   0,10 11,88 
3 67,41 26,90 0,26 0,07   0,08    5,28 

 

7.3.4 Dílčí závěry 
 

Oxid uhličitý působí na vystrojovací materiál vtlačných sond nejdříve tak, že s vodou 
vytváří slabou kyselinu, která umožňuje vlivem elektrochemické reakce reagovat s ocelí za 
vzniku FeCO3, a dále pak rozpustného Fe(HCO)3. 

Tato koroze je velmi nebezpečná tím, že vzniklé zplodiny jsou rozpustné a tedy může 
dále nerušeně postupovat. Mimo to vlivem kyslíku dochází k oxidaci Fe2+ na Fe3+ za vzniku 
Fe(OH)3, přičemž se ale CO2 opět regeneruje. Výsledkem korozního procesu je opět intenzivní 
pittingová koroze. 

Koroze v prostředí CO2 je závislá na pH, tlaku a teplotě. S rostoucí teplotou se 
rozpustnost CO2 ve vodě rapidně snižuje, s rostoucím tlakem zvyšuje (např. při 5 MPa je cca 5x 
vyšší než při 0,1 MPa) a rostoucím pH snižuje. 

Na základě výsledků laboratorního výzkumu lze konstatovat, že veškeré uvažované starší 
těžební sondy, které by se mohly využít jako vtlačné, bude nutno jednotlivě analyzovat a 
vyhodnotit z hlediska možného převystrojení. Korozívní účinky CO2 mohou být minimalizovány 
použitím vystrojovacího materiálu z nekorozivních látek, jako je např. chromem legovaná ocel 
nebo zainjektováním inhibitoru koroze v případě použití uhlíkové oceli. 
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7.4 Vliv CO2 na horninové prostředí v bezprostřední blízkosti injektážních sond 
 

Než se přistoupí k samotné realizaci ukládání CO2, je třeba studovat podmínky 
ovlivňování procesu trvalého ukládání CO2 v příslušných geologických strukturách. Jde 
především o nastartování antropogenních procesů minerálních přeměn, vliv na podzemní vody 
apod. Ze zprávy Evropské agentury CO2GeoNet European Network of Excellence vyplývá, že do 
hry se dostávají následující mechanismy: 
 

1) Akumulace CO2 pod stropním izolátorem – CO2 je lehčí než voda a stoupá formací ke 
stropnímu izolátoru. Ten musí být nepropustný, dobře konsolidovaný, aby nedocházelo 
k unikání CO2 směrem k povrchu. 

2) Imobilizace v malých pórech – malé póry v geologické struktuře neumožňují další 
migraci CO2. 

3) Rozpouštění – malé množství injektovaného CO2 je rozpouštěno a vstupuje do roztoku 
slané nebo podzemní vody, která je přítomna v rezervoáru. Voda s rozpuštěným CO2  je 
těžší a pohybuje se dolů ke dnu struktury. Množství CO2, které se může rozpustit je 
limitováno maximální koncentrací CO2. Navíc tento proces je relativně pomalý (cca 15% 
injektovaného  CO2 je rozpuštěno za 10 let). 

4) Mineralizace – CO2 ve struktuře, kde je přítomna slaná nebo sladká voda, může reagovat 
s minerály, které formují okolní horninu. Některé minerály jsou rozpouštěny, jiné se 
naopak sráží v závislosti na pH podmínkách a minerálním složení přítomné horniny. 
Reaktivnější než voda s rozpuštěným CO2 je plynná vodní pára nasycená oxidem 
uhličitým. Výzkumy prokázaly, že jen nepatrné množství injektovaného CO2  je 
imobilizováno zabudováním do struktury nově vznikajících sekundárních fází. Tento 
proces je velmi pomalý. Po 10 000 letech bude jen 5 % injektovaného CO2 
mineralizováno, zatímco za stejnou dobu se rozpustí 95 % stejného množství 
injektovaného CO2. 

 
 Znalost těchto procesů vychází z těchto čtyř hlavních zdrojů informací: 
 

a) Laboratorní měření – experimenty studující toky CO2 ve sledovaných rezervoárech; vliv 
CO2 na rozpouštění/srážení minerálů apod. 

b) Numerické simulace – dlouhodobý vývoj CO2 injektovaného do určité geologické 
struktury pomocí geochemických počítačových programů (např. GWB). Laboratorní 
experimenty jsou využívány ke kalibraci modelů. 

c) Studium přírodních rezervoárů CO2 – přírodní struktury, kde je CO2 zachytáváno často 
po dobu miliónů let – poskytují důležité informace o vlivu velkých koncentrací CO2 na 
okolí. 

d) Studium výsledků z existujících projektů zabývajících se ukládáním CO2 do 
geologických struktur – Sleipner (Norsko), Weyburn (Kanada), In Salah (Alžír), K12-B 
(Nizozemí) – výsledky krátkodobých simulací mohou být srovnány s reálnými daty 
z projektů, což může vést ke zpřesnění numerických modelů pro dlouhodobé simulace. 

 
 Řada autorů (O´Dell et al. 2010; Milestone et al., 1986; Joshi 2003) prováděla laboratorní 
experimenty studující vliv různých koncentrací CO2 na jeho rozpouštění ve slané a podzemní 
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vodě a následné interakce v systému plyn-hornina-voda. Výzkumy prokázaly, že přítomnost 
vody v geologické struktuře vytipované pro ukládání CO2, způsobuje rozpouštění injektovaného 
CO2 i při vysokých koncentracích, což následně zvyšuje schopnost této vody interagovat 
s minerály v okolní hornině. Tyto procesy jsou v těchto strukturách žádoucí, protože zvyšují 
porozitu kolektoru, čímž se zvětšuje prostor pro ukládání dalšího CO2. 
 Další autoři (Labus 2009; Morales et al., 2003) realizovali numerické simulace o vlivu 
injektovaného CO2 na konkrétní geologické struktury. Modelování kinetických reakcí se 
zabývalo především předpokládanými časovými limity, které jsou požadovány pro zachytávání 
plynu. Výsledky modelování tedy přinesly tyto poznatky: informace o možném množství 
ukládaného plynu do vybrané struktury, změny celkové porozity horniny a popis 
mineralogických přeměn v základní hmotě horniny díky kontaktu s injektovaným CO2. 

Z uvedených příkladů vyplývá, že pomocí geochemických modelů lze charakterizovat 
dlouhodobý vývoj injektovaného CO2  v geologické struktuře a simulovat jeho vliv na interakce 
v systému plyn-hornina-voda. Závěrem, všechny experimenty a numerické simulace prokázaly, 
že bezpečnost uloženého CO2 s časem narůstá, především díky jeho rozpouštění ve vodě. 

7.4.1 Příprava a průběh laboratorního testu sekvestrace CO2 na horninových vzorcích 
 

Testovaná hornina, středně zrnitý arkózovitý pískovec (obr. č. 7.35), se vyznačuje světle 
šedou barvou. Zrnitost odpovídá střednozrnnému psamitu. Makroskopicky rozeznatelné jsou 
především šedavé úlomky odpovídající křemeni a kvarcitu, dále matné bílé klasty živců a 
nehojné úlomky hornin. V menším množství lze pozorovat i hedvábně lesklé šupinky slíd. 
Čerstvé lomné plochy jsou nerovné drsné, lomné hrany jsou ostré, místy mírně zaoblené. Na 
čerstvém lomu je hornina čerstvá, ale silně se drolí.  
 

 
 
 

 
 
    Obr. č. 7.35: Horninové vzorky před testem             Obr. č. 7.36: Vyplnění cely ložiskovou vodou 

(Klempa)      (Bujok) 
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Horninové vzorky byly před vlastním pokusem obmotány ochranným páskem, který měl 
chránit testované vzorky před mechanickým poškozením v Reakční komoře RK-1. Poté byly 
vzorky vloženy do příslušných cel a zality ložiskovou vodou z ložiska Ždánice (obr. č. 7.36). 
Složení vody je uvedeno v tabulce č. 7.3. Reakční komora byla vyhřáta na teplotu 40 °C. Doba 
trvání pokusu byla stanovena na 85 dní. Po uzavření vstupního víka byla cela natlakována CO2 
na hodnotu 8 MPa. Tím byl celý systém uveden do tzv. superkritického stavu. Dynamika 
systému byla docílena dvěma denními kyvy Reakční komory RK-1.  

Tento dlouhodobý pokus byl ukončen po 85 dnech. Po demontáži víka cely byl na vnitřní 
straně patrný výrazný rozdíl mezi nátěrem, který byl v kontaktu s reakčním prostředím 
(odchlipování nátěru ve formě bublin, výrazné žluté zbarvení) a který byl mimo toto prostředí 
(viz obr. č. 7.37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 7.37: Stav těsnícího víka po ukončení pokusu (Klempa) 

 
Pohled na horninové vzorky umístěné v cele mezi umělohmotnými perforovanými 

přepážkami je uveden na obr. č. 7.38 (samostatné horninové vzorky jsou opatřeny 
umělohmotným fixačním obmotem). Mimo usazenin žluté barvy nejsou na výplni cely patrny – 
vizuálně – nějaké významné změny. Vzorky hornin pak byly následně uloženy do připravených 
přepravek (obr. č. 7.39) a odvezeny k následujícím analýzám. 

 

 
 Obr. č. 7.38: Stav cely po 85 denním pokus (Klempa)     Obr. č. 7.39: Vzorek určený k přepravě (Klempa) 
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7.4.2 Vyhodnocení laboratorního testu horninového vzorku 
 
Následující obrázky dokumentují výsledky mikroskopického výzkumu. Na obr. č. 7.40 a 

č. 7.41 jsou horninové vzorky před vložením do Reakční komory a po jejich vyjmutí. Vzorky po 
reakci jsou na první pohled charakteristické svým výrazně oranžovým zbarvením. 

 

 
      Obr. č. 7.40: Vzorky hornin před testem            Obr. č. 7.41: Vzorek hornin po ukončení testu 

(Klempa)       (Klempa) 
 
Při mikroskopické analýze byly identifikovány naleptané krystaly živců (viz obr. č. 7.42 

a č. 7.43). Dále byl nalezen nový minerál – dawsonit (obr. č. 7.44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 7.42: Naleptané krystaly živců na testovaném horninovém vzorku (Labus) 
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Obr. č. 7.43: Naleptané krystaly živců na dalším testovaném horninovém vzorku (Labus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 7.44: Nově vzniklý minerál dawsonit (Labus) 
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7.4.3 Dílčí závěry laboratorního testování 
 

Při realizaci dynamického modelování reakcí probíhajících v horninovém prostředí při 
injektáží CO2 a po jeho ukončení byly přijaty vrstevní p, T podmínky – hodnota teploty – 40 °C 
a tlaku CO2 = 8 MPa. Složení horninového skeletu o pórovitosti 10 % posuzovaného prostředí 
bylo stanoveno na základě petrografických analýz daných vzorků.   
 V první etapě modelování byla hlavní pozornost zaměřena na sledování změn 
v horninovém prostředí v důsledku zahájení vtláčení CO2. V etapě druhé pak posouzení 
dlouhodobých vlivů působení CO2 po ukončení procesu injektáže plynu.  
 První etapa – injektáž CO2 (trvající 1 den) způsobuje jednak radikální zvýšení 
koncentrace CO2 (aq) jednak snížení hodnoty pH vrstevních vod. Pórovitost v této fázi – ve 
vztahu k počáteční hodnotě roste dle modelů o 4,25 %. To napomáhá procesu injektáže 
zatláčených tekutin.  
 Druhá etapa- dochází k výraznému poklesu tlaku CO2, rychlému nárustu pH vrstevních 
vod, ale rovněž k poklesu hodnoty pórovitosti takřka o 4 %. Podle modelů vycházejících 
z laboratorního testování v průběhu dalších let (cca 3 let) od ukončení procesu injektáže plynu 
(CO2) však dochází k opětovnému mírnému nárůstu hodnoty pórovitosti. K její stabilizaci 
dochází po dosažení maximální hodnoty. V analyzovaných podmínkách se jako nejdůležitější 
minerál – z hlediska chemické sekvestrace – jevil dawsonit nebo siderit.  
 Presentované analýzy upozorňují na výrazné uskladňovací kapacity vodonosných 
kolektorů (zejména pískovců). Při aplikaci injektáže CO2 do ložisek za účelem vytěsnění 
zbytkové ropy může docházet k neúplné sorpci CO2 a k jeho unikání do okolního prostředí. 
Zmiňované zvodnělé kolektory by mohly být vhodným prostředím pro realizaci tzv. 
geochemické sekvestrace, kdy CO2 nevyplňuje pouze pórový objem CO2 , ale je i chemicky 
vázán na některé minerály horninového skeletu. Sekvestrovaná množství CO2 mohou být až 
dvojnásobná.  
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8. Závěry 
 

Zachycování a ukládání CO2 (CCS technologie) je koncepcí zachycování CO2 z emisí 
především z velkých zdrojů jako jsou elektrárny, ocelárny nebo cementárny. Oxid uhličitý je 
separován z emisí, sloučenin a transportován potrubím do úložiště ve vhodné geologické 
struktuře (geologická sekvestrace CO2). Teoreticky může být technologie CCS aplikována na 
všechny fosilní paliva nebo biomasu. O této technologii lze říct, že umožňuje další využívání 
fosilních paliv a současně omezuje emise CO2 do atmosféry. 

Jedním z cílů disertační práce bylo identifikovat vhodné geologické struktury pro 
uskladňování zachyceného CO2. Pokud jde o ložiska uhlovodíků, mají sice dle výsledků této 
práce obecně menší úložné kapacity než hlubinné akvifery, na druhé straně však lze u nich najít 
řadu nesporných výhod, jako například časem prověřená schopnost zadržovat fluida, obvykle 
dobrá prozkoumanost, existující technická zařízení (vrty aj.). Další výhodou je možnost využít 
zatlačovaného CO2 k druhotné intenzifikaci těžby ropy (EOR) či plynu (EGR) a z výnosů 
přinejmenším kompenzovat náklady na ukládání CO2. V rámci disertační práce byly vytipovány 
možné lokality na území České republiky, které by teoreticky přicházely v úvahu. Na základě 
výsledků teoretické části této disertační práce a konzultacích s operátorem ropných ložisek na 
území jižní Moravy byla vybrána lokalita Lužice. Veškeré laboratorní pokusy pak odpovídaly 
podmínkám tohoto ložiska (p, T podmínky, příslušná ložisková voda aj.). Obecně vzato je jasné, 
že ložiska ropy a plynu mohou být zajímavou alternativou ukládání CO2, ovšem v závislosti na 
dalších faktorech (vzdálenost zdroje emisí, velikost a charakter ložiska atd.). V tomto 
modelovém případě by jako významný zdroj emisí CO2 byla elektrárna Hodonín. Ta byla 
vystavena v 50. letech 20. stol. V současné době vyrábí kromě elektrické energie i teplo. 
Koncem roku 2009 pak byl jeden z bloků přestaven na spalování čisté biomasy. Je však otázkou, 
zda by byl provozovatel elektrárny (ČEZ a.s.) ochoten při současných cenách energií diskutovat 
možnost úpravy technologií elektrárny pro separaci CO2. 

Další část disertační práce byla věnována otázkám bezpečnosti, konfliktů zájmů a rizik 
spojených s ukládáním CO2 do geologických struktur. Závažným problémem zejména 
v podmínkách kontinentální Evropy, je ne příliš dokonalá legislativa, resp. přejímání evropských 
nařízení do národních legislativ. Česká republika přijala do svého legislativního rámce Zákon č. 
85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Tento zákon 
kompletně přejímá Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/31/ES o geologickém 
kládání oxidu uhličitého. Kromě účinnosti legislativy se dále musejí řešit otázky veřejného 
mínění a to zejména v oblasti záboru území pro výstavbu produktovodů a další infrastruktury, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněných území, ale i alternativního využití podzemních 
struktur (např. jako zdrojů geotermální energie nebo pro ukládání jiných tekutých odpadů). 
V rámci disertační práce byla rovněž identifikována hlavní rizika geologického ukládání CO2, 
která lze rozdělit do 4 kategorii: 

 
− geochemická rizika (např. rozpouštění složek těsnící nadložní vrstvy apod.),  
− rizika spojená s pórovým tlakem fluid v úložišti, 
− rizika spojená s vrty, 
− strukturně geologická rizika (spojená zejména s nedokonalou znalostí geologické stavby 

dané lokality). 
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Výstupy disertační práce identifikovaly integritu vrtu jako jeden z nejdůležitějších 
činitelů, který nejvýrazněji přispívá k možnosti úniku CO2 z podzemního zásobníku. Stvol vrtu 
tedy představuje při geosekvestraci nejpravděpodobnější cestu, kterou může CO2 ze zásobníku 
unikat. Proto bylo jedním z hlavních cílů disertační práce analyzovat možná rizika úniku a 
navrhnout možná opatření. 

Jak u zlikvidovaných, tak u aktivních zapažených vrtů, se vyskytují možné cesty, kudy 
může tekutina či plyn z vrtu unikat. Především jsou to možné úniky na rozhraní materiálů, jako 
mezi cementem a vnější plochou pažnic, mezi cementem a vnitřní plochou pažnic, prostorem na 
styku cementu a horniny tvořící stěnu vrtu, a dále také v samotném materiálu, především vlivem 
nespojitostí, jako skrze kapiláry v cementu, skrz proražené nebo zkorodované pažnice, nebo 
prasklinami v cementaci mezikruží.  

Celistvost a propustnost cementu v mezikruží aktivních a v cementových mostcích 
zlikvidovaných vrtů je tedy zásadním parametrem, který ovlivňuje efektivitu utěsnění proti 
únikům tekutin z horninového prostředí. V případě injektování a uskladňování CO2 je třeba, aby 
si cement použitý k utěsnění vrtu dokázal zachovat velmi nízkou permeabilitu po velmi dlouhé 
období za působení CO2 při ložiskových p,T podmínkách. Při dlouhodobé geosekvestraci CO2 se 
použitý materiál dostává do kontaktu se superkritickým CO2 a solankou za zvýšeného tlaku a 
teploty a nízkého pH. (Brandl et al., 2011) 

Dalším velkým rizikem je únik CO2 prostřednictvím původních vrtů, které zasahují do 
cíleného horizontu zásobníku, což je typické zejména u ložisek ropy a zemního plynu. Tyto vrty 
musí být řádně zlikvidovány, aby jejich prostřednictvím nevznikaly cesty pro únik CO2 zpět do 
atmosféry, a tedy při plánování podzemního uskladňování CO2 je nutné s těmito vrty počítat. 
V disertační práci jsou identifikována a popsána možná rizika úniků CO2 prostřednictvím 
injektážních sond. Dále jsou analyzována možná rizika úniků prostřednictvím diskontinuit 
úložiště a je zde nastíněn dlouhodobý monitoring. 

U provozních sond působí CO2 korozivně na součásti, které s ním přicházejí do kontaktu, 
což jsou zejména stupačky, pažnice a filtry, které se nacházejí pod zapakrovanou částí těžební 
pažnicové kolony. Výzkum vlivu CO2 na vystrojení sond potvrdil tyto závěry. Součástí výzkumu 
bylo i zkušební ošetření kovového vzorku ochranným nátěrem (dvojsložková epoxy-akrylová 
barva). Ukázalo se ale, že tento způsob ochrany je pouze dočasný. Nátěr na vzorcích po delší 
době zbublinkovatěl a odchlipoval se. Koroze kovového vystrojení vtláčecích sond v prostředí 
CO2 je závislá na pH, tlaku a teplotě. S rostoucí teplotou se rozpustnost CO2 ve vodě rapidně 
snižuje, s rostoucím tlakem zvyšuje (např. při 5 MPa je cca 5 x vyšší než při 0,1 MPa) a 
rostoucím pH snižuje. Koroze vystrojení tak může být omezena zejména použitím nekorozivních 
materiálů, jako chromem vysoce legovaná ocel, nebo zainjektováním inhibitoru koroze v případě 
použití uhlíkové oceli.  

Vtláčecí a v podstatě jakékoli sondy procházející skrze izolátory musí být schopny 
vykázat velmi dlouhodobou izolační schopnost. Jedním z výsledků výzkumu je, že chemické 
reakce probíhající mezi vtlačeným CO2 a cementem mohou zapříčinit ztrátu vlastností cementu a 
následný únik CO2. Zdá se, že nejdůležitějším parametrem pro účinnost ukládání CO2 je integrita 
a celistvost rozhraní cement-pažnice, cement - horninové prostředí. Snížení podílu portlanditu ve 
prospěch pucolánových přísad snižuje propustnost cementu a reaktivní přísady snižují množství 
přítomného Ca(OH)2 a změna skladby CSH na více odolnou proti působení CO2 může zmírnit 
nepříznivé projevy karbonizace na mechanické vlastnosti cementu a těsnost sondy. 
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