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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.  

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 equipment 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. 
 
Key words: CCS; geosequestration CO2; EOR; injection well; 
wellbore integrity 
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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. 

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.  

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.   
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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 cíli 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. 
 
2. Geologická sekvestrace CO2 (geosekvestrace CO2) 

Termín geosekvestrace CO2 představuje dlouhodobé 
uložení zachyceného oxidu uhličitého v různých geologických 
formacích. Pro dlouhodobé uložení zachyceného oxidu 
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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. 

 
Z hlediska České republiky se jeví jako nejperspektivnější: 

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. 
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 
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zvodnělé, představují díky své porozitě další horniny potenciálně 
využitelné pro dlouhodobé ukládání CO2. (Labus, Bujok, 2011) 
 
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 
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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 zaměřuje 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); 
 

c) přítomnost ložiskové vody v pórech:  
pevně vázaná, hydroskopická, volně vázaná - posuzování 
z hlediska možnosti reakce zatláčeného CO2 s kolektorskou 
horninou. 
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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. 

Z 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. 

 
Pro geosekvestraci CO2 je extrémně výhodné využít tzv. 

superkritického stavu. 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. 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. 

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 
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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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5. 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 
vtláčecích sond (obr. č. 1).  

Obr. č. 1: Schéma konstrukce 
vtláčecí sondy 
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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).  

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. 
 
6. 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 
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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. 
 
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 (Crow et 
al., 2009). 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 (Lécolier et al., 2010). Ale tyto cementy jsou 
citlivé ke kontaminaci s portlandským cementem a tak s nimi musí 
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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.  

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 doprovázené menšími odlomky. 
Naproti tomu vzorky cementů vystavené nestandardním podmínkám 
mají deformační kužel zcela nepravidelný. Vzniklý kužel má několik 
nepravidelných stěn a různou velikost odlomků. 

 
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.  

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.  
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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 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. 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. 

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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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.  
 
7. Závěry 

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. 
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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). 

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.  

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 
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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.  
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