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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřuje na terciární metodu vtláčení CO2 v rámci jeho 

geosekvestrace. Ve druhé kapitole jsou rozděleny a popsány právě tyto terciární metody 

(Enhanced oil recovery). Třetí kapitolu tvoří rešerše na téma geosekvestrace a proces 

zachytávání a ukládání CO2 (Carbon capture and storage). Další kapitola pojednává  

o mechanismech a parametrech působení CO2 při těţbě ropy. Praktickou část tvoří pátá 

kapitola, která se týká laboratorních měření relativních propustností vrtného jádra, 

stanovené pomocí permeametru. Propustnosti byly stanoveny pomocí unsteady state testu  

a steady state testu. Jsou zde počítány také vlastnosti CO2 – ropné fáze vzniklé při steady 

state testu jako rozpustnost CO2 v ropě, nebo hustota a viskozita směsi.  

Klíčová slova: terciérní metody těţby ropy, geosekvestrace CO2, zachytávání  

a ukládání CO2, relativní propustnost, unsteady state test, steady state test, vlastnosti  

CO2 – ropné směsi. 

Summary 

This thesis is focused on enhaced oil recovery method of injection of CO2 and its 

storage. The second chapter is based on enhanced oil recovery methods, which are divided 

and described. Third chapter is recherche about geosequestration and carbon and capture 

storage process. Next part is engaged with mechanisms and parametres of CO2, which act 

during exploitation of oil. Practical part of this thesis forms fifth chapter, which is about 

laboratory measurements of relative permeability with permeameter. Relative 

permeabilities were determined by unsteady state test and steady state test. In this chapter 

there are also calculations of properties of CO2 – cruide oil mixtures as solubility of CO2 in 

oil, or density and viscosity of mixture.  

Key words: enhaced oil recovery, geosequestration of CO2, Carbon capture and 

storage, relative permeability, unsteady state test, steady state test, properties of  

CO2 – crude oil mixtures.  
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1 Úvod 

V důsledku spalování především fosilních paliv vzniká obrovské mnoţství CO2, 

které se uvolňuje do atmosféry, kde jeho vyšší koncentrace způsobuje skleníkový efekt. 

Zároveň lidstvo čím dál častěji řeší otázky okolo sniţujících se zásob ropy a zemního 

plynu. Proto je do budoucna důleţité vymýšlet nové, nebo zlepšovat stávající technologie 

pro vytěţení zbytkové ropy, která z loţisek jiţ nelze získat primárními, ani sekundárními 

metodami těţby. 

Metody těţby následující po sekundárních se nazývají terciární metody těţby ropy. 

Jejich základní rozdělení a principy jsou popsány v následující druhé kapitole. Tato práce 

se zabývá laboratorní analýzou terciární metody vtláčení CO2 pro zvýšení vytěţitelnosti 

zbytkové ropy, u které se zároveň při vtláčení část injektovaného oxidu uhličitého zachytí 

v loţisku a dlouhodobě se v podzemí uloţí. Tento proces se nazývá geosekvestrace CO2. 

Díky tomuto procesu můţeme alespoň částečně omezit emise CO2, vzniklé antropogenní 

činností.  

Neţ se však CO2 dostane do uskladňovacího kolektoru, musí být někde zachyceno, 

upraveno a přepraveno k injektáţní sondě. Proces zachycení je nákladný z finančního 

hlediska při pořízení zařízení, které CO2 ze spalin zachytává a zároveň toto zařízení sniţuje 

účinnost elektráren. Ve třetí kapitole se celým tímto technologickým procesem zabývám. 

V zahraničí se pro tento proces ujal název Carbon Capture and Storage (CCS), do češtiny 

přeloţeno jako zachytávání a uskladňování oxidu uhličitého.  

Teoretická část této diplomové práce končí čtvrtou kapitolou, jejímţ cílem je zjistit 

vztahy pro určení vlastností CO2 – ropné fáze vzniklé při injektáţi CO2 do kolektoru, 

především viskozity a hustoty směsi. Abychom tyto vlastnosti mohli správně určit,  

je důleţité znát nejenom parametry vtláčeného CO2 a rezervoárové ropy, ale musíme brát 

v úvahu i vlastnosti loţiska, ve kterém chceme operaci provádět. V této kapitole se kromě 

všech zmíněných parametrů zabývám také screeningovými kritérii, která se pro jednotlivé 

terciární metody stanovují ve světě díky jiţ probíhajícím CCS projektům a díky nimţ dnes 

můţeme určit vhodnost určitého loţiska pro jednotlivou terciární metodu. Tato 

screeningová kritéria jsou v závěru kapitoly porovnány s reálnými hodnotami loţiska 

Brodské, na které se vztahuje tato práce. 
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Pátou kapitolou začíná praktická část, ve které se zabývám laboratorním měřením 

 a stanovením především relativních fázových propustností voda/ropa/plyn na vzorku jádra 

z loţiska Brodské. Propustnosti budou v laboratořích stanoveny pomocí permeametru,  

na kterém budou provedeny dva zaplavovací testy. Prvním je unsteady state test, ve kterém 

je jedna fáze nahrazována jinou, a druhý steady state test, který vyuţívá pro vytlačení 

stávající fáze směs dvou tekutin. Z výsledků těchto testů budou stanoveny křivky 

relativních propustností. Snahou bude také stanovení vlastností CO2 – ropné fáze, která by 

měla vzniknout u steady state testu při vtláčení CO2 do jádra. Celkové zhodnocení 

vyuţitelnosti této metody na testovaném jádru a její efektivnost bude provedeno v závěru 

této diplomové práce. 
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2 Terciární metody těžby (Enhanced Oil Recovery) 

Způsoby těţby loţisek ropy se dělí na primární, sekundární a terciární metody,  

u nichţ je zachováno jejich chronologické pořadí, jak to jiţ z jejich názvů vyplývá 

(Obrázek 1).  

Primární metody těţby uhlovodíků vyuţívají vnitřní energii loţiska, kterou můţe 

být jak tlak plynu, tak také tlak loţiskové vody nebo v některých případech kombinace 

obou těchto energií. Při pouţívání sekundárních (druhotných) metod musíme pro zvýšení 

vytěţitelnosti ropy dodat nějakou energii. Energii do loţiska můţeme přidat pomocí 

vtláčení loţiskové vody, nebo vodního a plynového zavodňování kolektoru. Prozatím 

v dnešní době poslední fází těţby zbytkové ropy jsou terciární metody, označované také 

jako EOR (Enhaced Oil Recovery), (Bujok a Bříza 2006). 

Důleţitým pojmem, neţ přesněji vysvětlím, co jsou terciární metody, je IOR 

(Improved Oil Recovery), pod který vlastně EOR metody spadají. IOR jsou definovány 

jako mechanismy reţimu těţby a různé těţební techniky, které jsou navrţeny tak,  

aby zlepšovaly tok uhlovodíků z kolektoru do těţební sondy pro zvýšení vytěţitelnosti 

ropy (Petrowiki 2013), nebo se IOR dají popsat jednodušeji jako pojem, který zahrnuje 

zvýšení těţby ropy v jakémkoliv slova smyslu (Thomas 2008).  

EOR jsou podle Carcoana (1992) definovány jako metody pro zvyšování 

efektivnosti vytěsňování ropy z kolektoru pomocí sniţování poměru pohyblivosti mezi 

injektovanou a místní (loţiskovou) kapalinou. Podle Thomase (2008) jsou zase EOR 

metody takové, které sniţují nasycení ropy v pórech na hodnotu, která je menší neţ 

reziduální (nevytěţitelná) ropa. Třetí a opět odlišnou moţností jak EOR popsat, je zvýšení 

vytěţitelnosti ropy injektováním materiálů, které se přirozeně nevyskytují v loţisku  

(Lake 2009). Názorů, jak přesně definovat EOR, je mnoho a u kaţdého autora se liší, ale 

celkově by se daly EOR popsat jako jeden nebo více různých procesů, vedoucích ke 

zvýšení vytěţitelnosti uhlovodíků z loţiska (Petrowiki 2013). 
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Obrázek 1: Schéma pouţití jednotlivých metod těţby v závislosti na čase a produkci 

 (upraveno podle Alvarada a Manriqueho 2010). 

2.1 Rozdělení terciárních metod 

Základním rozdělením terciárních metod se rozumí dělení na termické metody, 

plynové (mísitelné, nemísitelné), chemické metody a ostatní metody (např. mikrobiální 

metody), které můţeme vidět na obrázku 2. V loţiscích s vysoko viskózními ropami  

se s úspěchem uplatňují často termické metody EOR a naopak u lehkých rop se uplatňují 

více chemické a plynové metody (Green a Willhite 2003).  

Obrázek 2:Základní schematické rozdělení EOR. 
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Jedna z prověřovaných proměnných pro terciární metody je také litologie loţiska. 

Litologie loţiska nám určuje pouţitelnost specifických EOR metod. Na obrázku 3 vidíme 

aplikaci EOR metod na 1507 mezinárodních projektech, které byly registrovány 

v posledních dekádách. Je zde vidět, ţe převáţná většina EOR projektů je prováděna 

v pískovcových formacích. Na obrázku 3 také vidíme, ţe termické a chemické metody 

EOR výrazně převaţují nad plynovými metodami při vyuţití EOR v pískovcích. 

Podstatnou část zásob uhlovodíků však tvoří také karbonátová loţiska. 

Karbonátová loţiska se obvykle vyznačují nízkou porozitou, rozpukaností a puklinovou  

a dutinovou propustností. Tyto proměnné spolu s vlastnostmi karbonátů vedou obvykle 

k nízké výtěţnosti uhlovodíků. Při pouţití EOR v karbonátových formacích tečou 

injektované kapaliny přes systémy puklin a obcházejí ropu v matrixu horniny. Vysoká 

propustnost, nízká hodnota objemu pórů a především nehomogenita propustnosti vede 

k rychlé tvorbě viskózních jazyků s přednostní dráhou v propustnějších partiích. 

V karbonátech se z EOR metod nejvíce vyuţívá zaplavování polymery a plynové metody 

(Alvarado a Manrique 2010). 

Obrázek 3: Graf mezinárodních EOR projektů (upraveno podle Alvarada a Manriqueho 2010). 
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2.1.1 Termické metody EOR 

Termické metody jsou testovány od padesátých let minulého století a jsou nejvíce 

rozšířené mezi terciárními metodami. Tyto metody vyuţívají tepelnou energii pro zvýšení 

teploty v loţisku a tím zároveň dochází ke snižování viskozity ropy, které zlepší a hlavně 

umoţní pohyb ropy směrem k těţící sondě (Romero-Zerón 2012). 

Podle Greena a Willhita (2003) se termické metody dají rozdělit na zaplavování 

horkou vodou, procesy s párou a spalování in-situ (Obrázek 2). Zaplavování horkou vodou 

bylo pouţito pouze několikrát a s omezeným úspěchem. Naopak pára se pouţívá dvěma 

různými způsoby a je v termických metodách velice atraktivní alternativou. První moţností 

je cyklická stimulace párou (Cyclic steam stimulation) a druhou variantou je kontinuální 

vtláčení páry (Steamdrive).  

2.1.1.1 Cyklická stimulace párou 

Cyklická stimulace párou, jinak téţ zvaná jako Huff and puff metoda, vyţaduje 

pouze jeden vrt, který se pouţívá zároveň jak injektáţní, tak jako produkční sonda 

(Obrázek 4). Pára je do loţiska vtláčena dny aţ týdny, aby došlo k dostatečnému nahřátí 

ropy, coţ ropě výrazně sníţí její viskozitu (dodání energie loţisku). Poté je vtláčení páry 

zastaveno na několik dní, coţ umoţní zmobilnění uhlovodíků a tedy vyvolání přítoku 

k sondě skrze dodanou energii loţisku. V loţisku pára kondenzuje a vytváří se zóna horké 

vody a méně viskózní ropy. Později, kdyţ je sonda uvedena do těţebního procesu,  

tak méně viskózní ropa stoupá snáze neţ horká voda a je těţena. Tento cyklický proces 

injektáţe páry, smáčení loţiska a produkce se můţe periodicky opakovat, dokud je těţba 

ekonomická (Romero-Zerón 2012). 

Obrázek 4: Schéma cyklického zavodňování párou (upraveno podle Thomase 2008). 
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2.1.1.2 Steamdrive 

Metoda Steamdrive (Obrázek 5), pod českým názvem známá jako kontinuální 

vtláčení páry, vyţaduje oproti cyklické stimulaci párou dva vrty. Na povrchu se vytváří 

pára o 80% kvalitě a injektáţní sondou je tlačena dolů do loţiska. Voda dokáţe přenášet do 

loţiska nejvíce tepelné energie ze všech tekutin. Kdyţ pára vstoupí do loţiska, ohřívá ho  

a tím sniţuje viskozitu ropy. Jak pára postupuje loţiskem, ochlazuje se a kondenzuje  

na horkou vodu. Teplo, které přináší pára a horká voda, odpařuje lehčí uhlovodíky. Tyto 

nyní plynné uhlovodíky postupují ve frontě před parou, ochlazují se, kondenzují zpět  

na kapalinu a rozpouštějí se do ropy. Plyny a pára tak poskytují dodatečnou energii pro 

pohyb kapalin (gas drive). Horká voda s sebou přenáší také rozředěnou ropu, která je 

potom spolu s vodou těţena v produkční sondě (Romero-Zerón 2012). 

Obrázek 5: Schéma Steamdrivu (upraveno podle Teknica 2001). 

2.1.1.3 Spalování in-situ 

V této metodě se zatlačuje vzduch nebo kyslík do loţiska, kde zapálí část  

(asi 10 %) ropy, čímţ vytvoří potřebné teplo. Vysoké teploty v rozmezí 450 – 600 °C jsou 

udrţovány v úzké zóně. Poblíţ této zóny nastává výrazné sníţení viskozity ropy. Tento 

způsob EOR je z energetického hlediska vysoce efektivní z důvodu malých ztrát tepla do 

nadloţních a podloţních vrstev a ztrát tepla na povrchu a v sondě. Ke zvýšení potřebného 

tepla se také v některých případech vyuţívá aditiv jako vody a plynů (Thomas 2008). 
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Kromě toho, ţe při této metodě přicházíme o spálenou část loţiska, máme tu také 

další negativní vlivy jako korozi materiálů a tvorbu toxických plynů, které se hromadí 

ve svrchních partiích kolektoru. V dnešní době se vyuţívají tři varianty podzemního 

spalování in-situ. První moţností je spalování dopředu (Obrázek 6), u kterého se záţeh 

ropy provádí v blízkosti injektáţního vrtu a horká zóna se pohybuje směrem s prouděním 

vzduchu. Naopak je to u varianty spalování dozadu, kdy zapalujeme ropu u těţební sondy, 

a horká zóna se pohybuje v protisměru proudění vzduchu. Třetí moţností je zatláčení 

vzduchu pod vysokým tlakem. To zajišťuje nízkoteplotní oxidaci ropy přímo v loţisku bez 

jejího záţehu (Thomas 2008). 

Obrázek 6: Schéma procesu in-situ spalování dopředu (upraveno podle Greena a Willhita 2003). 

2.1.2 Plynové metody EOR 

Plynové metody (mísitelné) předpokládají, ţe vytěsňující tekutina (uhlovodíky, 

CO2, dusík nebo spalné plyny) se smíchá s ropou v kolektoru. Smíchání můţe probíhat 

dvěma způsoby. První je mísitelnost při prvním kontaktu (FCM – First contact 

miscible), u které dochází ke smíchání vytěsňující tekutiny s loţiskovou ropou ihned  

po injektáţi za tlakovo-teplotních podmínek loţiska. Tento proces je velice efektivní 

z důvodu vysoké mísitelnosti mezi primární injektovanou tekutinou a ropnou fází  

(Green a Willhite 2003). 
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Druhou variantou je dynamická mísitelnost (MCM – Multiple contact miscible). 

Zde není injektovaná tekutina mísitelná s loţiskovou ropou při prvním kontaktu.  

Při opakovaných kontaktech těchto dvou fází dochází u obou ke změnám sloţení, které  

je způsobeno přenosem hmoty mezi nimi. Za správného tlaku, teploty a sloţení fází 

nakonec dojde k jejich smíchání (Green a Willhite 2003). Vtláčené tekutiny, které jsou 

schopny mísení s ropou, jsou nazývány rozpouštědly (solventy). 

2.1.2.1 Miscible slug proces 

Jedná se o proces smíchání při prvním kontaktu (FCM), při kterém je solvent 

(propan nebo pentan) vtláčen do loţiska ve formě tekutých valů. Mnoţství injektovaného 

solventu se pohybuje v rozmezích mezi 4 – 5 % celkového objemu pórů. Pomocí plynů 

(metan, dusík) nebo vody je rozpouštědlo hnáno v loţisku. Jako hlavní problém u této 

metody je gravitační segregace, která způsobuje výraznou viskózní nestálost a nízkou 

mobilitu tekutin. Dalším problémem zde můţe být tvorba asfaltenů a hydrátů  

(Thomas 2008). 

2.1.2.2 Vytěsňování obohaceným plynem (Enriched gas drive) 

Tento proces je zaloţen na dynamické mísitelnosti rozpouštědla a ropy (MCM).  

Do loţiska kontinuálně injektujeme plyny (zemní plyn, dusík, spalné plyny), které jsou 

obohacené o frakce etanu aţ o frakce butanu (C2 - C4). Při vysokých tlacích (8 – 12 MPa) 

tyto obohacené frakce zkondenzují a přecházejí do ropné fáze, čímţ vytvářejí přechodovou 

zónu. Po několika opětovných kontaktech dochází mezi vtláčeným plynem a ropou 

k mísitelnosti. Ke zvýšení vytěţitelnosti loţiska pak vede zvýšení objemu ropné fáze  

a sníţení kontrastu viskozit. Tato metoda je však omezena hloubkově, ne litologicky a je 

moţné ji provádět pouze v hluboce uloţených loţiscích, ve kterých bude dostatečně velký 

tlak pro mísitelnost ropy a obohaceného plynu (Thomas 2008). 

2.1.2.3 Vytěsňování parotvorným plynem (Vaporizing gas drive) 

Stejně jako u předchozího procesu patří vytěsňování parotvorným plynem 

k procesu, který vyuţívá dynamickou mísitelnost rozpouštědla a ropy. Zatlačuje se opět 

zemní plyn, dusík nebo spaliny pod vysokým tlakem (10 – 15 MPa). Za těchto podmínek  

se frakce od C2 do C6 odpařují z ropy do vtláčeného plynu. Po několika kontaktech dochází 

k mísitelnosti parotvorného plynu a ropy a tím k vytvoření přechodové zóny. Pro smísení 
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je zde důleţitý vysoký obsah sloţek C2 - C6 v loţiskové ropě. Další podmínkou je 

injektáţní tlak, který musí být niţší, neţ je tlak nasycení kolektoru, aby mohlo dojít 

k odpaření frakcí (Thomas 2008). 

2.1.2.4 CO2 

Moţnosti injektáţe CO2 do loţisek se v posledních několika letech dostalo zvláštní 

pozornosti, kvůli moţnosti jeho geosekvestrace. Při vtláčení CO2 s prostředím reaguje jak 

chemicky, tak i fyzikálně. Tím pak vznikají vhodné podmínky, které vedou ke zvýšení 

vytěţitelnosti zbytkové ropy. Patří k nim sníţení kapilárních sil (sníţení povrchového 

napětí mezi ropou a horninou), zvětšení objemu ropy (její nabobtnání způsobené 

rozpuštěním CO2), zvýšení tekutosti (sníţením viskozity) a udrţování vhodného poměru 

mobilit ropy a CO2. Správný poměr mobilit nám zaručuje efektivní vytěsňování ropy. 

Pokud je poměr mobilit větší neţ 1, můţou se tvořit viskózní jazyky (Obrázek 7), tím se 

zhoršuje vytěţitelnost, protoţe CO2 přednostně proniká k těţebním sondám (Obrázek 8). 

Mobilita je závislá na efektivní propustnosti a na viskozitě. Efektivní propustnost nám 

určuje, jak přítomnost jiných fluid brání určité (té, pro kterou efektivní propustnost 

určujeme) fázi v jejím toku (Tzimas et al. 2005). 

Obrázek 7: Na levé části vidíme stabilní frontu injektovaného CO2. Na pravé části můţeme pozorovat, jak se 

ve více propustných částech kolektoru s nesprávným poměrem mobilit mezi ropou a CO2 tvoří viskózní 

jazyky (Tzimas et al. 2005). 
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Obrázek 8: Předčasné proniknutí CO2 k těţební sondě (upraveno podle Tzimase et al. 2005). 

Objem vtláčeného CO2 bývá kolem 20 – 25 % celkového objemu pórů kolektoru 

(Green a Willhite 2003). CO2 můţeme zatláčet dvěma způsoby. Prvním je střídavé 

zatlačování vody a CO2 (WAG – water alternating gas), kdy po prvním vtlačení CO2, které 

nám zajistí nabobtnání ropy, vtláčíme do kolektoru vodu, která lépe postupuje loţiskem  

a vytěsňuje ropu a CO2 směrem k těţebním sondám. Tok vody také sniţuje poměr mobilit 

uvnitř kolektoru a tím dochází k menšímu výskytu viskózních jazyků (Obrázek 7). WAG 

má více moţností, jak CO2 zatláčet, které můţeme vidět na obrázku 9. Liší se mnoţstvím 

zatlačované vody a CO2 a rychlostí zatláčení (Tzimas et al. 2005). 

Druhým způsobem injektování CO2 do loţiska je gravitací stabilizované zatláčení 

(GSGI – gravity stable gas injection). CO2 se zatlačuje do vrcholu loţiska, coţ nám 

umoţňuje kontrolu nad loţiskovým tlakem. Pro stabilizaci fronty se vyuţívá gravitační 

drenáţe. Stejně jako u způsobů zatláčení CO2 máme také dvě metody pro vytěsňování 

ropy. Mísitelnou a nemísitelnou metodu CO2 s ropou (Tzimas et al. 2005). 
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Obrázek 9: Moţnosti aplikace WAG (upraveno podle Tzimase et al. 2005). 

Mísitelné vytěsňování 

Injektované CO2 v kritickém stavu je schopno vytvořit s ropou jednofázovou 

tekutinu. Kritická teplota CO2 je 87,8 °F (31 °C) a ve většině případů je injektován jako 

tekutina s nadkritickou teplotou (Green a Willhite 2003). Jedná se o metodu, která vyuţívá 

dynamické mísitelnosti mezi CO2 a ropou (MCD). CO2 se po injektáţi do loţiska obohatí  

o středně dlouhé uhlovodíky (to umoţní mísitelnost s ropou) a nabobtná ropu 

 (Tzimas et al. 2005). 

Mísitelnost CO2 s ropou je silně závislá na tlaku. Aby bylo dosaţeno mísitelnosti 

mezi těmito fázemi, musíme dosáhnout minimálního tlaku mísení (MMP – minimum 

miscibility pressure). Je také důleţité, aby injektované CO2 zůstávalo v kritickém stavu po 

celou dobu procesu (podkritický stav by vedl k brzdění toku fluid), proto se CO2 často 

injektuje za superkritického stavu. MMP je závislý na sloţení ropy, čistotě vtláčeného CO2 

a na teplotně tlakových podmínkách loţiska. Abychom mohli metodu mísitelného 

vytěsňování aplikovat na více loţiscích, je důleţité umět MMP upravovat na niţší hodnoty. 

Niţší hodnoty MMP se dají dosáhnout hustotami CO2 (0,4 - 0,75 g/cm
3
), které jsou nutné 

pro dosaţení mísitelnosti s uhlovodíky C5 aţ C30 a vysokou čistotou  CO2 (dusík, síra a jiné 

kontaminující sloţky zvyšují MMP), (Tzimas et al. 2005). 
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Jelikoţ je palivová hodnota CO2 nulová, bývá po vytěţení obvykle oddělen od 

ostatních plynů, znovu natlakován a vtláčen do loţiska. Recyklace vychází levněji neţ 

pořizování nového CO2 (Green a Willhite 2003). 

Obrázek 10: Schéma WAG mísitelné metody CO2 (upraveno podle Greena a Willhita 2003). 

Nemísitelné vytěsňování 

Zvyšování vytěţitelnosti ropy můţeme zajistit, i kdyţ nedosáhneme mísitelnosti 

CO2 s ropou. Většinou mísení nedosáhneme kvůli vysokému MMP. Zatlačuje se způsobem 

GSGI a podobně jako u zavodňování se zatlačovaným CO2 udrţuje, nebo zvyšuje 

loţiskový tlak. CO2 se pomalu injektuje do vrcholu kolektoru s cílem vytvořit umělou 

plynovou čepici, která bude ropu postupně vytlačovat směrem dolů a k okrajům loţiska, 

kde bývají odvrtány těţební vrty. Problémy zde můţe způsobovat loţisková voda, která 

sniţuje propustnost pro ropu a tím sniţuje efektivitu těţitelnosti (Tzimas et al. 2005). 
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Obrázek 11: Schéma nemísitelného vtláčení CO2 (upraveno podle Tzimase et al. 2005). 

2.1.2.5 Mísitelný N2 

Tento proces vyuţívá cenově výhodného plynu na vytěsňování ropy z kolektoru  

a můţe být v závislosti na sloţení ropy a tlakových podmínkách loţiska pouţíván jako 

mísitelný s ropou a nemísitelný s ropou. Metoda mísitelného dusíku má obdobné principy  

a mechanismy jako vtláčení CO2. Podstatný rozdíl, ale v těchto dvou metodách hraje 

MMP, který je u dusíku pro většinu rop vyšší. Celkově se tento proces vtláčení dusíku 

vyuţívá v hluboce uloţených loţiscích při středně velkých teplotách pro lehké aţ středně 

těţké ropy (Thomas 2008). 

2.1.3 Chemické metody EOR 

Chemické metody vyuţívají pro vytěsňování zbytkové ropy z loţiska chemikálie, 

které snižují poměr mobilit, zvyšují kapilární číslo, nebo kombinaci obou. Tyto metody 

jsou, ale velmi finančně náročné, to znamená, ţe mají dlouhou ekonomickou návratnost. 

Chemické metody se dají rozdělit na zaplavování polymery, zaplavování povrchově 

aktivními látkami a zaplavování alkalickými a micelárními roztoky (Obrázek 2). Tyto 

chemické látky se do loţiska vtláčejí ve formě valů (Thomas 2008). 
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2.1.3.1 Zaplavování polymery 

Polymery zlepšují kontrasty propustností a poměry mobilit. Jsou rozpustné ve vodě 

a jedná se o polyakrylamidy nebo polysacharidy. Injektují se do loţiska ve valech,  

které jsou o objemu 20 – 40 % celkového objemu pórů kolektoru. Koncentrace polymerů 

jsou různé v rozmezí od 200 do 2000 ppm (Thomas 2008). 

Polymer s nejvyšší koncentrací se injektuje jako první a je následován dalšími valy 

s postupně sniţujícími se koncentracemi. Po polymerech se vtláčí val sladké vody,  

který zde slouţí jako ochrana polymeru. Poslední je hnací voda, která můţe být buď 

loţisková, nebo upravená povrchová voda. Při dodrţení tohoto pořadí pak dochází 

k příznivému pohybu ropy uvnitř loţiska (Bujok a Bříza 2006). 

Stejně jako u procesu mísitelného CO2 je důleţité udrţovat co nejpravidelnější tvar 

postupující fronty (Obrázek 7), aby nedocházelo v propustnějších částech kolektoru  

ke tvorbě viskózních jazyků. Ideálně by se zavodňovací fronta při aplikaci polymerů měla 

pohybovat v šípovitém tvaru. Je tedy nezbytné udrţet správnou mobilitu polymeru, 

abychom dosáhli co největší vytěţitelnosti zbytkové ropy. Účinek vytěsňování tedy závisí 

na udrţení mobilit polymerů a na nehomogenitě a anizotropii kolektorských vrstev  

(Bujok a Bříza 2006). 

Obrázek 12: Schéma zatláčení polymerů (upraveno podle Greena a Willhita 2003). 
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2.1.3.2 Povrchově aktivní látky (PAL) 

Povrchově aktivní látky se vyuţívají, protoţe dokáţou efektivně sníţit povrchové 

napětí mezi ropou a vodou. Vyuţívají se sulfanáty, nebo další komerční povrchově aktivní 

látky. První se do loţiska zatláčí val PAL, který je následovaný valem polymerů. Tyto valy 

jsou potom v loţisku tlačeny solankou směrem k těţebním sondám. Pouţití PAL ale 

bohuţel není příliš efektivní metoda, a to z důvodu velkých ztrát PAL v pórovitých 

prostředích. Při této metodě dochází k silným reakcím mezi PAL a horninou, a problémová 

je také úprava a zneškodňování těchto směsí (Thomas 2008). 

2.1.3.3 Zaplavování alkalickými roztoky 

Do loţiska se vtláčí valy alkalických chemikálií (louhy, kyseliny), které reagují 

s ropnými kyselinami a vytváří tenzidy (PAL in-situ). Tyto tenzidy pomáhají sniţovat 

povrchové napětí a tím uvolňují ropu z matrixu horniny. Mění se povrchová smáčivost  

a můţe docházet k samovolné emulgaci. Nově se alkalické chemikálie kombinují 

s povrchově aktivními látkami a polymery, coţ nám značně sníţí náklady při zaplavování 

(Bujok a Bříza 2006). 

Celkově se tato metoda ukázala jako neefektivní. Vytěţitelnost se podařila zvýšit 

pouze o 1 – 3 %. Pro loţisko je těţké navrhnout jednoznačné řešení, protoţe zaplavování 

alkalickými roztoky je sloţitý proces, při kterém dochází nejen k reakcím mezi alkalickými 

chemikáliemi, ale také k reakcím s horninovým prostředím a kapalinami v loţisku 

(Thomas 2008). 

2.1.3.4 Micelární zaplavování 

Hlavními součástmi této metody jsou dvě směsi (valy) mikroemulzí, a to micelární 

valy a polymerové valy. Valům potom dává energii k postupu kolektorem solanka. 

Mikroemulze, stabilizované povrchově aktivními látkami, jsou malé kapky ropy o velikosti 

10
-4

 aţ 10
-6 

mm rozptýlené ve vodě a můţou být mísitelné jak s ropou v loţisku, tak také 

s loţiskovou vodou. Nízké povrchové napětí a vhodný poměr mobilit jsou u valů 

nejdůleţitějšími vlastnostmi (Thomas 2008). 

Tato metoda byla v získávání zbytkové ropy velice úspěšná. Vytěţitelnost se 

pohybovala mezi 35 – 50 % zbytkové ropy. Avšak i přesto tato metoda představuje jednu 

z nejdraţších chemických metod, a to je její hlavní nevýhoda (Thomas 2008). 
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2.1.4 Ostatní metody EOR 

Z ostatních metod EOR zde určitě stojí za zmínění mikrobiální metody, 

elektromagnetické metody a metody vyuţívající pěny. V posledních letech se uvaţuje  

o nové metodě EOR, která by se v případě úspěchu mohla stát hlavním zájmem týmů 

zabývajících se EOR. Jedná se o metodu, která bude vyuţívat seizmické vibrace ke 

změnám vlastností kapalin (ropy). Tato metoda je prozatím ve vývoji a ve stádiu 

laboratorního měření (Bujok a Bříza 2006). 

2.1.4.1 Mikrobiální metody 

Tyto metody se vyvíjejí jiţ od šedesátých let minulého století. Mikroorganismy, 

které jsou injektovány do loţiska, reagují s látkami bohatými na uhlík a produkují tak PAL 

(povrchově aktivní látky), sliz (polymery), biomasu, plyny jako CH4, CO2, N2 a H2, 

rozpouštědla a organické kyseliny. Mikroby mohou být buď původní „loţiskoví“, nebo 

injektovaní do loţiska. Tito mikroby se musí adaptovat na teplotu, sanilitu a tvrdost 

loţiskové vody. Do loţiska musejí být zároveň vtláčeny ţiviny, které zaručí růst  

a rozmnoţovaní těchto mikroorganismů. Pouţívané mechanismy vytěsňování ropy jsou 

sniţování povrchového napětí, viskozity, emulzifikace, změna smáčivosti, bobtnání ropy, 

zlepšování poměrů mobilit a udrţování a zvyšování loţiskového tlaku (mikroorganismy 

tvoří plyny a činidla). Mikroby vyprodukované organické kyseliny zase zvyšují v loţisku 

propustnost (Thomas 2008). Tyto metody se dnes uplatňují dvěma způsoby. Buď je 

pouţíváno mikrobiální zavodňování, nebo mikrobiální cyklické zavodňování 

(Bujok a Bříza 2006). 

2.1.4.2 Elektromagnetické metody 

Vysoko frekvenční elektromagnetické zahřívání je relativně nová a do budoucnosti 

perspektivní metoda EOR. Nejdůleţitější věcí u elektromagnetického zahřívání je,  

ţe můţeme zahřívat pouze vybranou část loţiska a nemusíme vyhřívat celý objem.  

To znamená, ţe vybranou část efektivněji zahříváme s menšími ztrátami tepla, jako  

u termických metod. Teplo vzniká při elektromagnetickém vlnění a je za určitých 

podmínek pohlcováno molekulami. Tím získává energii, a ta se mění na teplo,  

které přispívá ke sníţení viskozity ropy. Vyuţití této metody je především u těţkých a 

velmi těţkých rop (Mukhametshina a Martynova 2013). 
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2.1.4.3 Použití pěn v EOR 

Pouţití pěn se vyvíjí podobně jako mikrobiální metody jiţ od šedesátých let 

minulého století. Pěna je brána jako nenewtonovská tekutina, kde mnoho proměnných má 

vliv na její vlastnosti. Pěna je popsána jako disperze kapaliny, která obsahuje povrchově 

aktivní látky (PAL) v plynech jako je vzduch, CO2, zemní plyn, N2, nebo v páře. Pokud 

injektujeme plyn spolu s povrchově aktivní látkou, nebo vtláčíme plyn do prostředí, kde se 

jiţ PAL nachází, vytvoří se nám pěna in situ. Pěna se chová jako viskózní tekutina a má 

mnohem menší mobilitu neţ plyny nebo pára. S omezeným úspěchem se pěna vyuţívala  

na několika málo loţiscích pro kontrolu mobilit fází, anebo jako blokovací agent 

(Thomas 2008). 
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3 Geosekvestrace CO2 

Geosekvestrace CO2 představuje dlouhodobé (tisíce let) ukládání oxidu uhličitého 

v různých geologických formacích. Je to tedy jeden ze způsobů jak sníţit emise CO2 

produkované lidstvem, které vznikají především spalováním fosilních paliv. Neţ ale 

můţeme přistoupit k injektování CO2 do geologických uloţišť, musíme vyřešit otázku jeho 

zachytávání a dopravy CO2 k injektáţním vrtům. Nedílnou součástí je potom také celkový 

monitoring uskladňovací struktury. Pro celý tento proces od zachycení CO2 aţ po jeho 

uloţení se zavedl anglický termín, který je známý jako Carbon capture and storage 

(CCS) a můţeme ho vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Jedna s moţností kompletního CCS projektu (Hladík a Kolejka 2011). 

3.1 Zachytávání CO2 

Pro separaci CO2 ze spalin jsou komerčně vyuţívány reverzní chemické reakce. Při 

těchto reakcích jsou vyuţívány alkalické sorpční roztoky. Procesy zachytávání oxidu 

uhličitého probíhají při dvou teplotách. Při niţších teplotách je CO2 vázáno do těchto 

roztoků a naopak při vyšších teplotách se zase CO2 uvolňuje. Proces separace oxidu 
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uhličitého je energeticky náročný a sniţuje tak účinnost konverze paliva na energii 

(Bechník 2008). Nyní máme tři hlavní technologické postupy zachytávání CO2: 

 zachytávání CO2 ještě před spálením paliva (pre-combustion), 

 zachytávání CO2 během spalování (oxy-fuel), 

 zachytávání CO2 po spálení paliva (post-combustion). 

3.1.1 Zachytávání CO2 před spálením paliva (pre-combustion) 

Při tomto procesu dochází k přeměnění paliva na plynový mix vodíku a CO2 

(zplynění paliva). Proces zplynění začíná reakcí paliva s párou a vzduchem a dochází 

k vzniku syntézního plynu (syngas). Tento syntézní plyn obsahuje především oxid 

uhelnatý a vodík. Při další reakci z oxidu uhelnatého s párou vzniká CO2 a další vodík. 

CO2 potom můţe být od vodíku odseparováno pomocí tekutých nebo tuhých rozpouštědel, 

zvyšováním teploty nebo sniţováním tlaku. CO2 je tedy odseparováno a zbylý vodík můţe 

být spálen bez emisí CO2 (Forsyth 2007). 

Obrázek 14: Schéma pre-combustion procesu (Bechník 2008). 

3.1.2 Zachytávání CO2 během spalování (oxy-fuel) 

Tento proces vyuţívá ke spalování paliva kyslík. Toto hoření pak vytvoří spaliny, 

které jsou tvořeny zejména vodní parou a CO2. Spaliny mají vysokou koncentraci oxidu 

uhličitého (více neţ 80 % objemu). Vyprodukovaná vodní pára pak můţe být ze směsi 

separována buď chlazením, nebo kompresí plynu (Forsyth 2007). 
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Obrázek 15: Schéma oxy-fuel procesu (Bechník 2008). 

3.1.3 Zachytávání CO2 po spálení paliva (post-combustion) 

Tento proces zachycuje CO2 ze spalin, které vznikají hořením paliv (uhlí, zemní 

plyn, ropa, biomasa) ve vzduchu. Koncentrace CO2 u této metody je ve spalinách ale velmi 

malá, typicky 3 – 15 % objemu. CO2 je potom zachytáváno kapalnými rozpouštědly např. 

aminokyselinami. Z těchto rozpouštědel je CO2 uvolňováno jejich zahříváním 

(Forsyth 2007). 

Obrázek 16: Schéma post-combustion procesu (Bechník 2008). 

3.2 Doprava CO2 

Po tom, co v elektrárnách nebo v jiných průmyslových zařízeních zachytíme CO2,  

je CO2 dehydratován a stlačován. Dehydratací předejdeme korozi zařízení a moţné tvorbě 

hydrátů, které mohou zařízení nebo potrubí ucpat. Stlačením plynného CO2 ho dostaneme 

do podoby husté tekutiny, které vede jednak ke sníţení objemu, ale také ke zvýšení 

efektivity transportu (Hladík a Kolejka 2011). 

Malé objemy CO2 můţeme přepravovat silniční dopravou v cisternách, větší potom 

loděmi, ale nejrychleji a nejvíce CO2 přepravujeme pomocí produktovodů. Největší lodě 

v dnešní době dokáţou přepravit aţ 230 000 tun CO2, ale nezajistí kontinuální dodávku 

CO2. Nyní se lodě pro transport pouţívají pouze v omezeném měřítku, ale atraktivnějším 

se tento transport můţe stát v budoucnu, kdy by mělo přibýt více CCS projektů, které 

budou blíţe přístavům neţ nejbliţším produktovodům (Hladík a Kolejka 2011). 
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Potrubím se dnes přepravuje CO2 převáţně v USA, kde ho ve velkém mnoţství 

vyuţívají ropné společnosti na EOR projektech. Tento typ transportu je cenově efektivnější 

neţ přeprava lodí, ale především zajišťuje kontinuální tok CO2. Zatím je vystavěno asi 

3000 kilometrů těchto produktovodů, ve kterých je CO2 udrţováno při vysokých tlacích 

tedy v superkritickém stavu (Hladík a Kolejka 2011). 

Obrázek 17: Schéma od zachytávání CO2, přes kompresi, dopravu aţ po jeho injektáţ  

(Hladík a Kolejka 2011). 

3.3 Ukládání CO2 

Po zachycení CO2 můţe být buď znovu pouţit (surovina v nápojovém průmyslu, 

výroba plastů a chemikálií, podpora růstu biomasy atd.), uloţen v příhodných 

geologických formacích, nebo můţe být vázán v mořích a lesích. CO2 injektovaný  

do vhodného podzemního rezervoáru se akumuluje v pórech a trhlinách a vytlačuje tak 

ostatní přítomná fluida. Je tedy důleţité, aby horninové prostředí, do kterého je CO2 

ukládán, mělo vysokou porozitu a permeabilitu (sedimentární pánve), a aby tyto struktury 

byly těsněny nepropustnými vrstvami hornin. Existují tři základní vhodné typy 

geologických struktur pro uloţení CO2 (Obrázek 18): 

 loţiska ropy a zemního plynu, 
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 slané akvifery, 

 a netěţitelné uhelné sloje (Hladík et al. 2005). 

Typ uloţiště 
Světová kapacita  

[Gt CO2] 

Vytěţená loţiska ropy 110 

Vytěţená loţiska plynu 700,3 

Slané akvifery 9529,7 

Netěţitelné uhelné sloje 176 

        Tabulka 1: Globální kapacity uloţišť CO2 (Dooley et al. 2005). 

3.3.1 Ložiska ropy a zemního plynu 

Loţiska ropy a zemního plynu jsou obecně velice dobře prozkoumána a jsou 

povaţována za bezpečná uloţiště CO2 z jednoduchého důvodu, a to ţe tyto struktury 

dokázaly zadrţovat ropu a zemní plyn po milióny let, neţ se k nim dostal člověk a začal  

je těţit. U těchto loţisek je také jedním z profitů moţnost vyuţití vtláčení CO2 jako 

terciární metody těţby ropy a dostat tak z loţiska pomocí CO2 zbytkovou ropu  

(Hladík et al.  2005). 

3.3.2 Slané akvifery 

Slané akvifery jsou většinou tvořeny pískovci, které jsou nasyceny slanou vodou. 

Tyto struktury mají největší potenciál z hlediska jejich hojného výskytu. Obvykle jsou 

velmi rozsáhlé a mají značnou úloţnou kapacitu pro CO2 (Tabulka 1). Injektování CO2  

do akviferů probíhá obdobně jako u loţisek ropy a zemního plynu (Hladík et al. 2005). 

Část injektovaného CO2 je rozpuštěno v solance a aţ je voda plně nasycena CO2, zbytek 

stoupá vzhůru akviferem a usazuje se pod těsnícími horninami. 

3.3.3 Netěžitelné uhelné sloje 

Netěţitelné uhelné sloje se vyskytují většinou velice hluboko uloţené, nebo nemají 

dostatečné mocnosti, aby se mohly začít těţit. Přesto ale mají stále potenciál, a to díky 

metanu, který obsahují. Tento metan je sorbován na uhlí a při vtláčení CO2, který se lépe 

sorbuje na uhlí, se metan postupně uvolňuje (Hladík et al. 2005). Tato metoda se nazývá 

Enhanced coal bed methane recovery (ECBMR).  
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Výtěţek z prodaného zemního plynu, který injektáţí CO2 do uhelné sloje 

dostaneme, by tak mohl pokrýt náklady na ukládání CO2. Stejně jako u loţisek ropy  

a zemního plynu, tak také u uhelných slojí platí předpoklad bezpečného ukládání CO2 

z důvodu, ţe těţený metan zde byl uloţen miliony let a neunikl (Hladík et al. 2005). 

 

Obrázek 18: Moţnosti ukládání CO2 (Bechník 2008). 

Obrázek 19: Světová mapa s moţnostmi ukládání CO2 (upraveno podle Bradshawa a Dance 2005). 
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3.4 Mechanismy zadržení CO2 

Po zatlačení CO2 do kolektoru přichází na řadu mechanismy jeho zadrţení. 

Postupem času se část CO2 rozpustí a případně přemění na různé minerály. Tyto procesy 

probíhají v různých časových intervalech a přispívají tak k celkovému zadrţení CO2 

v podzemí. Nejdůleţitějším mechanismem zadrţení je akumulace CO2 pod těsnící horninou 

(strukturální zadržení). Protoţe CO2 je lehčí neţ voda, stoupá v kolektoru vzhůru, kde 

naráţí na nepropustnou (těsnící) horninu, která je většinou tvořena jílem, nebo solí. Těsnící 

hornina tedy zadrţí stoupající CO2 a nedovolí mu dalšímu pohybu vzhůru. Několik procent 

injektovaného CO2 můţe být imobilizováno v malých pórech (reziduální zadržení). 

Reziduální zadrţení v kolektoru nastává, kdyţ jsou póry tak úzké, ţe uţ ani přes rozdíl 

hustot mezi CO2 a vodou nedokáţe CO2 pokračovat ve stoupání v kolektoru  

(Hladík a Kolejka 2011). 

Třetím mechanismem je zadržení pomocí rozpouštění. Voda s rozpuštěným CO2 

je těţší neţ voda bez něj a má pak tendenci klesat ke dnu rezervoáru. Mnoţství, které se 

můţe rozpustit, je omezeno maximální koncentrací a rychlost rozpouštění závisí na 

kontaktu mezi solankou a CO2. Injektovaný CO2, který stoupá vzhůru, se potkává s vodou, 

jeţ je nasycena CO2, a dochází tak k neustálému obnovování kontaktu mezi nimi.  

Tím se zvyšuje mnoţství rozpouštěného CO2. Tyto procesy probíhají v úzkých pórových 

prostorech a jsou relativně pomalé. Rychlost rozpouštění je asi 15 % injektovaného CO2 za 

10 let (Hladík a Kolejka 2011). 

Posledním mechanismem pro zadrţení CO2 je mineralizace (minerální zadržení). 

CO2 rozpuštěné v solance můţe reagovat s minerály, které tvoří uloţiště. Některé minerály 

se rozpouštějí a některé se naopak vysráţejí v závislosti na pH a minerálním sloţení 

rezervoáru. Je to dlouhodobý proces, kterým by mohlo být zadrţeno aţ 5 % injektovaného 

CO2 v časovém intervalu 10 000 let. CO2, které stoupá kolektorem, rozpouští horninová 

zrna a reaguje s nimi. To pak vede k vysráţení karbonátových minerálů na okrajích zrn 

(Hladík a Kolejka 2011). Mohou vznikat kalcity, magnezity, siderity, wollastonity nebo 

oba druhy olivínu (fayalit i forsterit). 
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3.5 Rizika spojená s geosekvestrací CO2 

Pokud CO2 nepřekročí hranici 5% koncentrace ve vzduchu, není pro člověka 

nebezpečný. Pokud ale hodnoty koncentrace CO2 překročí tuto hranici, můţe způsobit aţ 

smrt. Ačkoli se CO2, které uţ se dostane na povrch (na obrázku 20 můţeme vidět moţnosti 

úniku CO2 v sondě), velice rychle rozptýlí ve vzduchu, můţe v uzavřených prostorech 

 a topografických depresích dosáhnout vyšších koncentrací (nad 5 %) díky tomu, ţe je CO2 

těţší neţ vzduch a má tedy tendenci se drţet při povrchu. Pro prevenci a sníţení rizika je 

zde důleţitá znalost charakteristik odplynění území (Hladík a Kolejka 2011). 

U dopadů na ţivotní prostředí je důleţité rozlišit, zda se uloţiště nachází na pevnině, 

nebo pod mořským dnem. Riziko při úniku CO2 v mořských ekosystémech spočívá 

především ve sníţení pH vody, které potom můţe mít vliv na faunu a flóru, která na 

mořském dně ţije. Důsledky jsou ale pouze lokální a ekosystémy se po skončení úniku 

CO2 rychle začínají regenerovat (Hladík a Kolejka 2011). 

U pevninských ekosystémů jsou to dopady především na vegetaci, kvalitu 

podzemních vod a na integritu hornin. Pro většinu rostlin je zvýšená koncentrace CO2 spíše 

příznivá, bohuţel ne pro všechny. Dopad je opět jen lokální a rostliny několik metrů  

od výronu nevykazují ţádnou újmu. Kvalitu podzemních vod CO2 ovlivňuje především 

změnou pH. Voda se zvýšenou koncentrací CO2 se stává kyselejší a můţe uvolňovat 

některé neţádoucí prvky. V současné době jsou prováděny výzkumy v této oblasti.  

Toto okyselení podzemních vod můţe vést aţ k rozpouštění hornin, sníţení celistvosti  

a vytváření závrtů. Ty jsou však omezeny na specifické geologické a hydrogeologické 

podmínky, které se u případných CCS projektů nedají očekávat (Hladík a Kolejka 2011). 



Jakub Ryba: Laboratorní analýza pouţití CO2 jako terciární těţební metody v rámci 

jeho geosekvestrace 

2016     27 

Obrázek 20: Moţnosti úniku CO2 ze sondy (Bujok et al. 2010). 

3.6 Monitoring 

Efektivní monitorování CO2 v podzemí i na povrchu je nezbytným krokem v CSS 

aktivitách, který zajišťuje bezpečnost, maximalizuje výkon a omezuje risk. Různé techniky 

jsou schopny monitorovat chování injektovaného CO2 (pouţívané monitorovací techniky 

jsou vypsány v tabulce 2). Monitorovací plány jsou specifické a jejich komplikovanost je 

stanovena úrovní risku spojenou s geologickou stavbou. Všechny měřící techniky nám ve 

výsledku mají ukázat co nepřesněji obraz všech činností v loţisku. Monitorovací plány se 

dělí do tří částí: 
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 provozní monitoring, zaměřující se na uloţiště, 

 ověřovací monitoring, zaměřující se na pohyb CO2 mraku a jeho chování 

v rezervoáru, a stejně tak na identifikaci ztrát v izolacích primárních bariér  

(zlomy, vrty), 

 environmentální monitoring v malých hloubkách, na povrchu, nebo v atmosféře 

(Vu-Hoang et al. 2007). 

 

Monitorovaný cíl Způsob monitorování 

Lokalizace oblaku CO2 

3D seismika 

Elektrické a elektromagnetické průzkumy 

Satelitní snímkování, tiltmetr 

Monitoring tlaku v loţisku a injektáţním vrtu 

Seismické profilování (VSP) 

Gravimetrie 

Přirozené a umělé indikační látky 

Vzorkování fluid 

Včasné varování selhání 

uloţiště 

3D seismika 

Vertikální seismické profilování 

Gravimetrie 

Satelitní snímkování, tiltmetr 

Monitoring tlaku v loţisku a injektáţním vrtu 

Mikroseismicita 

Koncentrace a toky CO2  

v podzemí 

Infra-červené detektory (koncentrace CO2) 

Vzorkování vzduchu, spektronomie 

Eddy-flux věţe 

Monitorování přirozených a umělých indikačních látek 

Stav injektáţních vrtů, 

 průtoky a tlaky 

Karotáţe vrtů 

Měřící přístroje na úsťové a formační tlaky 

Měření tlaků na mezikruţí 

Diferenční průtokoměry 

Povrchové měření CO2 blízko vrtů a oblastí s vysokým 

rizikem 
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Rozpouštění a minerální 

záchyt 

Vzorky formačních tekutin z ústí nebo z vrtu 

Chemie iontů, izotopové analýzy 

Monitorování přirozených a umělých indikačních látek 

Unikání CO2 po zlomech 

a puklinách 

3D seismika 

Satelitní snímkování, tiltmetr 

Vertikální seismické profilování 

Monitoring tlaku v loţisku a akviferu 

Vzorky podzemních vod a provzdušněné zóny 

Změny vegetace 

Elektrické a elektomagnetické průzkumy 

Kvalita podzemní vody 
Vzorkování podzemních vod a geochemické analýzy 

Přirozené a umělé indikační látky 

Koncentrace CO2 v 

provzdušněné zóně a 

půdě 

Průzkum půdního vzduchu a jeho sloţení 

Vzorky provzdušněné zóny a analýza sloţení plynu 

Hyperspektrální botanický průzkum 

Půdní a plynné průzkumy 

Tabulka 2: Způsoby monitorování pro jednotlivé typy cílů (Vu-Hoang et al. 2007). 
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3.7 Vystrojení injektážních sond pro CO2 

Obrázek 21: Konstrukce injektáţní sondy pro CO2 v loţisku uhlovodíků (Bujok et al. 2014). 
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4 Mechanismy a parametry působení CO2 při těžbě ropy 

Cílem této kapitoly bude snaha o odvození parametrů směsi CO2 s ropou, a to zvláště 

její hustoty a viskozity. Abychom mohli správně korelovat, jak se bude chovat právě jeden 

z těchto parametrů, je třeba brát v úvahu nejen vlastnosti ropy a CO2, ale také vlastnosti 

loţiska, ve kterém chceme operaci provádět. Přesto, ţe EOR metody jsou nákladné, 

několik projektů jiţ funguje dlouhodobě a mohla být stanovena takzvaná screeningová 

kritéria, díky nimţ můţeme určit vhodnost určitého loţiska pro jednotlivé EOR metody. 

Podle Tabera et al. (1997) jsou nejdůleţitějšími screeningovými kritérii u vtláčení CO2 

hustota, viskozita a sloţení ropy, nasycení kolektoru ropou, typ kolektorské formace, její 

mocnost, propustnost a samozřejmě také hloubka a teplota loţiska. V průběhu dalších let 

by mělo EOR projektů přibývat, to znamená více dat, přesnější vymezení jednotlivých 

screeningových kritérií a moţnosti doplnění dalších klíčových parametrů. V závěru této 

kapitoly budu porovnávat stanovené limitní hodnoty dle Tabera et al. (1997) s hodnotami 

zjištěnými na studovaném loţisku Brodské.  

4.1 Vlastnosti ložiskového prostředí 

Pokud se tedy rozhodneme, ţe chceme na určitém loţisku aplikovat vtláčení CO2 je 

nutné začít právě ověřováním vhodnosti vlastností kolektorských vrstev. Nejdůleţitějšími 

parametry kolektorských vrstev jsou pórovitost, propustnost, smáčivost, nasycenost ropou, 

nasycenost vodou a plynem, loţisková teplota a loţiskový tlak, se kterým úzce souvisí 

hloubka uloţení loţiska.  

4.1.1 Pórovitost a propustnost kolektorských vrstev 

Kaţdé horninové prostředí je nějakým způsobem propustné. Některé méně, 

označované jako izolátory, a některé více, nazývané jako kolektory. Propustné  

je horninové prostředí díky pórům, puklinám a dutinám, které obsahují. Pórovitostí  

se rozumí poměr pórů v hornině k celkovému objemu horniny. Pórovitost je funkcí 

procentuálního obsahu zrn daného průměru, jejich tvaru a kompaktnosti horniny a je 

ovlivněna také přítomností jílových, vápnitých a křemitých látek v hornině, které vyplňují 

póry. Póry v horninách představují prostory, které nejsou vyplněny tuhou fází (čili jsou 

vyplněny tekutinami), jsou různých tvarů a velikostí a vzájemně spolu komunikují (pokud 
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se nejedná o izolované nekomunikující póry) a umoţňují tak filtraci tekutin horninovým 

prostředím.  

V praxi se rozlišují tři druhy pórovitostí. První je pórovitost celková (Pc), která  

je rovna celkovému objemu všech pórů (bez ohledu na jejich tvar, rozměry, nebo 

vzájemnou komunikaci) k celkovému objemu horniny včetně pórů. Část celkové 

pórovitosti zahrnují otevřené póry, které kdyţ dáme do poměru, s celkovým objemem 

horniny dostaneme pórovitost otevřenou (Po). Pro potřeby geosekvestrace je důleţitá 

zejména pórovitost účinná (Pu), která je hydraulickým parametrem vyjadřující vlastnosti 

geohydrodynamických systémů. Díky znalosti pórovitosti jednotlivých horninových 

vzorků můţeme stanovit faktor zakřivení, neboli tortuizitu, která je pouţívána k určení 

skutečné průměrné rychlosti proudění. Z hlediska geosekvestrace CO2 má tento faktor 

významný vliv na to, na jak velké ploše se injektovaný CO2 filtrující se horninovým 

prostředím setká s minerály horniny (Bujok et al. 2015). Prostory v horninách mohou 

vznikat při vytváření jednotlivých hornin a vytváří nám tak propustnost průlinovou. 

Druhou variantou vzniku je, ţe horniny byly vystaveny různým změnám a v jejich 

důsledky mohly vznikat pukliny (propustnost puklinová), nebo dutiny (dutinová 

propustnost). Celkově to tedy znamená, ţe projevem pórovitosti je propustnost. 

Propustnost je schopnost pórovitého prostředí propouštět tekutiny svými póry pod 

vlivem hydraulického gradientu (Grmela 2004). Je podmíněna tedy přítomností pórů 

(kapilárních i nadkapilárních velikostí) a spojitostí těchto pórů mezi sebou. Pro 

vyhodnocení vhodnosti loţiska ke vtláčení CO2 dle Tabera et al. (1997) je důleţitá 

absolutní propustnost, která se vyjadřuje koeficientem propustnosti k (m
2
). Ten se 

rovná hmotnostnímu průtoku kapaliny s jednotkovou kinematickou viskozitou, který 

propouští pórové prostředí přes jednotkovou filtrační plochu při jednotkovém tlakovém 

gradientu na jednotku délky. U propustnosti je nutno také posoudit její směrovou orientaci.  

U sedimentárních hornin (vzhledem k anizotropii prostředí způsobující usměrněnou 

strukturu klastů a diagenezi) bývá propustnost v horizontálním směru většinou 

mnohonásobně vyšší neţ propustnost ve směru vertikálním. Tuto vlastnost je nutno 

zohlednit při posuzování vlivu CO2 na nadloţní těsnící vrstvy (Bujok et al. 2015). 

Při snaze získat vlastnosti směsi CO2 – ropa je ale důleţité znát nejen absolutní 

propustnost kolektoru, ale především znát relativní propustnosti. Relativní propustnost je 
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výsledek podílu efektivní propustnosti pro určitou fázi a absolutní propustnosti kolektoru. 

Tyto parametry míry propustnosti se stanovují v laboratorních prostředích na 

permeametrech, nebo přímo v terénu čerpacími zkouškami (Grmela 2004). 

4.1.2 Smáčivost ložiska 

Smáčivost popisuje vlastnost materiálu, která udává tendenci tekuté fáze přilnout či 

být odpuzována od povrchu pevné fáze. Čili kapičky preferované smáčecí tekutiny 

nahrazují druhé fluidum, v extrémním případě můţe nahradit celý smáčitelný povrch 

(Abdallah et al. 2007). Smáčivost tedy poukazuje na interakci mezi kapalnou a pevnou 

fází. Tato interakce je pak dána kontaktním úhlem θ mezi kapalnou a pevnou fází. Tekutá 

fáze je v loţisku zastoupena vodou, plynem nebo ropou a pevná fáze je zastoupena 

minerálním sloţením kolektorských vrstev. Pokud v systému vystupují dvě nebo více fluid, 

jsou zde nejméně tři síly (Obrázek 22), které působí na fluidy a ovlivňují vytěţitelnost 

uhlovodíků. První je povrchové napětí mezi ropnou a pevnou fází σos, další je pak 

povrchové napětí mezi vodou a pevnou fází σws a třetí působící síla je povrchové napětí 

mezi vodou a ropou σow. Tyto síly jsou vyjádřeny v jednotkách mN/m. Smáčivost je 

závislá na drsnosti povrchu a kolísá tedy s tvarem, velikostí a oválností jednotlivých zrn. 

(Crain 2015). 

 

Obrázek 22: A) Kontaktní úhel θ je v rozmezí od 0 do 90° - vodou smáčitelné horninové prostředí.  

B) kontaktní úhel θ je v rozmezí od 90 do 180° - ropou smáčitelné horninové prostředí  

(upraveno podle Craina 2015). 
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Smáčivost můţeme klasifikovat do 5 variant (Crain 2015):  

 vodou smáčivé – kontaktní úhelθ mezi 0° – 90°, čím niţší je úhel, tím více je 

loţisko vodou smáčivé (± 0° silně vodou smáčivé) 

 ropou smáčivé – kontaktní úhelθ mezi 90° - 180°, čím více se úhel blíţí 180°, tím 

více je loţisko ropou smáčivé (± 180° silně ropou smáčivé) 

 neutrálně smáčivé – není preferovaná smáčivost vodou ani ropou 

 dílčí smáčivost – loţisko je místy více smáčivé ropou a místy více smáčivé vodou 

(ovlivněno minerálním sloţením a chemií povrchu) 

 smíšená smáčivost – malé póry jsou většinou zaplněny vodou, a velké póry ropou. 

4.1.3 Nasycenost kolektorských hornin ropou, vodou a plynem 

Společně s uhlovodíky, tedy s ropou a plynem, je pórové prostředí kolektorské 

horniny zaplněno také loţiskovou vodou. Ropa v komunikujících otevřených pórech bývá 

většinou v rozmezí od 5 % do 90 % objemu. Zbytek pórového prostoru nám vyplňuje 

právě loţisková voda, která můţe být volná, nebo vázaná (Bujok a Pánek 2011). 

Míra zaplnění otevřených navzájem komunikujících pórů jednotlivými vrstevními 

tekutinami je charakterizována pomocí stupně nasycení S [%]. Stupeň nasycení 

jednotlivou tekutinou je dán objemem dané tekutiny (u plynů za tlaku a teploty loţiska Vg), 

vztaţeného ku celkovému objemu komunikujících otevřených pórů (Vop). Jednotlivé 

stupně nasycení se pak vypočítají podle následujících rovnic, kde indexy znamenají  

o (oil/ropa), w (water/voda), g (gas/plyn). Celkový stupeň nasycení je pak roven součtu 

všech dílčích stupňů nasycení: S= So + Sw + Sg = 1 = 100% (Bujok a Pánek 2011). 

   
  
   

     
  
   

    
  

   
 

Rovnice 1 

4.1.4 Ložiskový tlak a teplota 

Loţiskový tlak je jeden z nejdůleţitějších parametrů pro zjištění uhlovodíkové 

akumulace v loţisku. Poté, co odhadneme loţiskový tlak, můţeme odhadnout vlastnosti 

loţiskových fluid a v kombinaci s objemem loţiskové horniny kolik uhlovodíků  

se v loţisku nalézá a jaká by mohla být vytěţitelnost. Loţiskový tlak je tvořen kombinací 

nadloţního tlaku, který je dán hmotností hornin nad loţiskem a přirozeným stavem 

napjatosti (Petrowiki 2013). Celkově tedy můţeme říct, ţe loţiskový tlak s hloubkou 
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stoupá. Nemusí to však být pravda. Vzhledem k tomu, ţe v Zemi působí tektonické 

pohyby, můţe loţisko například po zlomu poklesnout do větší hloubky a pokud je loţisko 

dobře „uzavřeno“, tlak se potom nezmění. Nebo naopak můţe být loţisko vysunuto vzhůru 

a my potom naměříme větší tlak, neţ bychom v dané hloubce očekávali. Přibliţná hodnota 

loţiskového tlaku je pak zhruba rovna tlaku sloupce vody, odpovídajícího hloubce uloţení 

daného loţiska.  

Stejně jako tlak, tak také teplota s přibývající hloubkou roste. Loţisková teplota pak 

závisí na blízkosti loţiska zemskému plášti (čili jak je hluboko), na schopnosti výměně 

tepla a tepelných vodivostí formací, které tvoří loţisko (Petrowiki 2013). Geotermální 

gradient je na kaţdém místě jiný, ale průměrné zvyšování na Zemi je o 1 °C na 34 metrů 

hloubky.  

4.2 Vlastnosti ropy 

Dalším krokem je ověření vlastností ropy. Zde jsou nejdůleţitější vlastnosti pro 

metodu vtláčení CO2 hustota ropy, která je závislá na sloţení a obsahu jednotlivých 

uhlovodíků, její viskozita, povrchové a mezifázové napětí ropy a schopnost pohlcovat 

plyny. 

4.2.1 Složení ropy 

Ropa je směs různých organických látek, které můţeme rozdělit do dvou 

základních skupin. Nízkomolekulární a vysokomolekulární látky. První skupinou jsou 

nízkomolekulární látky jako uhlovodíky a deriváty uhlovodíků. Z derivátů uhlovodíků 

vyskytujících se v ropách jsou to především sirné, dusíkaté a kyslíkaté sloučeniny. Můţou 

se zde ale také vyskytovat organokovy. Elementární sloţení ropy je 84 – 87 % uhlíku,  

11 – 14 % vodíku, 0,1 – 4 % síry, 0,01 – 1 % dusíku a 0,05 – 1 % kyslíku. Vedle 

uvedených nízkomolekulárních látek najdeme v ropě i druhou skupinu, a to jsou 

vysokomolekulární látky jako ropné pryskyřice, asfalteny nebo karbeny, které mohou být 

přítomny jiţ v těţené ropě, nebo mohou vznikat aţ její termickou úpravou  

(Bujok a Pánek 2011). 
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4.2.1.1 Uhlovodíky 

První skupinou uhlovodíků jsou alifatické uhlovodíky, které dělíme na acyklické 

(netvořící kruhové systémy) a na alicyklické, které naopak vytvářejí jeden nebo více 

okruhů. Podle vazeb pak můţeme uhlovodíky rozdělit na nasycené a nenasycené. 

Nasycené uhlovodíky se označují jako alkany (starší název parafiny), kde se mezi 

uhlíkovými atomy vytváří pouze jednoduché vazby a jejich chemické vzorce vycházejí 

z obecného vzorce CnH2n+2. Celkově jsou alkany málo reaktivní. Vyšší reaktivnost mají 

molekuly nenasycených uhlovodíků. Vazby u těchto uhlovodíků jsou buď dvojné,  

a mluvíme pak o alkenech, nebo trojné, které se nazývají alkyny. Běţně je však v ropě 

nenalezneme (Bujok a Pánek 2011). 

Alicyklické uhlovodíky mají řetězce uhlíků uspořádány do jednoho nebo více 

kruhů. Za nejstálejší se povaţují kruhy s pěti a šesti uhlíkovými atomy. Tyto uhlovodíky 

mohou mít vazby jak jednoduché, tak také násobné, a s ohledem na jejich vlastnosti 

připomínají alkany a alkeny. Další skupinou uhlovodíků pak jsou aromatické uhlovodíky 

(areny), které obsahují alespoň jeden šestičlenný benzenový kruh. Mají energeticky stabilní 

strukturu a odolávají štěpení do vyšších teplot. Nejjednodušším aromatickým uhlovodíkem 

je benzen (Bujok a Pánek 2011). 

4.2.1.2 Deriváty uhlovodíků 

Jako sirné sloučeniny se v ropách mohou vyskytovat sulfany, sulfidy, disulfidy, 

thioly, sulfonové kyseliny, nebo sirné heterocykly. Tyto sloučeniny v ropě vznikaly buď 

rozkladem bílkovin ţivočišných zbytků, nebo redukcí síranů bakteriemi. Vyšší obsah 

sirných sloučenin bývá u mladších rop. U starších rop se tyto sloučeniny adsorbovaly do 

okolních hornin. Podle obsahu sirných sloučenin v ropě je můţeme rozdělit na ropy kyselé 

(s vyšším obsahem) a na ropy sladké (nízký obsah). Kyslíkaté sloučeniny mohou v ropě 

pocházet z původních rostlinných nebo ţivočišných materiálů. Druhou variantou vzniku 

těchto sloučenin je působení atmosférického kyslíku v době, kdy byla ropa mělce uloţena. 

Největším podílem kyslíkatých sloučenin se v ropách vyznačují naftenové kyseliny.  

 Dusíkaté sloučeniny vznikaly podobně jako sirné sloučeniny - rozkladem bílkovin. 

Zástupci dusíkatých sloučenin se dělí na bazické (například alkylaminy) a nebazické 

(například pyrol), které nejsou extrahovatelné kyselinami. Ve velmi malých mnoţstvích se 
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v ropě mohou vyskytovat také organikovy, označované také jako markery, které 

geochemikům poskytují informace o původu ropy (Bujok a Pánek 2011). 

4.2.1.3 Vysokomolekulární sloučeniny 

Jako vysokomolekulární sloučeniny označujeme látky s vysokou molekulovou 

hmotností a vysokou strukturní variabilitou. Tyto látky nedestilují a při teplotách nad  

450 °C podléhají destrukci. Můţeme je rozdělit podle rozpustností v organických 

rozpouštědlech na malteny, pryskyřice, asfalteny, karbeny a karboidy (nerozpustné)  

(Bujok a Pánek 2011). 

4.2.2 Hustota ropy 

Jedním ze základních parametrů, které ropu charakterizují, je její hustota [ρ]. 

Udává se v jednotkách g/cm
3
, kg/m

3
, nebo podle Amerického ropného institutu 

v jednotkách °API. Hustota je závislá na chemickém sloţení ropy (Obrázek 23), tlaku a 

teplotě v loţisku a na obsahu rozpuštěného plynu. Parafinické uhlovodíky mívají nejniţší 

hodnoty (747,0 kg/m
3
), vyšších hodnot dosahují ropy obsahující cyklické naftenové 

uhlovodíky (869,0 kg/m
3
) a nejvyšší aromatické uhlovodíky, u kterých hustotu zvyšují 

především nedestilující podíly jako pryskyřice a asfalteny (Bujok a Pánek 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Hustotní klasifikace rop ve vztahu k jejich sloţení (upraveno podle Speighta 2001). 
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S přibývajícím tlakem hustota ropy narůstá a naopak při nárůstu teploty klesá. Za 

určitých teplotně tlakových podmínek mění ropa téměř všechny své fyzikální vlastnosti. 

Znalost těchto změn je z pohledu proudění kapalin velmi potřebná, protoţe vrstevní 

kapalina filtrující vrstvou prochází kolektorem s proměnlivými podmínkami a tím jsou 

zase ovlivňovány všechny parametry proudění. Jak jsem jiţ zmiňoval, hustotu ropy 

ovlivňuje i mnoţství rozpuštěného plynu. Za normálních podmínek jsou uhlovodíky jako 

methan, ethan, propan nebo butan v plynném stavu, ale při loţiskových podmínkách se část 

plynů rozpouští v ropě. U rop, kde jsou rozpuštěny plyny, bývá niţší hustota 

(Bujok a Pánek 2011). 

4.2.3 Viskozita ropy 

Druhým neméně významným parametrem je dynamická viskozita ropy [μ]. Je to 

veličina, která charakterizuje vnitřní tření v tekutinách při jejich pohybu. Viskozita je 

výslednicí přitaţlivých sil mezi částicemi tekutiny (ropy) a jejich chaotického pohybu. 

Vyšší viskozita znamená větší odpor proti pohybu tekutiny. Je závislá na stejných 

faktorech jako hustota ropy, ale je zde navíc důleţité mnoţství volné a vázané vody 

(Bujok a Pánek 2011). 

 

Obrázek 24: Vztah mezi hustotou a viskozitou pro jednotlivé druhy rop (upraveno podle Speighta 2001). 

Viskozitu výrazně ovlivňuje sloţení ropy. U rop s vyšším výskytem lehčích frakcí 

je viskozita niţší, naopak například asfalteny viskozitu zvyšují. Celkově lze tedy říct,  

ţe látky s vyšší molekulovou hmotností mají při stejné teplotě vyšší viskozitu neţ látky 
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s niţší molekulovou hmotností. Pokud těţíme ropu, bezpodmínečně budeme těţit  

i loţiskovou vodu, jejíţ vliv na viskozitu ropy není jednoznačný (Bujok a Pánek 2011). 

Z obrázku 24 můţeme vyčíst závislost viskozity na hustotě. Se stoupající hustotou 

ropy se automaticky zvyšuje i její viskozita. Více neţ hustota ropy ovlivňuje ale viskozitu 

teplota. Vyšší teploty mají příznivý vliv na sniţování viskozity, v některých loţiscích aţ na 

viskozitu podobnou vodě, coţ příznivě ovlivní těţbu. Stejně jako u hustoty ropy, zvyšující 

se obsah rozpuštěných plynů v ní, sniţuje viskozitu (Bujok a Pánek 2011). 

4.2.4 Povrchové a mezifázové napětí 

Z hlediska ropné problematiky hrají tyto faktory významnou roli. Povrchové  

a mezifázové napětí ovlivňují stabilitu ropných emulzí, tvorbu pěn při EOR a také 

kapilární jevy při smáčení hornin. Jsou důleţitým faktorem pro posouzení vytěţitelnosti 

loţiska. (Bujok a Pánek 2011). 

Tyto napětí souvisí s chováním molekul na fázových rozhraních, které se liší od 

chování uvnitř fáze (Obrázek 25). Energie, kterou molekuly mají na rozhraních fází nebo 

v povrchové vrstvě, je vyšší neţ jejich energie uvnitř fáze. To se děje důsledkem 

mezimolekulového působení takzvané kohesní síly, kdy přesunem na povrch vzrůstá 

molekulám jejich energie. Pro popis těchto jevů byly tedy zavedeny pojmy povrchové 

napětí γ nebo mezifázové napětí γAB (indexy AB jsou označení pro dvě různé fáze).  

Jsou definovány jako tečná síla působící ve směru povrchu na úsečku jednotkové délky. 

Jednotky jsou mN.m
-1

, nebo dyn.cm
-1

 (Bujok a Pánek 2011). 

 

Obrázek 25: Působení mezimolekulových sil na povrchu a uvnitř fáze 

 (upraveno podle Bujoka a Pánka 2011). 
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V malém teplotním rozmezí klesá, nebo stoupá povrchové napětí prakticky 

lineárně. S přibývající teplotou a rozpuštěným plynem povrchové napětí vţdy klesá a při 

kritické teplotě je rovno nule. Kromě teploty jsou velikosti napětí ovlivněny také 

molekulovou hmotností kapaliny, kdy s jejím nárůstem stoupá i povrchové napětí. Kolísání 

tlaku nehraje v hodnotách napětí velkou roli, s přirůstajícím tlakem slabě klesá. Čím má 

ropa větší hustotu, tím je i povrchové napětí vyšší. Povrchové napětí lze sniţovat 

přidáváním povrchově aktivních látek (Bujok a Pánek 2011). 

Mezifázové napětí se vyuţívá pro popis fázového rozhraní mezi dvěma 

nemísitelnými kapalinami. Všechny kapaliny se alespoň trochu mísí a čím větší je jejich 

mísitelnost, tím menší je pak mezifázové napětí. Vliv tlaku je zde opět zanedbatelný,  

ale výraznou roli zde hraje teplotní závislost vzájemné rozpustnosti sloţek. Povrchové  

a mezifázové napětí se dá měřit například pomocí takzvané odtrhávací metody  

(Bujok a Pánek 2011). 

4.2.5 Schopnost ropy pohlcovat plyny 

To, kolik ropa dokáţe pohltit plynu, závisí především na loţiskových parametrech, 

tedy teplotě a tlaku, ale také na chemickém sloţení ropy a plynu. Nejčastější plyny,  

které se v kolektorech vyskytují, jsou methan, ethan, CO2 a sulfan (sirovodík). Vyjádřením 

mnoţství rozpuštěného plynu, který ropa obsahuje, je koeficient rozpustnosti plynu 

v ropě, neboli plynový faktor PF (GF – gas factor). Udává se jako poměr objemu 

uvolněného plynu za standartních podmínek (T = 293,15 K, p = 1013 hPa) na 1 m
3
 ropy.  

S rostoucí teplotou klesá rozpustnost plynů v kapalinách. Při teplotě varu kapaliny je pak 

rozpustnost zcela nulová. Chemicky bliţší plyn a rozpouštědlo se do sebe budou rozpouštět 

lépe neţ chemicky odlišné. Ropa zbavená plynu zaujímá asi o 10 – 20 % menší objem neţ 

ropa s rozpuštěným plynem (Bujok a Pánek 2011). 

Pro kaţdou dvojici plynu a ropy existuje za dané teploty tlak, kdy dojde 

k maximálnímu nasycení ropy plynem. Tento tlak se nazývá tlak evaze Pb (bubble point 

pressure). Schéma tlakové závislosti rozpustnosti plynu můţeme pozorovat na obrázku 26.  
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Obrázek 26: Tlaková závislost rozpustnosti plynu (upraveno podle Bujoka a Pánka2011). 

Pokud dojde k poklesu tlaku z původní hodnoty v loţisku na evazní tlak Pb,  

ţádný plyn se z ropy neuvolňuje (rozpustnost zůstane na své maximální hodnotě). Kdyţ ale 

tlak v kolektoru klesne pod evazní tlak, hodnota rozpustnosti plynu klesá, plyn je z ropy 

uvolněn a hodnota rozpustnosti padá s dalším poklesem tlaku. Ve skutečných podmínkách 

je přítomnost plynu velice důleţitým faktorem také z hlediska bezpečnosti.  

4.3 Vlastnosti vtláčeného CO2 

Pokud nám parametry loţiskového prostředí a vlastnosti ropy podle Taberových  

et al. (1997) screeningových kritérií vyhovují, můţeme přikročit k injektáţi CO2. CO2 se 

v přírodě vyskytuje jako plyn. Můţe ale nabývat všech skupenství. Pro geosekvestraci je 

ale nejlepší, pokud budeme vtláčet CO2 v superkritickém stavu, kdy je ve formě 

superkritické tekutiny, ve které má současně vlastnosti kapaliny i plynu. Superkritický stav 

CO2 nastává, kdyţ teplota a tlak překročí takzvaný kritický bod (Obrázek 27). Kritický 

tlak pro CO2 je 73,1 barů (7,31 MPa) a kritická teplota je 31,1 °C (87,98 °F). 

Z fázového diagramu CO2 (Obrázek 27) vyplývá, ţe linie začínající linií sublimace  

a pokračující linií nasycenosti, je rozhraním rozdílných skupenství CO2, které vznikají 

změnou tlaku a teploty. První tato linie prochází trojným bodem, coţ je bod, ve kterém 

můţe CO2 za právě takových teplotně-tlakových podmínek existovat ve všech třech 

skupenstvích. Linie pak končí v kritickém bodě, kdy při překročení kritického tlaku  

a teploty se CO2 dostává do superkritického stavu. Dále jsou v diagramu vyobrazeny linie 

tavení, kde se mění tekutá fáze na pevnou, linie nasycenosti, kde dochází ke změně 
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skupenství z plynné fáze do kapalné a poslední je linie sublimace, kdy se pevné CO2 mění 

na plynné. Změnami fází CO2 se pak mění jeho fyzikální vlastnosti například hustota  

a viskozita (Pagáč 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Fázový diagram pro CO2  (Pagáč 1998). 

4.3.1 Hustota CO2 

Plynný CO2 s nízkou hustotou při kontaktu s ropou v kolektoru odpařuje pouze 

lehké uhlovodíky do C6. Zatímco kapalný nebo plynný CO2 s vysokou hustotou můţe 

extrahovat těţší uhlovodíky aţ do C30. Minimální hustota, při které dochází k dostačující 

extrakci, je 0,42 g/cm
3
. Tato hodnota je blízko kritické hustotě CO2, coţ je 0,486 g/cm

3
. 

Pokud CO2 dosáhne této kritické hustoty, je schopno rozpouštět uhlovodíky aţ do C12.  

Pro těţší uhlovodíky od C12 aţ do C30 uţ musí být hustota přes hodnotu 0,5 g/cm
3
, aby 

bylo dosáhnuto mísitelnosti. Tím, ţe CO2 extrahuje uhlovodíky aţ do C30, jsou tlaky pro 

potřebné dynamické mísení niţší neţ u ostatních plynů (Pagáč 1998). 
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Obrázek 28: Závislost hustoty CO2 na teplotě při různých tlacích (upraveno podle Donaldsona et al. 1989). 

4.3.2 Viskozita CO2 

Při teplotách, které se v loţiscích vyskytují, se viskozity CO2 blíţí více k viskozitě 

plynů neţ k hodnotě viskozity kapaliny. Tento jev má pak za následek vznik viskózních 

jazyků, protoţe plyn se kolektorem pohybuje snadněji neţ ropa. Tak jako jsem zmiňoval  

u hustoty CO2, jeho viskozita je tedy opět závislá na jeho skupenství. Pro své korelace 

hodnot viskozity pouţili autoři Heidaryan et al. (2010) závislost viskozity na tlaku  

a teplotě. Z výsledků zjistili, ţe hodnota viskozity je silnou funkcí tlaku za nízkých teplot. 

To tedy znamená, ţe maximální hodnoty viskozit byly dosaţeny za nízkých teplot při 

vysokých tlacích. Pro stanovení viskozity CO2 v laboratořích pak mohu vyuţít nomogram 

závislosti viskozity CO2 na teplotě při různých tlacích (Obrázek 29). 
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Obrázek 29: Vyjádření závislosti viskozity CO2 na teplotě při různých tlacích (Pagáč 1998). 

4.3.3 Minimální tlak mísitelnosti (minimum miscibility pressure) 

Abychom dosáhli vzniku mísitelné fáze CO2 a ropy, musí být dosáhnut minimální 

tlak mísitelnosti. Hodnota tohoto tlaku se určuje v laboratořích pomocí slim tube testu. 

Nejdůleţitějšími parametry, které minimální tlak mísitelnosti (MMP) ovlivňují, jsou 

loţisková teplota a sloţení ropy. Podle Pagáče (1998) není sloţení ropy tak důleţité do 

loţiskových teplot 37,8 °C, ale velký význam pak má při teplotách vyšších neţ 48,9 °C. 

Nepřímo je MMP úměrný celkovému mnoţství uhlovodíků C5 – C30 v ropě. MMP se 

sniţuje s přirůstajícím obsahem těchto uhlovodíků. Čím vyšší je loţisková teplota, tím 

větší bude vyţadovaný MMP (Obrázek 30). Stejně tak to platí i u hustoty ropy.  

Čím budeme mít vyšší hustotu ropy v loţisku, tím bude opět MMP vyšší. Vedle loţiskové 

teploty a sloţení ropy je zde ještě jeden důleţitý faktor, a tím je čistota vtláčeného CO2.  

Jiţ malé mnoţství například metanu v CO2 nám podstatně navyšuje MMP. Problémy při 

vtláčení ale můţe způsobit i voda, která je rozpuštěná v CO2. Mohou vznikat hydráty, které 

mohou ucpávat ventily a trysky a tím dochází ke sníţení tlaku, kterým se CO2 vtláčí. CO2 

pak expanduje, ztratí teplotu a nemusí být uţ do loţiska vtlačen v superkritickém stavu 

(Donaldson et al. 1989). 
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Obrázek 30: Nomogram závislosti MMP na teplotě a sloţení ropy (upraveno podle Donaldsona et al. 1989). 

4.4 Fyzikální vlastnosti CO2 – ropné fáze 

Znalost fyzických a chemických interakcí mezi vtláčeným CO2 a loţiskovou ropou je 

velice důleţitá v ohledu na vytěţitelnost ropy. Hlavní parametr, který ovlivňuje 

zaplavování CO2 je jeho rozpustnost v ropě. Rozpuštěné CO2 sníţí viskozitu ropy  

a nabobtná ji, coţ vede ke zlepšení mobility a tedy ke zvýšení vytěţitelnosti ropy. Další 

parametry jsou jiţ zmíněný faktor nabobtnání ropy, hustota a viskozita CO2 – ropné fáze 

(Emera a Sarma 2008). Tyto parametry pak můţeme odvozovat pro ţivou ropu  

(s rozpuštěným plynem v ropě) a mrtvou ropu (bez rozpuštěného plynu). V laboratořích 

budu pracovat pouze s mrtvou ropou (dead oil), dále tedy tyto parametry budu popisovat 

pouze ve vztahu k mrtvé ropě. 

4.4.1 Rozpustnost CO2 

Rozpustnost CO2 v ropě je ovlivněna především tlakem sycení (Ps), teplotou 

v loţisku (T) a hustotou ropy. Rozpustnost stoupá s tlakem a hustotou ropy, ale naopak 

klesá s přirůstající teplotou. Dále rozpustnost ovlivňuje sloţení ropy a tlak zkapalnění CO2. 

Tudíţ pro teploty, niţší neţ je kritická teplota CO2 Tc (31,1 °C) rozpustnost stoupá 

s tlakem aţ do dosaţení tlaku zkapalnění. Nad touto hodnotou je pak rozpustnost méně 

citlivá na změny tlaku (Emera a Sarma 2008). 
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Prvním způsobem, jak můţeme stanovit mnoţství rozpuštěného CO2 v ropě,  

je vyuţít nomogramy od Simona a Graueho (1965). Z prvního grafu (Obrázek 31) můţeme 

získat molární zlomek CO2 rozpuštěného v ropě. V tomto grafu je rozpustnost funkcí tlaku 

sycení a teploty. Naneštěstí tento graf můţeme pouţít pouze pro ropy, u nichţ je 

charakterizační faktor K roven hodnotě 11,7. Charakterizační faktor ropy je vyjádřen 

pomocí korelačního vztahu, kde je vyuţita molekulární hmotnost ropy (MW) a její 

specifická hustota (  . 

                                                         Rovnice 2 

 

Obrázek 31: Rozpustnost CO2 v ropě v závislosti na teplotě a tlaku sycení 

(překresleno podle Simona a Graueho1965). 
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Pokud charakterizační faktor ropy K není roven hodnotě 11,7, musíme vyuţít druhý 

graf (Obrázek 32), do kterého dosadíme charakterizační faktor ropy K a teplotu, a díky 

tomu zjistíme korelační faktor pro rozpustnost a pomocí něj přepočítáme pravou hodnotu 

rozpustnosti.  

 

Obrázek 32: Poměr rozpustnosti CO2 (překresleno podle Simona a Graueho1965). 

 

Další moţností je pouţít nový korelační vztah vytvořený Emerou a Sarmou (2008) 

pro určení rozpustnosti CO2 v ropě, kde T je teplota v loţisku, MW je molekulární 

hmotnost ropy, Ps je tlak sycení a ν je specifická měrná hmotnost ropy při teplotě 15,56 °C. 

Také pomocí analýzy provedli testování faktorů ovlivňujících rozpustnost CO2 v mrtvé 

ropě. Ovlivnění je vyjádřeno pomocí korelačního koeficientu a můţeme ho vidět na 

obrázku 33. Autorů, kteří stanovili různé korelační vztahy, je mnohem více neţ zde 

uvedení Emera a Sarma (2008), nebo Simon a Graue (1965). Emera a Sarma ve své práci 

ale pouţívají svůj nový genetický algoritmus a porovnávali své výsledky jak s reálnými 

hodnotami, tak také s korelacemi ostatních autorů. Největších přesností pak dosahovali 

právě vypracované nomogramy od Simona a Graueho (1965), a proto jsem se rozhodl 

pouţít i jejich metody pro stanovení vlastností CO2 – ropné směsi. 
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Obrázek 33: Analýza faktorů ovlivňujících rozpustnost CO2 v mrtvé ropě, kde Ps je tlak sycení, Tr je teplota, 

γ je hustota ropy (při 15,56 °C) a MW je molekulární hmotnost ropy (upraveno podle Emery a Sarmy 2008). 

4.4.2 Faktor nabobtnání ropy (oil swelling factor) 

Faktor nabobtnání je definován jako poměr objemu ropy s rozpuštěným CO2 za 

loţiskové teploty a tlaku, k objemu ropy bez CO2 při loţiskové teplotě a evazním tlaku 

(bubble point pressure). Nejvíce je tedy bobtnání ropy ovlivněno rozpustností CO2. Čím 

více se CO2 rozpustí, tím více ropa nabobtná. Rozpustnost CO2 je v lehčích ropách vyšší 

neţ v ropách těţších, coţ znamená, ţe lehčí ropy bobtnají více. Kromě rozpustnosti je pak 

ještě bobtnání závislé na velikosti molekul v ropě. Pokud jiţ známe rozpustnost CO2 

v ropě, můţeme vyuţít nomogram od Simona a Graueho (1965) a odečíst faktor 

nabobtnání ropy přímo z grafu (Obrázek 34). 
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Obrázek 34: Faktor nabobtnání ropy k molárnímu zlomku rozpuštěného CO2 

(překresleno podle Simona a Graueho1965). 

 

Druhou moţností je opět podle Emery a Sarmy (2008) vyuţití korelačního vztahu 

pro nabobtnání ropy. Autoři pouţívají dva vztahy pro lehčí ropy (MW < 300) a pro ropy 

těţší (MW ≥ 300), kde n je počet sloţek ve směsi a MW je molekulární hmotnost ropy. 
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Rovnice 7 

4.4.3 Hustota CO2 – ropné fáze 

Rozpustnost CO2 v ropě ovlivňuje její hustotu jen málo a zřetelněji v lehčích 

ropách neţ v těţších. Hustota směsi se mění lineárně s teplotou. S vyšší teplotou by se 

měla hustota zmenšovat a naopak. Při zvyšování tlaku se zvyšuje i hustota směsi.  

Simon a Graue (1965) se ve své práci bohuţel nezabývali výpočtem hustoty CO2 – ropné 

fáze, a tak je pro její výpočet vyuţit pouze Emerův a Sarmův (2008) vzorec. Přikládají pak 

největší vliv změny hustoty počáteční hustotě ropy a tlaku sycení. Menší vliv určili 

 u teploty a specifické měrné hmotnosti ropy. Jejich korelační vztah obsahuje ν (specifická 

měrná hmotnost ropy při 15,56 °C), νi (počáteční hustota ropy v loţisku), Ps (tlak sycení), 

Pb (evazní tlak – bubble point pressure) a T (teplota v loţisku). 

                                                (g/cm
3
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4.4.4 Viskozita fáze CO2 – ropa 

CO2 rozpuštěné v ropě sniţuje viskozitu ropy a tím zlepšuje mobilitu nové fáze. 

Tato redukce viskozity je větší za niţších teplot neţ za vyšších. Také je redukce viskozity 

vyšší u více viskózních rop (těţších rop) neţ u méně viskózních (lehčích rop). Mnoho 

studií povaţuje viskozitu CO2 – ropné fáze hlavně za funkci jejího sloţení.  

Simon a Graue (1965) vyuţívají pro předpověď viskozity CO2 – ropné fáze postup 

vycházející z pěti postupně na sebe navazujících kroků. Mějme tedy za úkol stanovit 

viskozitu CO2 – ropné fáze (μm) za sytícího tlaku 500 psi, sytící teploty 100 °F  

a rozpustnost je 0,3 molárního zlomku. Máme ropu o hustotě 20 °API, která má viskozitu 

(μo) 92 cP při 100 °F. Jejich hlavní nomogram (Obrázek 37), na kterém určíme poměr 

viskozity směsi k viskozitě ropy, je vykreslen při teplotě 120 °F. Proto je tedy důleţité 

všechny proměnné nejprve přepočítat na hodnoty při této teplotě a aţ po odečtení 

z hlavního nomogramu hodnoty vrátit zpět na poţadované. 
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Prvním krokem je zjištění viskozity ropy při 120 °F. Zde vyuţijeme první graf 

(Obrázek 35), do kterého dosadíme viskozitu ropy 92 cP a teplotu 100 °F. Jako vodící čáru 

pouţijeme XCO2 = 0.0 a odečteme z grafu hodnotu viskozity ropy při 120 °F. Získáváme 

hodnotu 53 cP. 

 

Obrázek 35: Graf závislosti viskozity na teplotě pro ropy o hustotě 13 a 20 °API 

 (překresleno podle Simona a Graueho1965). 

  

Následujícím krokem je stanovení tlaku sycení při 120 °F. V tomto případě 

vyuţijeme další graf (Obrázek 36). Dosadíme zadaných 500 psia při teplotě 100 °F a jako 

vodící čáru vyuţijeme prostřední nejbliţší linii. Takto získáme hodnotu tlaku sycení  

při 120 °F, která odpovídá hodnotě 560 psia.  
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Obrázek 36: Sytící tlak CO2 – ropné fáze k teplotě (překresleno podle Simona a Graueho1965). 

 

Třetím krokem je určení poměru viskozity CO2 – ropné fáze a viskozity ropy 

(Obrázek 37). Zde pouţijeme hodnotu viskozity ropy 53 cP a tlak sycení 560 psia. 

Dostáváme hodnotu poměru 0,197.  
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Obrázek 37: Určení poměru viskozity CO2 - ropné fáze při 120 °F 

 (překresleno podle Simona a Graueho 1965). 

Nyní můţeme spočítat hodnotu viskozity CO2 - ropné fáze (μm). Tu spočítáme 

vynásobením viskozity ropy (μo), která je rovna 53 cP a poměru viskozity směsi a ropy, 

coţ je 0,197. Výsledkem je 10,5 cP. 

           = 10,5 cP. 

Posledním krokem je opravení hodnoty 10,5 cP při 120 °F na hodnotu viskozity při 

100 °F. Vyuţijeme proto graf (Obrázek 35) jako u prvního kroku, ale nyní vyuţijeme 

vodící čáru XCO2 = 0,3 a tím získáme výslednou viskozitu směsi 19 cP. 
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Podle Emery a Sarmy (2008) redukce viskozity závisí především na rozpustnosti 

CO2, počáteční viskozitě ropy v loţisku, tlaku sycení, teplotě a specifické měrné hmotnosti 

ropy. V jejich korelačním vztahu pro určení viskozity fáze CO2 – ropa pak vyuţívají 

parametry μi (počáteční viskozita ropy), ν (specifická měrná hmotnost ropy při 15,56 °C), 

rozpustnost CO2 v ropě, T (teplota v loţisku) a konstanty pro mrtvou ropu A (-9,5)  

a B (-0,732), C (3,14129) a D (0,23). 

                      *
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Rovnice 12  

4.5 Porovnání screeningových kritérií s parametry ložiska Brodské 

4.5.1 Lokalizace a základní informace ložiska Brodské 

Severní část dobývacího prostoru loţiska Brodské se nachází asi 500 m východně 

od města Lanţhot. Loţisko se pak táhne v délce asi 5 km od severní části na jih  

a geologicky náleţí do Vídeňské pánve. Město Lanţhot se nachází v okrese Břeclav  

(leţí 7 km jihovýchodně od Břeclavi) v Jihomoravském kraji. Je to vůbec nejjiţněji 

poloţené město v České republice a část loţiska leţí také na území Slovenské republiky.  

Hlubinný průzkum loţiska Brodské začal jiţ koncem první světové války. První vrt 

Brodské – 1 byl zde odvrtán v roce 1917. Během druhé světové války na loţisku probíhal 

intenzivnější průzkum, kdy byla odvrtána řada mělkých vrtů a byly provedeny jak tíhové, 

tak seismické průzkumy. Tyto průzkumné práce odhalily zlomově uzavřenou strukturu 

v panonských sedimentech u styku brodského a farského zlomu. Vrt Brodské – 4 v roce 

1950 poprvé navrtal roponosný obzor v sedimentech středního badenu (Krejčí et al. 2015). 
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Obrázek 38: Vymezení zájmové lokality jak přímo u města Lanţhot, tak také v rámci České republiky 

(upraveno z Geology.cz). 

Spodní miocén nebyl na celém území loţiska provrtán. V prostoru loţiska byla 

navrtána spodní část sedimentů karpatu o celkové mocnosti asi 600 m, která je ve svrchní 

části tvořena pestrými anhydridovými vrstvami. Sedimenty badenu se zde vyskytují 

v mocnosti aţ 700 m. Od spodu jsou tvořeny bazálními slepenci, na které nasedají jíly 

spodního badenu o mocnosti 350 m. Sedimentací písků začíná střední baden. Dosahují 

mocností od 50 do 80 m a vytvářejí kolektory pro ropu a plyn. Na těchto píscích leţí 

stometrová vrstva pelitů, která se směrem na sever výrazně redukuje, stejně jako sedimenty 

svrchního badenu (mocnost aţ 200 m). Sarmat je zde zachycen v úplném stratigrafickém 

vývoji s pestrými jíly na spodu a dosahující mocnosti aţ 200 m. V celé mocnosti jsou na 

pokleslé kře brodského zlomu zachovány sedimenty panonu. Na vysoké kře byla mocnost 

panonu v čase sníţena denudací. Na povrch zde vychází střední panon a směrem na 

východ také části spodního panonu (Krejčí et al. 2015). 
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Obrázek 39: Geologický řez loţiskem ve vrtu Br – 45 a jeho blízkém okolí (Krejčí et al. 2015). 

Produktivní obzory ropy a plynu se nacházejí v badenu a sarmatu. Ve spodním 

badenu byly navrtány pouze malé čočky ekonomicky nevýznamné s mocností 1 – 3 m. 

Největší akumulace jsou především ve středním badenu, kam namigrovaly z podloţních 

matečných hornin. Po uloţení pískových obzorů středního badenu a naplnění ropných pastí 

uhlovodíky vznikl brodský zlom. Díky brodskému zlomu byla akumulace rozdělena  

do dvou částí. Na pokleslé kře zůstala větší část a menší na vysoké kře (Krejčí et al. 2015). 

Hlavním roponosným obzorem na loţisku Brodské jsou právě pískové horizonty 

středního badenu, které ve stratigrafii odpovídají lábskému obzoru. V jiţní části tvoří 

vrstvy o mocnostech aţ 80 m. Směrem k severu tyto obzory zmenšují své mocnosti  

a v některých místech loţiska i vykliňují a opět nasazují. Tyto písky jsou jemno aţ 

střednozrnné s koeficienty pórovitostí aţ 0,32 a s dobrou propustností místy aţ 3700 mD. 

Vypočítané geologické zásoby byly stanoveny na 670 000 tun ropy a 200 x 10
6 

m
3
 plynu 

(Krejčí et al. 2015). 

Loţisko bylo těţeno v severní části reţimem aktivní zaokrajové vody a plynové 

čepice. Na jihu bylo také těţeno reţimem zaokrajové vody a na vysoké kře se uplatnil 

reţim rozpustného plynu. V současnosti je loţisko vytěţené. Těţba zde skončila před 

padesáti lety a naneštěstí zůstalo pouze malé mnoţství vhodných dokumentačních vzorků, 

na kterých můţeme provádět laboratorní testy. Celková plocha dobývacího prostoru 
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Brodské je 4,19 km
2
 a bylo zde odvrtáno 103 vrtů. V současné době na loţisku probíhá 

likvidace vrtů, jako staré ekologické zátěţe (Krejčí et al. 2015). 

4.5.2 Porovnání screeningových kritérií 

V této podkapitole dále vyuţiji screeningové kritéria, která Taber et al. (1997) uvádí 

pro terciární metodu vtláčení CO2, a porovnám je se skutečnými hodnotami loţiska 

Brodské v tabulce 3.  

 

 Parametr Taber et al. loţisko Brodské 

Hustota ropy (°API) > 22 →31 → 23,5 

Viskozita ropy (cP) < 10 ← 1,5 ← 16,3 

Sloţení ropy 
Vysoké 

procento C5 - 

C12 

  

Vysoké procento 

C6 +  

  

Nasycení ropou (%) > 30 → 80 → 55 - 60 

Typ formace 
Pískovec 

Karbonáty 

Pískovec 

Písek 

Mocnost kolektoru Široký rozsah Málo proměnlivá  

Absolutní propustnost (md) Není kritická 10 - 230  

Hloubka loţiska (m) > 762 1000 

Teplota v loţisku (°C) Není kritická 43 

 

Tabulka 3: Porovnání screeningových kritérií podle Tabera et al. (1997) s parametry loţiska Brodské. 

 

Na základě porovnání kritérií s naměřenými a zjištěnými hodnotami loţiska 

Brodské odpovídá toto loţisko skoro ve všech parametrech poţadovaným hodnotám,  

coţ znamená, ţe by loţisko mohlo být vhodné právě pro tuto metodu vtláčení CO2. 

Viskozita překračuje poţadovanou hodnotu, ale díky vtláčení CO2 , které působí v loţisku 

především právě na viskozitu ropy, by to neměl být problém. 
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5 Laboratorní výzkum 

Jak jsem jiţ zmínil v předchozí kapitole, v laboratořích jsem pracoval pouze 

s mrtvou ropou. Vyuţíval jsem permeametr pro stavení jednotlivých fázových 

propustností. Propustnosti byly stanoveny pomocí dvou testů. Prvním je unsteady state test, 

ve kterém je první fáze nahrazována druhou, a steady state test, ve kterém je první fáze 

vytláčena mixem dvou fází (např. ropa a voda). Z výsledků testů pak budou sestaveny 

křivky relativních propustností jednotlivých tekutin a na jejich základě pak celkové 

vyhodnocení vhodnosti vtláčení CO2 a jeho efektivnost.  

5.1 Parametry provozních kapalin 

5.1.1 Ložisková voda 

Loţisková voda, kterou jsem v laboratořích pouţíval, byla v laboratoři namíchána 

z podrobných analýz původní loţiskové vody z loţiska Brodské. V tabulce 4 je uvedeno 

její přesné sloţení a hmotnostní zastoupení jednotlivých iontů. Veškeré vyuţité 

komponenty byly pouţity s čistotou 99,9 %.  Hustota vody vyuţité při testech je 1 g/cm
3  

a viskozita 0,94912 cP. 

 

Iont Hmotnostní 

koncentrace 
(mg/l) 

Molární 

koncentrace 
 (mol/l) 

Na
+ 3777,0 0,164 

Mg
2+ 55,2 0,002 

Ca
2+ 142,9 0,0035 

Fe
2+ 0,9 0,00002 

K
+ 7,8 0,0002 

Cl
- 4826,2 0,136 

I
- 35,1 0,0002 

SO4
2- 785,9 0,008 

HCO3
- 1410,9 0,023 

         Tabulka 4: Sloţení modelové vody pouţívané v laboratořích. 
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5.1.2 Ropa 

Pro tento výzkum byla vyuţita ekvivalentní ropa z loţiska Hrušky. Pomocí PVT 

analýzy bylo stanoveno její sloţení aţ do C35 (Tabulka 5), a její hustoty a další vlastnosti 

jsou uvedené v tabulce 6. Dále byly vyjádřeny teplotní závislosti hustoty a viskozity ropy 

pomocí grafů na obrázku 40 a obrázku 41. 

Složka ropy Moly % Váha % Složka ropy Moly % Váha % 

 Methan 0,016 0,001  Oktadekany 5,408 5,191 

 Ethan 0,026 0,003  Nonadekany 4,576 4,602 

 Propan 0,101 0,017  Eicosany 4,138 4,351 

 iso - Butan 0,166 0,037  C21 3,352 3,73 

 n- Butan 0,396 0,088  C22 3,054 3,503 

 Neopentan 0,043 0,012  C23 2,66 3,174 

 iso-Pentan 0,634 0,175  C24 2,321 2,876 

 n-Pentan 0,772 0,213  C25 2,088 2,691 

 Hexany 1,485 0,486  C26 1,844 2,461 

 Heptany 1,892 0,667  C27 1,77 2,437 

 Oktany 1,808 0,737  C28 1,686 2,399 

 Nonany 1,376 0,651  C29 1,664 2,43 

 Dekany 3,099 1,588  C30 1,647 2,482 

 Undekany 4,01 2,254  C31 1,464 2,262 

 Dodekany 4,949 3,047  C32 1,248 1,981 

 Tridekany 5,883 3,937  C33 0,975 1,589 

 Tetradekany 6,74 4,897  C34 0,796 1,331 

 Pentadekany 7,495 5,904  C35 0,665 1,131 

 Hexadekany 6,583 5,588  C36+ 5,287 13,749 

 Heptadekany 5,879 5,328  Suma 100 100 

Tabulka 5: Celkové sloţení ropy stanovené aţ do C35 (Berenblyum 2015). 

 

Veličina Hodnota Jednotka 

Hustota ropy pouţité při testech 0,89445 g/cm
3 

Specifická hustota ropy 0,91295 g/cm
3 

Viskozita ropy pouţité při testech 17,76 cP 

Molární hmotnost ropy 262,2 g/mol 

Evazní tlak (Bubble point) ropy 103,2 Bar 

Hustota ropy při evazním tlaku 0,8486 g/cm
3 

Viskozita ropy při evazním tlaku 4,846 cP 

Tabulka 6: Laboratorně a výpočetně stanovené vlastnosti ropy důleţité pro další výpočty vlastností 

směsi CO2 a ropy (Berenblyum 2015). 
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Obrázek 40: Graf znázorňující závislost hustoty na teplotě ropy vyuţívané v laboratořích. 

 

Obrázek 41: Graf znázorňující závislost viskozity na teplotě ropy vyuţívané v laboratořích. 

5.2 Jádro Br – 45 

Vrtné jádro Br - 45 bylo odebráno z loţiska Brodské z hloubky 1300 – 1307 m. Jádro 

mělo délku 56,99 mm a v průřezu 37,46 mm při prvním unsteady state testu. Před druhým 

steady state testem muselo být jádro zkráceno na 45,2 mm z důvodu uštípnutí jádra. 

Makroskopicky je hornina střednězrnný pískovec tmavě zelené barvy. Naneštěstí je jádro 

odebráno aţ z podloţí kolektorských vrstev. Z důvodu stáří jader z vrtu Br 45 je testované 

jádro jedno z mála, které nám umoţnilo laboratorní měření. Na jádru byl stanoven také 

koeficient propustnosti s klinkenbergovou opravou s výsledkem 1152,21 mD. 
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          Z mineralogického hlediska se hornina skládá asi z 60 % křemene. Matrix horniny je 

tvořen kalcitem (13 %), dolomitem (13 %), ankeritem (2,7 %), chloritem s vysokým 

obsahem ţeleza (1,3 %) a ţivci albitem (3,6 %) anortoklasem (2,3 %). Na vzorku jádra 

byly stanoveny i kontaktní úhly smáčivosti θ, jak pro loţiskovou vodu (Obrázek 42),  

tak i pro ropu (Obrázek 43). 

 

Obrázek 42: Kontaktní úhel povrchu pórů s loţiskovou vodou. 

 

Obrázek 43: Kontaktní úhel povrchu pórů s ropou. 
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5.3 Benchtop relativní permeametr 

Relativní permeametr Benchtop 350 (Obrázek 44), na kterém jsem v laboratořích 

pracoval, je sloţen z osmi základních prvků. Injektáţní pumpa, dva pístové akumulátory 

kapalin, drţák jádra (core-holder), regulátor vytvářející pórový tlak (back pressure 

regulator), systém pro vytváření horninového tlaku (confining pressure systém), video 

separátor a systém pro získávání dat. Souprava funguje aţ do horninového a pórového 

tlaku 5000 psi (34,47 MPa) a teploty dokáţe simulovat do 150 °C. 

 

Obrázek 44: Přední pohled na relativní permeametr Benchtop 350 bez trubiček pro napájení tekutin  

(Vinci technologies 2011). 

Pro zjednodušení pochopení, jak takový permeametr funguje, jsem nakreslil 

schéma, na němţ jsou pouze pístové akumulátory pro kapaliny, drţák jádra, regulátor pro 

zpětný tlak, video separátor a hodnoty, které získáváme při měření (Obrázek 45). 

 

Obrázek 45: Schéma s vybranými součástmi permeametru pro pochopení principu. 
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Z pístových akumulátorů jsou díky tlaku, který vytváří injektáţní pumpa, kapaliny 

vstřikovány do jádra za konstantních objemů (Qi). Na vstupu a na výstupu je drţák jádra 

vybaven manometry, díky kterým potom získáváme tlakový diferenciál (∆P). Velikost 

jádra, které můţeme do drţáku vloţit je omezeno délkou 2,54 – 7,62 cm a průměrem 

2,54 – 3,81 cm. Rukávec, který jádro drţí, na něho vytváří horninový tlak. Ten musíme 

nasimulovat pomocí ruční pumpy. Tekutiny procházejí jádrem, přitom vytlačují stávající 

tekutiny a před vstupem do video separátoru musí překonat tlak regulátoru pro zpětný tlak 

(vytvoření pórového tlaku), tak jako by se vše dělo v reálném loţisku. Na video regulátoru 

potom můţeme díky gravitačnímu vytřídění ropy a vody sledovat přírůstky objemů 

jednotlivých fází (qw, qo), díky nimţ a rozdílům tlaků na vstupu a výstupu tekutin můţeme 

později stanovit propustnosti pro jednotlivé fáze. 

5.4 Unsteady state test 

Tento test (Obrázek 46) funguje na principu vytěsňování jedné fáze druhou.  

Dále je jeho vyuţití omezeno nestlačitelností kapalin a pouţíváním takového průtoku, při 

kterém jiţ kapilární tlaky nehrají roli pro stanovení výsledků, tedy je neovlivní. Test začíná 

při stoprocentním nasycení jádra vodou. Za tohoto stavu můţeme stanovit absolutní 

propustnost Kabs vzorku pro vodu (tedy propustnost čistě jedné fáze). Dalším krokem  

je vtláčení ropy (drainage – snižování obsahu smáčivé fáze). Ropu vtláčíme, dokud 

nedosáhneme toho, ţe z jádra jiţ nevytéká ţádná další. 

Z počátku nám z jádra vytéká pouze ropa. V momentě, kdy začne spolu s ropou 

vytékat i voda, víme, ţe došlo k průchodu vodní fronty jádrem. Od této chvíle měříme 

objemy vytečené ropy (qo) a vody (qw) a tlaky na vstupu a výstupu z jádra (z nich 

stanovíme tlakový spád (∆P) aţ do doby, neţ přestane vytékat ropa. Nyní nám tedy vytéká 

jen voda, a to znamená, ţe v jádru zůstal reziduální objem ropy, který jiţ nelze vodou 

vytěsnit, označovaný jako Sor. V tento moment můţeme stanovit efektivní propustnost pro 

vodu Kw právě při reziduálním nasycení ropou (Sor). 
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Pro výpočet relativních propustností jsem pouţil postup popsaný u Glovera (2013). 

Potřebujeme znát mnoţství vtláčených médií (Qi), rozdíl tlaků na vstupu a výstupu (∆P), 

rozdíl tlaků na vstupu a výstupu v době, kdy došlo k průniku vody (∆Pi) a průměrnou 

nasycenost vodou (Swav) v průběhu injektování. Díky poměru průměrné nasycenosti  

a mnoţství vtláčené tekutiny pak můţeme určit, kolik ropy nám z jádra v daný čas odchází 

(fout).  
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Obrázek 46: Postup unsteady state testu (upraveno podle Glovera 2013). 
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Mnoţství vytečené ropy z jádra můţeme také vyjádřit za pomoci modifikace 

Darcyho zákona. Díky této modifikaci pak můţeme vyjádřit první část výpočtu, a tou je 

poměr relativní propustnosti ropy k relativní propustnosti vody. Zde potřebujeme znát ještě 

viskozitu ropy (μo) a viskozitu vody (μw). 
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Výpočet pokračuje vztahem pro určení injektáţního poměru (Ir), který pouţijeme 

v následující rovnici, pro celkové vyjádření relativní propustnosti pro ropu Kro.  
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Kdyţ máme vypočítanou relativní propustnost pro ropu Kro, můţeme jednoduše 

vyjádřit vzorec pro relativní propustnost pro vodu Krw z jejich vzájemného poměru z první 

části výpočtu a stanovit její hodnotu.  
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5.4.1 Výsledky unsteady state testu 

Tento test probíhal za simulace loţiskových podmínek při horninovém tlaku 225,25 

barů, pórového tlaku 50 barů (tlak vyvozený regulátorem zpětného tlaku) a teploty 43 °C 

na jádru Br – 45. Jádro bylo vloţeno do drţáku, nasyceno vodou a ponecháno týden 

za loţiskových podmínek. Poté proběhlo stanovení absolutní propustnosti pro vodu  

a následovala drainage fáze testu. Po dokončení vtláčení ropy, bylo jádro opět ponecháno 

dva týdny za loţiskových podmínek, neţ byla následně provedena poslední část testu  

imbibition fáze (opětovné vtláčení vody). Výsledné hodnoty můţeme vidět níţe v tabulce 7 

a, kdy došlo k průniku vody, můţeme sledovat na grafu (Obrázek 47), který znázorňuje 

průměrnou nasycenost vodou (Swav) k objemu vtláčených tekutin (Qi). 
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Veličina Hodnota  Jednotka 

Kabs 516,85 mD 

Swi 0,1254 % 

Sor 0,5612 % 

Keo (Swi) 84,89 mD 

Kew (Sor) 200,37 mD 

Kro (Swi) 0,16 - 

Krw (Sor) 0,388 - 

Tabulka 7: Číselné výsledky unsteady state testu. 

 

Obrázek 47: Graf znázorňující závislost průměrné nasycenosti vodou (Swav) na objemu vtláčené tekutiny (Qi). 

Modrá šipka znázorňuje interval při testu, kdy vytékala ropa s vodou zároveň. 

V grafu můţeme vidět, kdy došlo k průniku vody při imbibition fázi, čili vtláčení 

vody do vzorku maximálně nasyceného ropou (Swi = 0,1254 %). Nyní měříme vytečené 

tekutiny z jádra a tlaky na vstupu a výstupu. Naneštěstí při tomto testu ropa přestala 

vytékat velice brzo a reziduální objem ropy Sor se ustálil jiţ na hodnotě 

0,5612, coţ nám nedává moţnost nijak interpretovat dále data. Důvodem  

je neočekávaná vlastnost jádra, a to jeho vysoká smáčivost ropou. Tato nejdůleţitější fáze 

trvala asi jenom 15 sekund, a to nám neposkytlo dostatečný počet dat k sestavení křivek 

propustností. 
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5.5 Steady state test 

Rozdílný od unsteady state 

testu je steady state test v tom, ţe 

vtláčíme dvě fáze zároveň. Test 

(Obrázek 48) začíná jako unsteady 

test při 100 % nasycení jádra 

vodou, kdy můţeme změřit 

absolutní propustnost vzorku Kabs. 

Poté začínáme vtláčet ropu, kterou 

injektujeme zase do té doby, dokud 

nám ze vzorku odchází voda. Ve 

fázi, kdy přestane vytékat ze 

vzorku voda, víme, ţe jsme se 

dostali na neredukovatelnou 

saturaci vodou (Swi). Teď můţeme 

stanovit efektivní propustnost pro 

ropu Ko při Swi. Teprve nyní však 

začíná fáze steady state testu. 

Začínáme vtláčet ropu (qo) a vodu 

(qw) zároveň. Tyto dvě fáze spolu 

zatláčíme za různých poměrů. Za 

konstantních objemů a určitého 

poměru začneme tekutiny 

injektovat do jádra. Tlak nám 

nastoupí do určité úrovně, ale 

postupně bude klesat, aţ se 

v určitém časovém intervalu (někteří autoři pouţívají místo času jednotku PV, coţ je právě 

jeden objem pórů jádra) stabilizuje (steady state) a odtud jiţ propustnosti budou nadále 

konstantní a teprve potom můţeme odečítat hodnoty ∆P. Takto získáváme hodnoty aţ do 

stavu, kdy nám přestane vytékat z jádra ropa. To znamená, ţe jsme se dostali do fáze testu, 

kdy v jádru zůstala pouze ropa reziduální, která jiţ nejde redukovat (Sor). Zde můţeme 

stanovit efektivní propustnost jádra pro vodu Kw právě za Sor. K celkovým výsledkům 

Obrázek 48: Postup při steady state testu 

 (upraveno podle Glovera 2013). 
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relativních propustností se dostaneme přes výpočet efektivních propustností pro jednotlivé 

fáze (při jejich známých viskozitách μ). 
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5.5.1 Výsledky steady state testu 

Steady state test probíhal opět při simulaci loţiskových podmínek za horninového 

tlaku 219,25 baru, pórového tlaku 107,2 baru a teploty 43 °C. Jádro bylo po unsteady state 

testu vyčištěno pomocí saturování xylenu a methanolu a nakonec bylo vysušeno pomocí 

dusíku. Jádro bylo před vloţením do drţáku 100% nasaturováno loţiskovou vodou. 

Původní hmotnost vzorku byla 94,7034 g, a po saturaci loţiskovou vodou váţilo jádro 

106,5006 g. Z hmotnosti vody, která je 11,7972 g, bylo určeno, ţe v jádru se vyskytuje 

11,7972 ml vody. Tím, ţe jádro bylo nasaturováno na 100 %, je tato hodnota zároveň 

objem pórů jádra. Tato hodnota musela být ještě opravena o horninový tlak a objem pórů 

byl stanoven na 11,03 ml. Porozita jádra po opravě o horninový tlak je 22,16 %. Poté jiţ 

bylo jádro upevněno do drţáku a ponecháno tři týdny, aby došlo k úpravě smáčivosti  

a porozity za loţiskových podmínek. Před začátkem testu byla ještě na vzorku stanovena 

absolutní propustnost pro loţiskovou vodu, která výrazně poklesla po zkrácení jádra  

na 398,11 mD.  

Po technické stránce provádění experimentu byl steady state test odlišný v tom, ţe 

jsme pro kaţdou kapalinu, tedy vodu a ropu, potřebovali samostatnou injektáţní pumpu  

(z důvodu různých objemů průtoku pro kaţdou kapalinu) a, ţe hodnoty byly odebírány aţ 

po ustálení tlakového spádu ∆P (steady state). Hodnoty ∆P byly odebírány po 30 – 60 

minutách, kdy se odchylovaly od ustáleného stavu o 0,1 maximálně 0,3 psi. Z těchto 

hodnot byly vypočítány hodnoty relativních propustností a následně byly vyneseny  

do grafu (Obrázek 49). 
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Obrázek 49: Výsledné křivky relativních propustností (černě jsou vyneseny trendové křivky a barevně 

jednotlivé body měření). 

Jako první si z grafu můţeme všimnout tvaru křivek relativních propustností, který 

u relativní propustnosti pro ropu Kro připomíná skoro lineární křivku a u relativní 

propustnosti pro vodu Krw je to tvar stoupající konvexy. Z těchto tvarů můţeme vyčíst,  

jak a jakou rychlostí se nám tyto relativní propustnosti mění s přirůstající, nebo ubývající 

saturací vodou. Pro křivku relativní propustnosti pro ropu můţeme vidět rychlý pokles 

propustnosti jiţ při malém nárůstu saturace jádra vodou. Voda rychle obsadí větší póry. 

Neţ se saturace vody v jádru dostane na hodnotu 0,08, je voda imobilní a relativní 

propustnost pro vodu Krw = 0. Teprve s překonáním hodnoty Swi se voda zmobilní a její 

relativní propustnost začne lehce stoupat. Výraznějšího navýšení dosahuje Krw aţ při 

dosaţení zhruba 0,25 nasycení vodou. Od tohoto bodu výrazněji stoupá aţ do hodnoty 

nasycení vodou 0,418, kdy se dostaneme na její maximální hodnotu, protoţe zde se nám 

imobilizuje ropa a dále v jádru proudí pouze voda (v jeho průtočném profilu). Rozmezím 

od Swi (0,08) a Sor (0,582) je vysoce omezen průtočný profil v jádru. Hodnota Sor v jádru je 

tedy 0,582 objemu pórů a v tomto bodě se naopak relativní propustnost pro ropu Kro = 0. 

Bod v grafu, kde se křivky relativních propustností protínají, značí bod, ve kterém mají 

tyto propustnosti stejné hodnoty, a to 0,07 při saturaci vodou 0,4. Křivka relativní 

propustnosti ropy jejím rychlým úbytkem při nevelkém zvýšení saturace vodou  
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a zastavením se na poměrně vysokém Sor (0,582) víceméně potvrzuje výsledky unsteady 

state testu (Obrázek 47), kdy byla ropa rychle vytěsněna z jádra a její saturace v jádru  

se zastavila také na vysoké hodnotě Sor 0,5612. Toto chování ropy v jádru opět indikuje 

jeho vysokou smáčivost ropou. Podle vzájemného postavení obou křivek ale můţeme říct,  

ţe jádro je vodou smáčivé, protoţe přesně takhle jsou v literaturách označovány silně 

vodou smáčivá prostředí. Smáčivost ropou ale opět potvrzuje velmi nízký neredukovatelný 

objem vody (0,08) a bod, ve kterém se hodnoty Kro a Krw rovnají (0,4 Sw), který u ropou 

smáčivého loţiska nepřesáhne hodnotu saturace vodou 0,5. V jádru tedy můţeme 

předpokládat mixovanou smáčivost, kterou dosvědčí i přechodný úhel smáčivosti pro vodu 

92° (Obrázek 42). Malé navýšení pro smáčivost jádra ropou mohl způsobit i xylen,  

který byl vyuţit při čištění jádra po unsteady state testu od zbylých uhlovodíků. Jádro je 

nejspíše tvořeno větším poměrem malých pórů, které jsou nasyceny ropou a voda je díky 

kontaktnímu úhlu ropy (Obrázek 43) nedokáţe vytěsnit. Obsadí jen ty největší póry a Sor se 

tak můţe ustálit na tak vysoké hodnotě a zároveň se relativní propustnost pro vodu Krw 

rapidně nezvýší, jak můţeme z grafu vidět.  

5.6 Výpočty CO2 – ropné fáze (Simon a Graue 1965) 

Pro první určení vlastností CO2 – ropné směsi jsem si vybral starší literaturu od 

Simona a Graueho (1965), pomocí jejichţ nomogramů byly tyto vlastnosti stanoveny. 

Prvním krokem je zde vypočtení charakterizačního faktoru ropy K podle rovnice 2,  

který vychází 11,7. Můţeme tedy ihned bez dalšího výpočtu vyuţít graf rozpustnosti CO2 

v ropě (Obrázek 31) a při podmínkách tlaku sycení 1790 psi (12,3416 MPa určeného 

pomocí grafu na obrázku 30) a loţiskové teploty 109,4 °F (43 °C) odečíst hodnotu 

rozpustnosti 0,705 molárního zlomku. To tedy znamená, ţe v 1 m
3
 ropy se nám rozpustí 

0,705 m
3
 CO2. 

Následuje stanovení faktoru nabobtnání ropy. Zde je třeba spočítat poměr 

molární hmotnosti ropy (MW = 262,2 g/mol) k její specifické měrné hmotnosti 

(ν = 0,91295 g/cm
3
), ze kterého vychází nomogram (Obrázek 34) pro určení nabobtnání. 

Poměr vychází 287,2 a následným dosazením rozpustnosti a předchozího poměru do 

nomogramu dostáváme výsledný faktor nabobtnání ropy 1,355. Určením hustoty směsi 

CO2 – ropa se bohuţel autoři nezabývali.  
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Pro výpočet viskozity směsi potřebuje nejprve znát viskozitu ropy, která je za 

loţiskových teplot (43 °C) 16,3 cP. Autoři ale jejich nejdůleţitější nomogram pro zjištění 

poměru viskozity směsi k viskozitě ropy optimalizovali na teplotu 120 °F. Je třeba 

přepočítat viskozitu (Obrázek 35) a sytící tlak (Obrázek 36) za teploty 120 °F. Přepočítaná 

viskozita při 120 °F vychází 10,6 cP, ale sytící tlak nemůţeme z grafu odečíst, protoţe 

nezasahuje aţ do takových hodnot tlaků. Při pohledu na vodící linie u přepočtu sytícího 

tlaku si ale můţeme všimnout, ţe vodící linie mají stejný tvar ve všech hodnotách  

a můţeme tedy na základě příkladu, který autoři uvádějí, coţ je sytící tlak 500 psi za 

teploty 100 °F přepočtený na 560 psi za 120 °F, vypočíst i hodnoty mé za předpokladu 

lineární závislosti odhadnuté podle tvaru vodících linií. Sytící tlak je zde 1790 psi za 

teploty 109,4 °F a byl přepočten na tlak 2004,8 psi při 120 °F. 

Nyní tedy máme všechny hodnoty pro určení poměru viskozit vzniklé směsi a ropy. 

Do nomogramu (Obrázek 37) dosadíme viskozitu ropy při 120 °F (10,6 cP) a tlak sycení 

při 120 °F (2004,8 psi). Dostáváme hodnotu poměru 0,082. Nyní vynásobením tohoto 

poměru s viskozitou ropy při 120 °F dostaneme hodnotu viskozity směsi CO2 – ropa  

0,87 cP. Posledním krokem je zde oprava viskozity ze 120 °F na poţadovanou, tedy  

109,4 °F. Pro tuto opravu pouţije opět nomogram závislosti viskozity na teplotě  

(Obrázek 35). Dosadíme tedy teplotu 120 °F, viskozitu směsi 0,87 cP a jako vodící linii 

vyuţijeme tvar linie XCO2 = 0,5, protoţe XCO2 = 0,7 v grafu není, ale můţeme předpokládat 

opět podle tvaru posledních dvou, tedy XCO2 = 0,3 a XCO2 = 0,5, ţe XCO2 = 0,7 by měla 

skoro stejný tvar. Výsledná viskozita po opravě je 1,5 cP. 

Veličina Hodnota Jednotka 

Rozpustnost 0,705 molární zlomek 

Faktor nabobtnání 1,355 - 

Viskozita 1,5 cP 

Tabulka 8: Shrnutí výsledných vlastností předpokládané vzniklé CO2 - ropné směsi. 

5.7 Výpočty CO2 – ropné fáze (Emera a Sarma 2008) 

Druhým způsobem výpočtu vlastností CO2 – ropné směsi, kterou jsem se rozhodl 

pouţít, je vyuţití nového genetického algoritmu od Emery a Sarmy (2008), kteří se 

zaměřili i na výpočet hustoty této směsi. Autoři vycházejí ze stejné posloupnosti výpočtů 

jako Simon a Graue (1965). Prvním krokem je tedy výpočet rozpustnosti, ke kterému zde 

ale není třeba znát charakterizační faktor ropy K. Rozpustnost stanovíme podle rovnice 3, 
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pro kterou ještě musíme znát pomocnou proměnnou y, která vychází z rovnice 4. Opět 

počítáme se sytícím tlakem 12,3416 MPa a teplotou 43 °C. Dále pro výpočet rozpustnosti 

potřebujeme specifickou měrnou hmotnost ropy (ν = 0,91295 g/cm
3
) a molární hmotnost 

ropy (MW = 262,2 g/mol). Rozpustnost zde vychází 0,702 molárního zlomku. 

Stanovení faktoru nabobtnání ropy (oil swelling factor) je provedeno pomocí 

rovnice 5, která byla vyčíslena pro ropy s molární hmotností menší neţ 300. Opět je zde 

nutno prvně spočítat proměnnou y (rovnice 7). Pro výpočet faktoru nabobtnání potřebuje 

znát molární hmotnost ropy, počet sloţek ve směsi a jiţ vypočtenou rozpustnost. Výsledná 

hodnota faktoru nabobtnání ropy je 1,46, coţ znamená, ţe při rozpuštění 0,702 CO2  

v 1 m
3
 ropy se objem směsi zvětší zhruba o půlku.  

Hustota směsi se potom vypočítá pomocí rovnice 8, a rovnice 9, ve které se 

vypočítá proměnná y. Pro výpočet je třeba znát specifickou měrnou hmotnost ropy  

(ν = 0,91295 g/cm
3
), počáteční hustotu ropy, která byla v loţisku (νi = 0,89445 g/cm

3
), 

teplotu (T = 43 °C), tlak sycení (Ps = 12,3416 MPa) a evazní tlak (Pb = 10,32 MPa). 

Hustota CO2 – ropné směsi pak vychází 0,897 g/cm
3
. 

Nejobtíţnějším výpočtem je viskozita ropy, u které je nutno vyuţít 4 konstanty 

stanovené autory a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 9. Dále pro výpočet viskozity 

směsi nutně potřebujeme znát počáteční viskozitu ropy (μi = 16,3 cP), specifickou měrnou 

hmotnost ropy (ν = 0,91295 g/cm
3
), teplotu (T = 43 °C), tlak sycení (Ps = 12,3416 MPa)  

a rozpustnost CO2 v ropě stanovenou v předchozím výpočtu (0,702). Viskozita směsi se 

pak rovná 2,845 mPa/s (cP). 

Veličina Hodnota Jednotka 

Sytící tlak 12,3416 MPa 

Evazní tlak 10,32 MPa 

Specifická měrná hmotnost ropy 0,91295 g/cm
3 

Počáteční hustota ropy 0,89445 g/cm
3 

Počáteční viskozita ropy 16,3 cP 

Teplota 43 °C 

Molární hmotnost ropy 262,2 g/mol 

A -9,5 - 

B -0,732 - 

C 3,14129 - 

D 0,23 - 

 Tabulka 9: Tabulka všech pouţitých parametrů potřebných k výpočtu. 
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Veličina Hodnota Jednotka 

Rozpustnost 0,702 molární zlomek 

Faktor nabobtnání 1,46 - 

Hustota 0,897 g/cm
3 

Viskozita 2,845 mPa/s (cP) 

   Tabulka 10: Shrnutí výsledných vlastností předpokládané vzniklé CO2 - ropné směsi. 
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6 Závěr 

V rámci praktické části této diplomové práce jsem prováděl laboratorní testování na 

jádru Br – 45 z loţiska Brodské a také jsem počítal vlastnosti předpokládané směsi  

CO2 – ropa, která měla vzniknout vtláčením CO2 do ropou a vodou nasaturovaného vzorku 

při steady state testu. Po provedení testu měla být vyhodnocena třífázová propustnost pro 

jádro (ropa/voda/CO2). Bohuţel laboratoř pro simulaci vrtů a loţisek uhlovodíků nemá ve 

svém vybavení multiplikátor tlaku (pressure booster) a nepodařilo se ho do termínu 

odevzdání diplomové práce zajistit. Je to zařízení, které by umoţnilo vtláčení CO2 do jádra 

za minimálního mísitelného tlaku (MMP) 12,34 MPa, který je potřebný pro dynamický 

mísitelný proces CO2. Na jádru byly stanoveny pouze dvoufázové propustnosti pro ropu  

a vodu při unsteady state testu a steady state testu.  

První unsteady state test, kdy byla stávající fáze v jádru vytláčena injektovanou 

fází, nepřinesl výsledky v podobě křivek relativních propustností, protoţe interval,  

kdy vtláčíme vodu a vytéká z jádra ropa a voda zároveň, ve kterém se odebírají hodnoty 

právě pro vytvoření těchto křivek, trval přibliţně jen 15 vteřin a neposkytl tak dostatek 

času. Pokles ropy v jádru se ale zastavil na vysoké hodnotě reziduálního nasycení ropou  

Sor = 0,56 a to indikuje nepředpokládanou tendenci vzorku ke smáčivosti ropou.  

Dále byly provedeny tři steady state testy. Bohuţel po provedení unsteady state 

testu bylo jádro, které je jiţ velmi ovlivněno stářím a podmínkami, za jakých bylo 

uskladněno, narušeno, a tak musela být menší část seříznuta, aby se na vzorku mohlo dále 

pracovat. Výsledky jednoho steady state testu můţeme vidět na grafu relativních křivek 

propustností (Obrázek 49). Výsledky steady state testu víceméně odpovídají výsledkům 

prvního  unsteady state testu. Ropa zde při malém zvýšení saturace vodou rychle ztrácí 

relativní propustnost a opět se její reziduální nasycení ropou zastavuje na vysoké hodnotě 

Sor = 0,582. Předpokládám, ţe jádro je tvořeno výrazně větším poměrem malých pórů, 

které po nasycení ropou injektovaná voda nedokáţe vytěsnit. Voda se dokáţe dostat jen do 

větších pórů, které ale nemají v jádru takové zastoupení (předpokládám maximálně 30 %) 

a neumoţňují velké průtočné cesty, a tak hodnota relativní propustnosti pro vodu nemůţe 

výrazněji stoupat. V jádru je tedy proměnlivá (smíšená) smáčivost, kdy větší póry jsou 

smáčivé vodou i ropou, záleţí, která kapalina je zrovna injektována do jádra  
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(to můţeme vidět i na kontaktním úhlu smáčivosti povrchu na obrázku 42, který je asi 92°, 

tedy přechodný) a menší póry po obsazení ropou pouze ropou. 

S ohledem na to, ţe se nepodařilo zajistit jiţ zmiňovaný multiplikátor tlaku  

a nemohlo být zjištěno, kolik vzniklá směs CO2 – ropa dokáţe navíc vytěsnit ropy, mohu 

pouze předpokládat, zda je tento proces ve studovaném loţisku moţný z vlastností ropy  

a loţiska, z výsledků výpočtů, které jsem prováděl a samozřejmě z výsledků relativních 

propustností pro jádro. Z vlastností ropy je třeba v tomto směru zmínit její sloţení,  

které svým vysokým procentem C6 + odpovídá poţadavkům pro mísitelný proces.  

Ne ideální je viskozita ropy v loţisku (16,3 cP), ale při smíchání ropy s CO2 celková 

viskozita směsi podle výpočtů několikanásobně poklesne. 

Výpočet vlastností předpokládané CO2 – ropné směsi jsem prováděl podle dvou 

postupů různých autorů. Počítal jsem rozpustnost CO2 v ropě, faktor nabobtnání ropy  

a hustotu a viskozitu vzniklé směsi. Pro rozpustnost CO2 v ropě vychází u obou způsobů 

stejná hodnota, a to 0,7 molárního zlomku. U faktoru nabobtnání ropy se jiţ hodnoty  

o jednu desetinu liší a průměrná hodnota těchto dvou je 1,4. Hustota směsi vyšla  

0,897 g/cm
3
. Všechny tyto výpočty ale vedou k nejdůleţitějšímu, a tím je viskozita vzniklé 

směsi. Ta se jiţ liší ve výsledcích více. Podle Simona a Graueho (1965) je výsledná 

viskozita 1,5 cP a podle Emery a Sarmy (2008) zase 2,845 cP. Přesnější by měla být 

hodnota od Emery a Sarmy, protoţe pro vytvoření svého algoritmu pouţívali více prací 

zaměřujících se na toto téma včetně práce Simona a Graueho. 

Pokud se zaměříme na vhodnost loţiska pro tuto terciární metodu, teplota v loţisku 

43 °C odpovídá podmínkám mísitelného procesu, a s přihlédnutím k výsledkům 

laboratorních testů by v loţisku měla být reziduální saturace ropou něco mezi 55 – 60 %. 

To je stále velký objem ropy, který i kdyţ je podle mě v malých pórových prostorech,  

tak bude redukce viskozity dostatečná na to, aby voda, která bude následovat po injektáţi 

CO2 (Obrázek 10) pro jeho pohon jiţ vytlačí CO2 – ropnou směs a obsadí tak konečně  

i menší póry. Je zde tedy velký prostor pro vyuţití vtláčení CO2 jako terciární metody.  

Celkově všechny uvaţované proměnné pro určení vhodnosti vyuţití této metody 

vyznívají kladně. Předpokládám, ţe podle grafu křivek relativních propustností  

(Obrázek 49), kde vidíme rychlou ztrátu mobility ropy s přibývající saturací vodou, by také 

vzniklá směs rychle dosáhla reziduální saturace ropou (vytěsňování pomocí vody)  
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a pokračovala by zvýšením vytěţitelnosti právě jiţ reziduální saturace ropy. Pokud tedy 

v praxi dokáţeme injektáţní sondu natlakovat do hodnoty minimálního mísitelného tlaku 

(MMP), byla by tato metoda na loţisku Brodské úspěšná.  
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