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Summary 

This bachelor work deals with the use CO2 geosequestration to increase exploitation 

of oil deposits. At the beginning it is explained and described CO2 geosequestration. In the 

following chapters there are divided and further in details described oil production 

methods. The next section describes laboratory research at the MAF I focused on the use 

geosekvestrace CO2 to increase oil deposits exploitation. The fifth chapter summarizes the 

results of laboratory measurements with MAF I. In conclusion, the results of measurements 

are evaluated. 

Keywords: geosequestration, oil, exploitation, CO2 capture, trnasport, storage  

 

 

Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyuţití geosekvestrace CO2 ke 

zvýšení vytěţitelnosti ropných loţisek. Na začátku je vysvětlena a popsána geosekvestrace 

CO2. V následující kapitole jsou rozděleny a dále podrobně popsány metody těţby ropy. V 

další části je popsán laboratorní výzkum na MAF I zaměřený na vyuţití geosekvestrace 

CO2 ke zvýšení vytěţitelnosti ropných loţisek. V páté kapitole jsou shrnuty výsledky 

laboratorních měření na MAF I. Na závěr jsou výsledky měření zhodnoceny. 

Klíčová slova: geosekvestrace, ropa, výtěţnost, CO2, zachytávání, doprava, ukládání  
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1. ÚVOD 

Geosekvestrace CO2 je dlouhodobé ukládání zachyceného oxidu uhličitého v zemské 

kůře. Tento proces se skládá ze zachytávání, dopravy a ukládání oxidu uhličitého. 

Zachytávání můţe proběhnout třemi způsoby, a to před spalovacím procesem,  

po spalovacím procesu a po spalovacím procesu s podporou směsi O2/CO2. Doprava můţe 

probíhat v cisternách po silnici, po ţeleznici, na lodích, nebo kontinuálně plynovody. 

Samotné ukládání zachyceného CO2 je moţné v geosférických, přírodních biosférických 

nebo materiálových úloţištích. CO2 patří mezi skleníkové plyny, které způsobují 

skleníkový efekt a tím globální oteplování klimatu Země. Přijetím Kjótského protokolu  

se jeho signatáři přihlásili k zodpovědnosti za globální oteplování a zavázali se do roku 

2012 sníţit emise CO2 na úroveň z roku 1990. Geosekvestrace je jedno z moţných řešení 

sniţování mnoţství emisí CO2. [26] 

Tato práce se zaměřuje na vyuţití CO2 ke zvýšení vytěţitelnosti ropných loţisek.  

Při těţbě ropy podporované vtláčením oxidu uhličitého dochází k vytěsňování ropy 

z kolektoru a současně k ukládání oxidu uhličitého, který je skleníkovým plynem.  

Cílem této práce je v  její teoretické části studiem dostupných informačních zdrojů 

shrnout poznatky o problematice geosekvestrace CO2 v souvislosti s těţbou ropy. Dalším 

cílem je v laboratorních podmínkách na Měřící aparatuře filtrační, MAF I, zjistit zvýšení 

výtěţnosti ropy vyuţitím geosekvestrace CO2 na vzorcích ropy z loţiska Ţdánice. Tato 

ropa je velmi viskózní, takţe její těţba je problematická. Hledá se proto nejvhodnější 

metoda ke zvýšení její výtěţnosti. 
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2. PROBLEMATIKA GEOSEKVESTRACE CO2 

Pojem geosekvestrace CO2  představuje dlouhodobé ukládání CO2 v různých 

geologických formacích (obr. č. 1). Zahrnuje zachytávání, kompresi, dopravu a ukládání 

oxidu uhličitého do zemské kůry. Přes 60% vyprodukovaného CO2  pochází  

ze stacionárních zdrojů, jako jsou například elektrárny, rafinérie, průmyslové závody,  

které jej produkují rozptýlený v kouřových plynech v mnoţství 5 – 15%. [4] 

Problematika geosekvestrace CO2 je jeden ze způsobů zbavování se skleníkových 

plynů. Přijetím Kjótského protokolu z roku 1997 se jeho signatáři, mezi které patří i Česká 

republika, zavazují sníţit emise oxidu uhličitého pod úroveň roku 1990. Toho lze 

dosáhnout několika způsoby, například zlepšení energetické účinnosti, sníţením 

energetické spotřeby, vyuţíváním bezemisních obnovitelných zdrojů energie  

nebo zachytáváním a ukládáním CO2. [26]  

 

Obrázek č. 1: Geosekvestrace CO2  [13] 
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2.1 Zachytávání 

K zachytávání CO2 lze vyuţít různých technických moţností, například techniku 

absorpční a adsorpční, kryogenní, membránovou, Carnolovu techniku. Z hlediska 

časového rozlišujeme zachytávání CO2 před spalovacím procesem – pre-combustion 

capture), zachytávání CO2 po spalovacím procesu – post-combustion capture, zachytávání 

CO2 po spalování s podporou směsi O2/CO2 – oxyfuel combustion (obr. č. 2). 

 

Obrázek č. 2: Metody zachytávání CO2 [11] 

Zachytávání CO2 před spalovacím procesem – pre-combustion  capture  

Hlavními spalitelnými produkty zplyňování fosilních paliv jsou oxid uhelnatý  

a vodík. Oxid uhelnatý je dále přeměněn na oxid uhličitý a vodík. Ostatní emise jsou 

eliminovány při zplyňování paliva. Tento způsob zachytávání je ekonomicky výhodnější, 

ale problematicky aplikovatelný do stávajících zařízení. Znázorňuje jej obrázek číslo 3. 
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Obrázek č. 3: Zachytávání CO2 před spalovacím procesem [21] 

Zachytávání CO2 po spalovacím procesu – post-combustion capture (obr. č. 4) 

Tento způsob vyţaduje nejmenší zásahy do stávajících zařízení. Je třeba vřadit 

separační jednotku za odsiřovací jednotku. Procesem čištění spalin a následné separace 

CO2 procházejí velké objemy plynu, proto by muselo technologické zařízení být větší  

neţ v ostatních variantách. Kvůli nízkým koncentracím CO2 jsou pouţitelné jen 

technologie s alkalickými roztoky.  

 

Obrázek č. 4: Zachytávání CO2 po spalovacím procesu [21] 

Zachytávání CO2 po spalování s podporou směsi O2/CO2 – oxyfuel combustion 

Pouţitím této metody lze dosáhnou aţ 90% koncentrace CO2 v kouřových plynech, 

coţ zjednodušuje a zlevňuje jeho získávání. Separační zařízení je menší neţ u předchozího 

způsobu. Je moţno vyuţít více metod pro vlastní separaci. Kromě jednotky pro kryogenní 
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separaci kyslíku ze vzduchu by však bylo třeba provést zásah i do technologie spalovacího 

procesu. Zachytávání CO2 po spalování s podporou směsi O2/CO2 je znázorněno  

na obrázku číslo 5. 

 

Obrázek č. 5: Zachytávání CO2 po spalování s podporou směsi O2/CO2  [21] 

Pro separaci CO2 ze spalin se komerčně vyuţívají reverzní chemické reakce  

s alkalickými sorpčními roztoky. Proces probíhá při dvou teplotách. Při niţší teplotě je 

CO2 vázán do roztoku, při vyšší je z roztoku uvolňován. Nejčastěji jsou vyuţívány aminy 

např. monoetanolamin. Je vyţadováno důsledné odsíření před separací CO2, protoţe tyto 

roztoky reagují s oxidy síry. Separace vyţaduje tepelnou energii na regeneraci roztoku  

a elektrickou energii na pohon čerpadel a ventilátorů. Energetická účinnost konverze paliva 

na elektřinu se o tuto spotřebu sniţuje. V současnosti jsou vyvíjeny a zkoušeny nové 

sorbenty s cílem sníţit energetickou náročnost regenerace. Předpokládaná účinnost 

separace je 85% a aţ 98% u oxyfuel combustion. [11]  

2.2 Doprava  

Doprava oxidu uhličitého je moţné ve skupenství plynném, kapalném a pevném. 

Změna skupenství z plynného na kapalné nebo pevné je velmi energeticky náročná  

a nákladná, proto se upřednostňuje přeprava ve formě plynné. Menší objemy můţou být 

přepravovány v cisternách silniční, ţelezniční nebo lodní dopravou. Větší objemy je 

výhodnější přepravovat plynovody. Z hlediska nákladů na přepravu je velmi výhodné, 

kdyţ producent CO2, např. klasická tepelná elektrárna, vyuţívá místních palivových 
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zdrojů, např. černé uhlí uloţené v hlubokých slojích, které lze současně vyuţít  

pro následnou geosekvestraci. [21]. Na obrázku číslo 6 jsou znázorněny některé moţnosti 

přepravy CO2.   

 

 

Obrázek č. 6: Doprava CO2  [13] 

2.3 Ukládání   

Úloţiště lze rozdělit do tří základních skupin: 

- geosférická úloţiště – uhelná souvrství, vytěţená loţiska ropy a zemního plynu, 

hluboká zvodnělá souvrství 

- přírodní biosférická úloţiště – CO2 váţí oceány, lesy, zemědělská půda 

- materiálová úloţiště – CO2 je vázáno na horniny, biomasu, do hnojiv, plastů, 

chemikálií 

Pro dlouhodobé uloţení zachyceného oxidu uhličitého  lze vyuţít následující 

geologické formace (obr. č. 7). [21]  
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Obrázek č. 7: Moţnosti ukládání CO2 v geologických vrstvách [11] 

Loţiska ropy a zemního plynu. Potenciálním úloţným prostorem zde jsou vytěţená 

nebo dotěţovaná loţiska ropy, ve kterých lze injektáţí CO2 – metoda EOR = Enhanced 

Oil Recovery zlepšit výtěţnost zbytkové ropy o 10 – 15 %. V ideálním případě 

můţe zvýšená výtěţnost ropy eliminovat náklady na zachycení a uloţení CO2. Tato metoda 

se aplikuje jiţ několik desetiletí, zejména v USA. Pouţije-li se oxid uhličitý  

v superkritickém stavu, je jeho směs s ropou dokonale mísitelná, sniţuje se tak viskozita 

ropy a směs lépe migruje k těţebnímu vrtu. Při sníţení tlaku se mísitelnost omezí a jen 

malá část CO2 zůstane rozpuštěná v ropě. Asi 80 % loţisek ropy je uloţeno v hloubce větší 

neţ 800 m, coţ je kritická hloubka pro setrvání CO2 v superkritickém stavu. Ukládání CO2 

ve vyčerpaných nebo opuštěných ropných polích počítá s přirozenou vhodností nahradit 

uhlovodíky superkritickým CO2. Jde o nejjednodušší způsob jeho uloţení. Výhodou 

ropného loţiska pro ukládání je, ţe zásoby ropy zde byly těsně uzavřeny, coţ zaručuje 

bezpečné uloţení oxidu uhličitého. Další výhodou je dostatek informací pro výběr 

vhodného prostoru pro ukládání, řízení jeho vyuţití a dlouhodobý monitoring. Kapacita 

loţiska ropy pro ukládání CO2 závisí na pórovém prostoru uvolněném ropou a dalším 

pórovém prostoru vyplněném vodou pod roponosnými vrstvami.  
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Také loţiska zemního plynu jsou dokonale utěsněna, coţ zaručuje bezpečné uloţení 

oxidu uhličitého. Vháněním CO2 lze zvýšit produkci plynu – metoda EGR = Enhanced 

Gas Recovery, ale tento přírůstek je ve srovnání s metodou EOR podstatně menší. 

Ukládání CO2 je výhodné aţ po vytěţení většiny zásob zemního plynu. 

Uhelné sloje. Jinou moţností ukládání CO2 jsou netěţitelné nebo opuštěné uhelné 

sloje. CO2 vháněný do sloje je adsorbován uhlím a vytěsňuje původně adsorbovaný metan. 

Tato metoda je velmi výhodná u loţisek uhlí bohatých na metan, kde injektovaný oxid 

uhličitý zvyšuje výtěţnost metanu aţ na 72% - metoda ECBMR – Enhanced Coal Bed 

Methane Recovery. Těţba a vyuţívání metanu sniţuje náklady na uloţení CO2. Kromě 

čistého CO2 lze u metody ECBMR pouţít uměle připravenou směs CO2 a N2 a dokonce  

i plynné produkty vzniklé spalováním uhlí. Při pouţití směsí s podílem dusíku výtěţnost 

metanu významně stoupala. Bylo zjištěno, ţe dusík lépe vytěsňuje metan, a naopak CO2 je 

přednostně adsorbován uhlím. To výrazně zvyšuje výtěţnost metanu a zároveň výrazně 

zvětšuje mnoţství adsorbovaného plynu. Ekonomicky velmi zajímavé je injektování 

kouřových spalin skládajících se hlavně z dusíku a CO2. Ty lze jednoduše a levně očistit  

od neţádoucích příměsí, nemusí se tudíţ oxid uhličitý ze spalin zachytávat. 

Slané akvifery – solanky (obr. č. 8). Ze všech geologických formací mají největší 

potenciální kapacitu pro ukládání CO2. Podmínkou je překrytí vhodnými nepropustnými 

vrstvami bez zlomů, hloubka minimálně 800 metrů, aby oxid uhličitý zůstal  

v superkritickém stavu. CO2 se injektuje pod vysokými tlaky do velkých hloubek, aby byla 

zajištěna jeho vysoká hustota a rozpustnost. Část se rozpustí ve vodě, část velmi zvolna 

vystoupá vzhůru a vytvoří vrstvu pod krycími horninami. Pokud solanka vznikla  

v pískovcích s vyšším podílem Mg-minerálů pocházejících z původních bazaltů  

nebo přímo v porézních bazaltech, jde vlastně o kombinovanou metodu geosekvestrace, 

protoţe reakcí CO2 s Mg-minerály vzniká stabilní magnezit. Je to tedy metoda minerální 

karbonatizace a nekonvenční metoda geosekvestrace.  
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Obrázek č. 8: Ukládání CO2  [13, upraveno] 

Bituminózní břidlice. Další moţností ukládání CO2 je ukládání v bituminózních 

břidlicích. Oxid uhličitý se naváţe na jílové minerály a kerogen, podobně jako je vázán 

metan v uhelných slojích. Bituminózní břidlice představují z hlediska ukládací kapacity 

významný potenciál a jako takové jsou v současné době předmětem intenzivního výzkumu. 

Solné kaverny. Podzemní solné kaverny, o objemu aţ 500 000 m
3
, jsou pozůstatky 

po těţbě soli rozpouštěním ve vodě. Tyto prostory mohou dobře slouţit pro dlouhodobé 

ukládání CO2, a to i v podobě suchého ledu, protoţe sůl je velmi neprostupná.  

Tento způsob ukládání je vysoce nákladný. 

Hluboké vodní vrstvy oceánů jsou největší ukládací prostor s dobou zadrţení  

od 400 do 500 let. Voda cirkuluje mezi povrchovými a hloubkovými vrstvami od 250  

do 1000 let. Zemská atmosféra je v kontaktu s povrchem oceánů v rozsahu 70 % povrchu 

Země, takţe mezi nimi dochází ke kontinuální výměně uhlíku. Nyní odstraňují oceány  

z atmosféry 6 Gt CO2 ročně. Ukládání antropogenního CO2 do oceánů by tento přirozený 

proces urychlilo. CO2 by mohl být injektován v kapalné fázi pod cirkulující vrstvu více  

neţ 1500 m hluboko, kde by se rozpustil ve vodě nebo by vytvořil CO2-hydráty.  

Minerální karbonatizace (obr. č. 9). Chemickou reakcí oxidu uhličitého  

s Mg- nebo Ca-silikáty vznikají karbonáty a jiné stabilní vedlejší produkty. Mg-silikáty 

CO2 separovaný ze zemního 

plynu 

CO2 injektovaný do akviferu 

plynu 

bublinky  CO2  

cca 800 m 
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jsou více rozšířeny, tvoří rozsáhlá tělesa ultrabazických hornin a jsou více reaktivní. 

Nejlepších výsledků bylo dosaţeno s olivíny (Mg2SiO4 + 2 CO2 => 2 MgCO3 + SiO2)  

a serpentiny (Mg3SiO3(OH)4 + + 3 CO2 => 3 MgCO3 + 2SiO2 + H2O). Karbonatizační 

jednotky pracují při vysokých teplotách a tlacích. Karbonatizace je urychlována 

mikromletím Mg-silikátů, čímţ se zvýší aktivní povrch, dále mícháním reakční směsi, 

přidáváním katalyzátorů, optimalizováním reakční teploty a parciálního tlaku CO2. 

Rozpouštění olivínu se urychluje superkritickými podmínkami. Serpentin se aktivuje 

intenzivním předehřátím nad 600 
°
C za účelem destabilizace krystalové struktury, 

odstranění chemicky vázané vody a zvětšení pórozity.  

 

    

 
    

Obrázek č. 9: Schéma minerální karbonatizace [21] 

Nekonvenční metody geosekvestrace. Kvůli zvyšujícím se poţadavkům  

na geologické ukládání CO2 můţe v některých oblastech nastat nedostatek konvenčních 

skladovacích kapacit, které jsou potom dosaţitelné jen za cenu transportu na velké 
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vzdálenosti. Proto jsou zkoumány další nekonvenční geologická úloţiště, která mohou mít 

menší skladovací kapacitu nebo niţší chemickou reaktivitu vzhledem k CO2, ale díky 

svému výhodnému umístění poblíţ zdroje emisí se stávají ekonomicky výhodnějšími.  

K nim lze přiřadit např. formace pískovců s vyšším podílem Mg-minerálů a porézní 

bazalty, zmíněné jiţ v oddíle o solankách. Tyto formace lze vyuţít i za nepřítomnosti 

slaných akviferů. Opět musí být pokryty dostatečně mocnou vrstvou nepropustných hornin. 

Vháněním do hloubky cca 2 km se CO2 fixuje na Mg-minerály pískovců nebo bazaltů, 

vznikají tak karbonáty. Z hlediska celkových nákladů je to proces nesrovnatelně 

výhodnější neţ minerální karbonatizace, protoţe jde geosekvestraci in situ. [21]  

2.4 Projekty CCS v Evropě 

CO2 CASTOR – Projekt CO2 from Capture to Storage je integrovaný projekt, 

zaměřený na výzkum zachytávání CO2 z kouřových zplodin při spalování fosilních paliv. 

Testy proběhly na dánské tepelné elektrárně Esbjerg. Cílem bylo zlevnit tyto technologie 

na polovinu. Dále se zabývá moţností ukládání CO2 ve vytěţeném ropném loţisku 

Casablanca ve Středozemním moři u Barcelony, ve slaném hlubinném akviferu Snovhit 

v Severním moři u Norska, ve vytěţeném ropném loţisku K12b v holandském sektoru 

Severního moře a v plynovém loţisku Lindach v Rakousku. Do projektu bylo zapojeno  

30 institucí z 11 zemí. [2, 32] 

Projekt CO2GeoNet bylo zaměřeno na integraci aktivit, přizpůsobení a integraci 

programů do společné infrastruktury a do rozvoje znalostí zaměstnanců a prezentaci 

výsledků výzkumu. Členy bylo 13 institucí, koordinátorem Britská geologická sluţba.  

[2, 17] 

CO2SINK – Projekt In-situ R&D laboratory for Geological Storage of CO2 je 

integrovaný projekt testování geologického ukládání CO2 pod opuštěný zásobník plynu  

u Ketzinu u Postupimi. V první fázi se provedla analýza. V demonstrační fázi  

se zatlačovalo 10 tisíc tun CO2 ročně po dobu tří let. Souběţně byly odbírány  

a analyzovány vzorky hornin, fluid, mikroorganismů, dále probíhalo měření a experimenty 

ve vrtech, geofyzikální průzkum, monitoring a numerické modelování. Na projektu 

spolupracovalo 14 institucí z 8 zemí. [2, 19] 
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Projekt CO2STORE je projekt navazující na SACS a GESTCO. Je zaměřen  

na případové studie čtyř lokalit v příznivé vzdálenosti od velkých bodových zdrojů emisí. 

Dánský hlubinný akvifer Havnso na ostrově Sjaend a pod mořským dnem v jeho okolí. 

Poblíţ jsou dva velké zdroje emisí CO2 a to rafinérie a tepelná elektrárna, které dohromady 

produkují 10% dánských emisí CO2. V Německu se zkoumají moţnosti ukládání CO2 

z tepelné elektrárny Schwartze Pumpe do pískovcové elevace 1500 m pod povrchem, která 

se nachází 130 km od Berlína. Ve Velké Británii se zkoumají moţnosti ukládání CO2 

z nové tepelné elektrárny v jiţním Walesu do podmořského slaného akviferu v zálivu  

Sv. Jiří. V Norsku se hledá vhodné úloţiště CO2 pro tepelnou elektrárnu Skogny  

v Trondheimském fjordu. Zvaţují se tři lokality. [2, 20] 

GESTCO – Projekt Global Storage of CO2 from Fossil Fuel Combustion je 

projekt, jehoţ úkolem bylo zhodnotit, zda je geologické ukládání CO2 schůdnou metodou 

sniţování emisí skleníkových plynů. Pro tento účel byla v Belgii, Dánsku, Francii, 

Německu, Nizozemí, Norsku, Řecku a Velké Británii vytvořena databáze velkých zdrojů 

emisí CO2. Dále byly vybrány geologické struktury pro ukládání CO2 a otázky bezpečnosti, 

konfliktu zájmů a rizik spojených s ukládáním CO2. Na bázi GISu byl vytvořen systém 

podpory rozhodování. [2, 15] 

InCA-CO2 – Projekt International Co-operation Actions on CO2 Capture  

and Storage byla podpůrná akce zaměřena na propagaci, šíření a vyuţívání výsledků 

výzkumů. Měla za úkol poskytovat podporu pro účast evropských reprezentantů  

na vrcholných mezinárodních fórech, vytvářet a udrţovat vztahy s jinými podobně 

zaměřenými programy a projekty, analyzovat nové informace a poskytovat přehled  

o aktivitách v oboru. [2, 23] 

NASCENT – Projekt Natural Analogues for the Geological Storage of CO2 – je 

projekt přírodní analogie ke geologickému ukládání CO2. Byl zaměřen na přirozené 

výskyty CO2 unikající z horninového prostředí do atmosféry. Cílem byl vývoj metodiky 

sledování a měření úniků CO2 a demonstrace věrohodnosti a spolehlivosti těchto metod 

odborné i laické veřejnosti. V rámci projektu byl rovněţ vytvořen GIS zahrnující 

významné akumulace CO2 na území Evropy. [2, 14] 
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Newtwork CO2NET je rámcový program EU, jehoţ cílem je podpora projektů, 

výměna informací, spolupráce mezi jednotlivými projekty a jejich řešiteli. Dále sdruţovat 

výzkumná a vývojová pracoviště a konečné uţivatele CCS. Formuluje strategie  

a doporučení, organizuje semináře, meetingy, vytváří standardy doporučené postupy, 

rozšiřuje informace, jedná s veřejností a nevládními organizacemi. V současnosti má  

66 členů z 18 zemí. Za ČR vystupuje Česká geologická sluţba. [2, 18] 

RECOPOL – Projekt Reduction of CO2 Emissions by Means of CO2 Storage  

in Coal Seams in the Silesian Coal Basin of Poland je výzkumný a demonstrační projekt, 

jehoţ cílem je prověřit technické a ekonomické aspekty ukládání CO2 do uhelných slojí 

spojené s moţností těţby metanu. Je to první demonstrační projekt toho to druhu v Evropě 

a čtvrtý na světě. Projekt probíhá v lokalitě Kaniow, asi 40 km jiţně od Katovic,  

kde se kdysi těţil metan. Uhelné sloje jsou zde uloţeny v hloubce 900 – 1250 m a dosahují 

mocnosti 1,3 – 3,3 m. Projekt vyuţívá jednoho ze dvou existujících produkčních vrtů,  

ale injektáţní vrt pro CO2 byl vyvrtán nově.  Vlastní vtlačování CO2 bylo zahájeno v roce 

2004. Uhlí ale mělo problémy s nízkou permeabilitou a bobtnáním. Teprve po naštěpení 

sloje v roce 2005 bylo dosaţeno kontinuálního průběhu zatlačování CO2 v objemu  

cca 12 – 15 t denně. [2, 12] 

SACS /SACS2 – Projekt Saline Aquifer CO2 Storage je projekt ukládání CO2  

do slaného podmořského akviferu v severním moři 250 km západně od Norska v plynovém 

těţebním poli Sleipner, kde těţí firma Statoil. Akvifer je asi 800 m pod mořským dnem 

v pískovcové formaci Utsira. Na projektu spolupracuje Statoil s Greenhaus Gas. Projekt 

odstartoval v roce 1995. [2, 16] 

Projekt WEYBURN – evropská část projektu v Kanadě je zaměřená na loţiskové 

poměry, hlavně hydrochemické, hydrogeologické, geomechanické. CO2 je tu vyuţíván  

ke zvýšení výtěţnosti ropy. [2, 29] 

2.5 Projekty CCS ve světě 

Projekt Balti Raman – Turecko je projekt zaměřený na zvýšení výtěţnosti ropy 

díky vtlačování CO2, který se s ropou nemísí. [2] 
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Projekt Frio – Texas, USA je projekt zaměřený na vtlačování CO2 do slaných 

akviferů na texaském pobřeţí mexického pobřeţí. [2] 

Projekt Gorgon – Austrálie je projekt vtlačování CO2 vzniklého při těţbě  

a zpracování zemního plynu do slaných akviferů. [2, 22] 

Projekt In Salah – Alţírsko je projekt zaměřený na zvýšení výtěţnosti zemního 

plynu díky vtlačování CO2. [2, 31] 

Projekt JODCO – Spojené arabské emiráty je projekt zaměřený na zvýšení 

výtěţnosti ropy díky vtlačování CO2 ze spalin z tepelných elektráren. [2] 

Projekt Liaohe – Čína je projekt testující injektáţ průmyslových spalin s vodní 

párou. [2] 

3. METODY TĚŽBY ROPY 

Loţiska ropy se dělí na primární a sekundární. V primárním loţisku je ropa 

vázána na horniny, ve kterých původně vznikla. Většinou jde o jílovité nebo vápencové 

sedimenty. V primárních loţiscích je ropa velmi jemně rozptýlená. Těţba takovýchto 

loţisek je velmi sloţitá. Sekundární loţiska jsou taková, ve kterých došlo k migraci ropy 

(obr. č. 10). Horotvornými procesy se dostaly roponosné vrstvy hlouběji do zemské kůry, 

ropa byla vytlačována do vyšších poloh, dokud nenarazila na nepropustné nadloţí. Tam  

se usadila spolu s plynem a loţiskovou vodou, který ji doprovází. Plyn tvoří plynovou 

čepici nad ropou, pod níţe je poloha loţiskové vody. Většina těţených loţisek ropy jsou 

loţiska sekundární. [9]  

 

Obrázek č. 10: Schéma migrace ropy [11] 
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Metody těţby ropy se dělí na: [1]  

- primární 

 těţba kontrolovaným tokem 

 těţba proudem plynu 

 těţba čerpáním 

- sekundární 

 těţba podporovaná vtláčením plynu 

 těţba podporovaná vtláčením vody 

- terciální 

 těţba podporovaná vtláčením oxidu uhličitého 

 těţba podporovaná vtláčením horké vodní páry 

 těţba podporovaná zapálením loţiska 

 těţba podporovaná mikroorganismy 

 ostatní 

3.1 Primární metody těžby ropy  

Primární metody těţby ropy jsou zaloţeny na vyuţívání přirozené energie loţiska  

a jednoduchých čerpacích zařízení. Těmito metodami se vytěţí 20-35% ropy, zbytek 

zůstává v pórech loţiskové horniny. Patří sem: 

3.1.1 Těžba kontrolovaným tokem  

Těţba kontrolovaným tokem – samočinná, erupční se obvykle pouţívá na počátku 

těţby loţiska ropy, kdy je v loţisku ještě dostatečně vysoký tlak. Ten je způsoben tlakem 

plynu a vody doprovázející ropu. Plyn zde můţe být rozpuštěn pod tlakem v ropě, ve vodě 

nebo můţe tvořit plynové čepice nad hladinou ropy. Jestliţe je tlak na dně vrtu větší  

neţ tlak na ústí vrtu, ropa vystupuje na povrch. Aby se s ropou nevynášely napovrch 

částečky horniny kolektoru, jsou perforované části paţnic nebo stupačky opatřeny filtry. 

V důsledku poklesu teploty se při výtoku stupačkami z ropy odděluje její parafinická 

sloţka. Ta můţe způsobit ucpání stupaček nebo dopravního potrubí, proto se musí 

pravidelně čistit škrabáním nebo proplachem párou nebo horkou ropou. 
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3.1.2 Těžba proudem plynu (airlift, gazlift) 

Těţba proudem plynu je zaloţena na principu těţby kontrolovaným tokem, přičemţ 

pokles loţiskového tlaku je kompenzován vháněním stlačeného plynu. Jestliţe se do sondy 

vtláčí stlačený vzduch, jde o airlift, pokud se do sondy vtláčí stlačený zemní plyn, pak je 

to gazlift (obr. č. 11). Do sondy se zapustí dvě řady trubek. Trubky určené pro vtláčení 

vzduchu nebo plynu se nazývají vzduchové. Trubky, kterými směs ropy a plynu stoupá,  

se nazývají těţební.  

 

Obrázek č. 11: Schéma  airliftu/gasliftu  [28, upraveno] 

Podle počtu kolon trubek zapouštěných do sondy a podle směru prodění stlačeného 

plynu a směsi plynu s naftou se rozlišuje soustředný lift  

- dvouřadý,  

- jednořadý a  

- dvouřadý nové konstrukce.  

U dvouřadého liftu se do zapaţené sondy zapustí dvě řady soustředně umístěných 

trubek. Mezikruţí se na ústí sondy utěsní. Vnější kolona trubek o větším průměru, obvykle 
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4″ = 102 mm, se zapustí co nejníţe, aţ po filtr těţební kolony paţnic. Vnitřní kolona trubek 

o menším průměru, obvykle 2″ = 51 mm nebo 1½″ = 38 mm, se zapouští uvnitř trubek 

vnější kolony. Funkci vzduchových trubek plní vnější kolona a těţební funkci plní trubky 

vnitřní kolony. Výhodou dvouřadého liftu je, ţe netěsnost těţební kolony paţnic neovlivní 

činnost liftu. Tlak pro těţbu je podstatně menší, neţ při jednořadém liftu. Nevýhodou jsou 

vyšší náklady, protoţe se zapouští dvě řady trubek. 

U jednořadého liftu se do sondy zapouští jen jedna řada trubek. Funkci 

vzduchových trubek plní těţební kolona paţnic, těţební funkci zastává vnitřní kolona. 

Nevýhodou této sestavy je nutnost dokonalé těsnosti kolon a potřeba vyššího tlaku 

vháněného plynu. Při nedokonalé těsnosti těţební kolony nastává velká ztráta plynu  

nebo úplná nemoţnost těţby. 

Dvouřadý lift nové konstrukce tvoří vnější vzduchová řada trubek, která je 

stupňovitá. Zuţuje se směrem ke spodní části. Těţební trubky se zapouští téměř na úroveň 

vzduchových trubek malého průměru. Mezi výhody této metody patří niţší cena  

ve srovnání s dvouřadým liftem, přičemţ má současně všechny přednosti dvouřadého liftu. 

U centrálního liftu se zapouští jedna řada trubek, do které se vtlačuje plyn. Ropa  

se zvedá v prostoru mezikruţí mezi touto řadou a těţební kolonou paţnic. Výhodou  

této metody je nízký počáteční tlak při uvedení sondy do těţby a čerpání velkého mnoţství 

směsi ropy ze sondy. 

3.1.3 Těžba čerpáním 

Touto metodou se těţí ropa tehdy, kdyţ uţ tlak v loţisku neumoţňuje samotokou 

těţbu a těţba proudem plynu se stává příliš nákladnou a málo efektivní. 

Lţícování. Při lţícování se do zapaţené sondy spouští na laně lţíce. Lţíce je roura, 

která je nahoře opatřena třmenem pro upevnění lana. Na spodní straně lţíce je ventil. 

Jestliţe se těţí čistá kapalina, je to ventil kulový. Pokud je to kapalina s příměsí pevného 

matriálu, má ventil podobu klapky. Ponořením do kapaliny se lţíce naplní a plná  

se vytahuje napovrch, kde se vyprázdní. 

Hlubinná čerpadla (obr. č. 12, 13). Hlubinné čerpadlo je v podstatě pístové 

čerpadlo přizpůsobené práci v ropných sondách ve velkých hloubkách. Skládá se z válce, 
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ve kterém se pohybuje nahoru a dolů dutý píst tzv. plunţer s kulovým ventilem. Ve spodní 

části válce je nepohyblivý sací ventil. Píst je zavěšený na koloně čerpacích tyčí. Ty na něj 

přenáší pohyb nahoru a dolů od čerpacího kozlíku umístěného nad ústím sondy. Čerpací 

kozlík mění rotační pohyb řemenice motoru na postupný přímočarý pohyb kolony 

čerpacích trubek. Při pohybu pístu nahoru se podtlakem otevírá spodní sací ventil  

a kapalina vchází do válce čerpadla. Horní výtlačný ventil je uzavřen působením tlaku 

sloupce kapaliny, která je v těţebních trubkách nad ním. Při pohybu pístu dolů se spodní 

sací ventil uzavírá díky tlaku kapaliny mezi sacím ventilem a pístem. Horní výtlačný ventil 

se otevírá a kapalina prochází do prostoru nad pístem. Při pohybu pístu nahoru je kapalina 

nasávána do válce čerpadla a při pohybu dolů je vytlačována do těţebních trubek. Výkon 

čerpadla závisí na průměru pístu, délce zdvihu, počtu kyvů, dále například na opotřebení 

dílů čerpadla, stupni lícování pístu, těsnosti trubkových spojů, obsahu plynu v čerpané 

směsi. 

 

 

Obrázek č. 12: Schéma hlubinného pístového čerpadla s čerpacím kozlíkem [10, upraveno] 

Legenda 

1. Motor, 2. Protiváha – závaží, 3. Ojnice, 4. Hlavní rameno, 5. Hlava, 6. Lano, 7. Ústí vrtu, 8. Ropovod, 

9. Betonový základ, 10. Vnější plášť, 11. Táhlice, 12. Potrubí, 13. Čerpadlo, 14. Ventily, 15. Ropné písky  
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Obrázek č. 13: Hlubinné čerpadlo s čerpacím kozlíkem [27] 

- U zavěšených hlubinných čerpadel je pracovní válec přímým pokračováním 

kolony těţebních trubek. Při výměně čerpadla se musí vytáhnout celá kolona 

trubek. Píst a ventily se vytahují a zapouští zvlášť na tyčích. 

- Vsazená hlubinná čerpadla mají stabilně zavěšeny trubky. Válec a píst se vytahují 

a zapouští na tyčích, takţe není třeba rozpojovat trubky, sniţuje se tak opotřebení 

závitů trubek. 

K těţbě hlubokých sond a sond s velkou těţbou se pouţívají hlubinná čerpadla  

bez tyčí.  

Elektrická odstředivá ponorná čerpadla se skládají z mnohostupňového 

odstředivého čerpadla, elektromotoru a protektoru umístěných na jedné hřídeli  

a uzavřených v ocelových pláštích stejného průměru. Celý agregát se zapouští do sondy  

na obyčejné koloně trubek. Energie je k čerpadlu přivedena kabelem, který se zapouští 

společně s kolonou těţebních trubek, na které je na vnější straně připevněn pomocí 

ţelezných třmenů. Pouţití tohoto čerpadla omezuje přítomnost velkého mnoţství písku 

těţeného s ropou, velký obsah plynu, vysoká cena čerpací soustavy, nákladnost oprav. 
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3.2 Sekundární metody těžby 

Sekundární těţební metody nastupují tam, kde je těţba primárními metodami  

u konce nebo je ekonomicky neúnosná. Jsou zaloţeny na vhánění loţiskového plynu  

nebo vody do loţiska, čímţ se tlak v loţisku udrţuje na poţadované úrovni. Takto lze 

zvýšit celkovou vytěţitelnost ropy na 50-60%. Podle vháněného média se rozlišuje: 

3.2.1 Těžba podporovaná vtláčením plynu  

Patří sem plošné vhánění plynu do loţiska. Do vtlačných sond rovnoměrně 

rozmístěných po ploše loţiska se vhání plyn, který protlačuje ropu zbylou v loţisku ke dnu 

těţebních sond. Nejlepší rozmístění sond je trojúhelníková nebo čtvercová síť. Vtlačné 

sondy jsou obklopeny těţebními. Při trojúhelníkovém rozmístění je ideální poměr 

vtlačných a těţebních sond v síti 1:2 a při čtyřúhelníkovém rozmístění 1:3. Nedoporučuje 

se pouţívání vzduchu jako vtlačného média, protoţe tvoří s plynem výbušnou směs,  

dále okysličuje ropu, čímţ zvyšuje její viskozitu a způsobuje korozi zařízení sond. Vhánění 

začíná vtlačováním malého mnoţství plynu. Postupně se mnoţství vháněného plynu 

zvyšuje. Při velkém mnoţství, nárazové vtlačování, hrozí nebezpečí protrţení plynu 

k těţebním sondám nejpropustnější částí vrstvy. Tento jev se nazývá by pass. Projevuje  

se zvýšením produkce plynu v těţebních sondách, změnou sloţení plynu, zvýšením talku 

v mezikruţí. 

3.2.2 Těžba podporovaná vtláčením vody  

Postup je podobný, jako u předchozí metody (obr. č. 14). Po ploše loţiska  

se rovnoměrně rozmístí vtlačné sondy, kterými se do loţiska čerpá voda. Rozdíl je v tom, 

ţe voda se bude snaţit proniknout do spodní části roponosné vrstvy. Ve vyčerpané vrstvě 

je ale spodní část více nasycena ropou neţ horní. Navíc voda zaplňuje póry a smáčí zrna 

horniny, čímţ uvolňuje i ropu, která se v hornině udrţuje přilnavostí. Vytlačování ropy 

vodou je tedy účinnější neţ plynem. Při velmi velkém mnoţství vháněné vody můţe dojít 

k prostupu vody nejpropustnější částí vrstvy a zavodnění sondy. Naopak, při vhánění 

malého mnoţství vody můţe být proces neefektivní. 
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Obrázek č. 14: Těţba ropy podporovaná vtláčením vody [25, upraveno] 

3.2.3 Těžba zesíleným odběrem kapaliny  

Těţba zesíleným odběrem kapaliny je vhodná pro těţbu na loţiscích těţených 

v podmínkách aktivního pohybu okrajových vod. Prudce se zvětší deprese na loţisko,  

čímţ se zvětší i odběr kapaliny z loţiska. Zvýšený proud vody s sebou strhává část ropy.  

Při přechodu těţby na zesílený odběr kapaliny je potřeba změnu provést postupně. Začíná 

se se zvětšením odběru o 30-50% a po dosaţení pozitivních výsledků se zvyšuje na dvou 

aţ čtyřnásobek. Těţba touto metodou je účinná, jestliţe se zesíleným odběrem kapaliny 

zvýší nebo alespoň neklesla. [5, 6] 

3.2.4 Vakuová těžba  

Vakuová těţba se pouţívá při takovém poklesu loţiskového tlaku, kdy ustává přítok 

do sondy. Aby se přítok do sondy obnovil, je třeba vytvořit na počvě sondy podtlak. Ústí 

sondy musí být dobře utěsněné a napojené na vývěvu. Tato metoda je ale energeticky 

velmi náročná, je třeba aţ o 80% víc energie neţ při vtlačování plynu. 

Vtlačná sonda 

Těţební sonda 

Vtlačná sonda   
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3.3 Terciální metody těžby 

Terciální metody těţby ropy nastupují v okamţiku, kdy uţ ani sekundární metody 

nestačí na udrţení produkce a těţba je ještě pořád ekonomická.  Vyuţívají ke zvýšení těţby 

externí látky, které nepochází z loţiska. 

3.3.1 Těžba podporovaná vtláčením oxidu uhličitého 

Těţba podporovaná vtláčením oxidu uhličitého (obr. č. 15) je metoda,  

kdy se do vtlačných sond rovnoměrně rozmístěných po ploše loţiska vhání CO2,  

který protlačuje ropu zbylou v loţisku ke dnu těţebních sond. Ze dna sondy je ropy 

čerpána hlubinnými čerpadly. Nejlepší rozmístění sond je trojúhelníková nebo čtvercová 

síť. Vhánění začíná vtlačováním malého mnoţství plynu. Postupně se mnoţství vháněného 

plynu zvyšuje. Při velkém nárazovém mnoţství hrozí nebezpečí by passu. Těţbou 

podporovanou vtláčením oxidu uhličitého se zde dosahuje dvojího efektu. Při vtlačování 

CO2 do loţiska se zvyšuje výtěţnost ropy a současně se zbavujeme skleníkového plynu 

oxidu uhličitého. Oxid uhličitý většinou pochází z externích stacionárních zdrojů, většinou 

ze spalování a zplyňování fosilních paliv.  

 

Obrázek č. 15: Těţba ropy podporované vtláčením oxidu uhličitého [24, upraveno] 

Vtlačná sonda 
Sklad Těţební sonda 
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3.3.2 Těžba podporovaná vtláčením horké vodní páry  

Tato metoda (obr. č. 16) se obvykle pouţívá pro těţbu velmi viskózní ropy. Vodní 

pára se vhání do pomocné sondy. Ta můţe být vertikální nebo horizontální. Horizontální 

pomocná sonda se vede několik metrů nad horizontálním těţebním vrtem. Horká pára 

vyhřeje roponosnou vrstvu mezi pomocnou a těţní sondou, tím se sniţuje viskozita ropy  

a zvyšuje tlak v loţisku. Následkem toho se zvýší tok ropy do těţní sondy a zvýší 

výtěţnost. 

 

 

Obrázek č. 16: Těţba podporovaná vtláčením horké vodní páry jednou sondou [30, upraveno] 

3.3.3 Těžba podporovaná zapálením ložiska  

Těţba podporovaná zapálením loţiska se také pouţívá při těţbě velmi viskózní ropy. 

V přiměřené vzdálenosti od těţní sondy se provede jeden nebo více pomocných vrtů. 

V místě protnutí vrtu s roponosnou horninou se ropa zapálí a pomocnou sondou se k ohni 

přivádí vzduch potřebný k hoření. Teplo, které takto vzniká, štěpí část ropy.  Nerozštěpená 

ropa se ohřívá. Obojí sniţuje viskozitu ropy. Zplodiny hoření navíc zvyšují tlak v loţisku. 

Výsledkem je vyšší tok ropy do těţní sondy a vyšší výtěţnost. 

3.3.4 Těžba podporovaná mikroorganismy  

Těţba podporovaná mikroorganismy, které metabolizují některé sloţky ropy.  

Mezi produkty metabolismu takovýchto mikroorganismů patří mimo jiné plyny,  

Pumpování páry Čerpání směsi Nasycování 
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které zvyšují tlak v loţisku a kysele reagující látky, které naleptávají horniny, čímţ zvětšují 

prostor pro přítok ropy k těţební sondě.  

3.3.5 Zvyšování propustnosti hornin torpédováním 

Zvyšování propustnosti hornin torpédováním se provádí pomocí speciálních nábojů, 

pyrotechnických náloţí, které trhací prací v roponosném horizontu vytvoří systém trhlin  

a puklin, čímţ se zlepší přítok ropy do těţební sondy. Pro účinné a bezpečné torpédování je 

třeba dobře znát polohu roponosného horizontu. Postup je takový, ţe do sondy se zapustí 

náloţ, obvykle 50 – 60 kg, která je poté elektricky odpálena. 

3.3.6 Zvyšování propustnosti kyselinováním ložiska  

Zvyšování propustnosti kyselinováním loţiska se provádí tak, ţe se do vrtu se vhání 

kyselina, která vyleptá větší prostor pro lepší přítok ropy. Pro uhličitanové horniny  

se pouţívá zředěná kyselina chlorovodíková, pro křemitanové horniny se pouţívá směs 

kyseliny fluorovodíkové a chlorovodíkové. Aby se kyselina dostala přímo na styk  

se stěnami loţiska, musí být póry loţiska očištěny propláchnutím vodou nebo organickou 

kyselinou s benzínem, aby se zbavily výplachu nebo usazeného parafínu. Na ochranu 

kovových částí vrtu před účinky kyseliny se pouţívají inhibitory koroze, sloučeniny 

arsenu, které se přidávají ke kyselině v mnoţství 1 – 5 %. [1, 7, 8]  

4. Laboratorní výzkum – měřící aparatura MAF I 

Laboratorní výzkum probíhal na lineárním modelu loţiska MAF I, měřící aparatura 

filtrační, který napodobuje filtrační pochody uvnitř horninového vzorku nasyceného 

zbytkovou ropou. Umoţňuje získat poznatky o průběhu procesů, které vedou ke zvýšení 

vytěsňování zbytkové ropy pomocí CO2. K pokusům byla pouţita ropa z loţiska Ţdánice 

s vysokou viskozitou a loţisková voda ze stejného loţiska. [2]  
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4.1 Základní informace o měřící aparatuře filtrační MAF I 

Měřící aparatura filtrační MAF I 

MAF I (obr. č. 17, 18) je laboratorní zařízení navrţené a zkonstruované pracovníky 

oddělení techniky průzkumu IGI HGF VŠB-TUO. Byla vyrobena v roce 1981. MAF I 

umoţňuje zkoumat změny kolektorských vlastností horninových vzorků při aplikaci 

intenzifikačních metod s teplotní regulací, a ke sledování aplikace CO2 při vytěsňování 

zbytkové ropy. Funkčnost zařízení byla zlepšena osazením aparatury manometry 

schopnými snímat větší tlaky a pouţitím vibračního zařízení pouţívanému ke zhutňování 

vzorku horniny. 

Hlavní část zařízení je paţnice, která představuje lineární model loţiska o délce 1 m. 

Tloušťka stěny ocelové paţnice je 8,94 mm, vnější průměr paţnice je 168,3 mm a vnitřní 

150,4 mm. Po obou stranách paţnice jsou navařeny typizované příruby ÚN – 45–186. 

Příruby jsou uvnitř upraveny tak, aby se do nich mohly vloţit podloţky – sítka z hustého 

pletiva a silné perforované desky. Uzávěry modelu jsou zajištěny dvěma víky na kaţdé 

přírubě. Kaţdé je připevněno k přírubě 12 šrouby typu M30 a utěsněné ocelovými 

těsnícími krouţky. V přírubách jsou po obou stranách vytvořeny normalizované otvory, 

které jsou osazeny vysokotlakými ventily. Ventily v horní části jsou odvzdušňovací. Ventil 

nacházející se v dolní okrajové části modelu je vtlačný. Na protilehlé straně modelu je 

výpustný ventil s gumovou hadičkou. Na horní části těla modelu je ve vzdálenosti 250 mm 

od sebe 5 manometrů. Celková hmotnost modelu je 498 kg. Hmotnost horninové náplně  

se pohybuje okolo 45 kg. Model je umístěn na stojanu s otočným čepem, který se nachází 

 v symetrickém středu modelu. Konstrukce modelu je dimenzovaná na pracovní tlaky  

o hodnotě aţ 10 kPa/cm
2
. [2]  
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Obrázek č. 17: Schéma MAF I [2] 

 

Obrázek č. 18: Prostorový model MAF I [2] 
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4.2 Vlastní měření 

Vlastní měření probíhala v roce 2009 na lineárním modelu loţiska MAF I, který je 

umístěném v laboratoři oddělení Aplikované geologie IGI HGF VŠB-TU OSTRAVA – 

dále jen lab. OAG. Při pokusech byla vţdy pouţita ropa z loţiska Ţdánice, která je svou 

vysokou viskozitou specifická a loţisková voda ze stejného loţiska.  Ekvivalentní vzorky 

kolektorských hornin byly namíchány z vodárenských písků řady VP2 a VP3. To neplatí 

pro poslední pokusy v měsíci říjnu a listopadu. Hodnota zjištěná samovolným odtokem 

ropy z kolektoru, gravitační filtrací, byla přijata za primární vytěţitelnost za laboratorních 

podmínek. [3]  

4.2.1 Měření na použitých vsázkách  

V červnu a červenci 2009 byly provedeny pokusy na starých, jiţ pouţitých vsázkách, 

tím se simulovala aplikace geosekvestrace CO2 na starých opuštěných loţiscích ropy.  

Dále byly provedeny dva nové pokusy realizované na nových vsázkách  

o granulometrickém sloţení první vsázky 0,8-1,0 mm a druhé vsázky l,0-2,0 mm. Pokusy 

zaměřené na geosekvestraci CO2 se odlišují tím, ţe injektáţní mnoţství CO2 je rovno 

jednomu objemu stanovenému z účinné pórovitosti kolektoru. [3] 

Měření realizované v měsíci červnu.  

V aparatuře MAF I stabilizované ve svislé poloze se nacházela vsázka, na které byl 

před dvěma měsíci proveden vytěsňovací pokus. Zbytková nasycenost ropou byla 18%.  

Byly provedeny celkem tři pokusy. Jeden pokus s protlačováním loţiskové vody a dva 

pokusy s loţiskovou vodou nasycenou CO2. MAF I byl 7 dnů temperován na teplotu 40
°
C. 

Loţisková voda byla zahřátá na teplotu 36
°
C. Protláčení bylo realizováno při tlaku  

0,45 MPa. Průběh vytěsňování je zdokumentován na obrázcích č. 19 aţ 22, 27 a 28.  

Z obrázků č. 19 a 20 je patrné, ţe profiltrovaná směs je tvořená vodo-ropnou emulzí 

s hustou pěnou na hladině. Po ustálení byly stěny odměrných válců potaţeny jen tenkým 

povlakem ropy. Celkové mnoţství ropy ze všech válců bylo řadově v ml, přibliţně 1%.  
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Obrázek č. 19: Odměrné válce ihned po odebrání protlačené loţiskové vody (foto lab. OAG) 

 

Obrázek č. 20: Detail odměrného válce ihned po odebrání loţiskové vody (foto lab. OAG) 

Následovaly dva pokusy s protláčením loţiskové vody sycené CO2.  Dokumentace 

pokusu je patrna z obr. č. 21 a 22. V obou případech profiltrovala loţisková voda sycená 

CO2 vzorkem, aniţ by vytěsnila měřitelné mnoţství ropy. Zbytková nasycenost vzorku 

ropou po odečtení prvního pokusu je cca 17%.  
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Obrázek č. 21: Odměrné válce ihned po odebrání loţiskové vody sycené CO2. Druhý pokus (foto lab. 

OAG) 

 

Obrázek č. 22: Odměrné válce ihned po odebrání loţiskové vody sycené CO2. Třetí pokus (foto lab. 

OAG) 

To lze vysvětlit tím, ţe i přes dlouhou odstávku aparatury jiţ ve vsázce nedošlo  

k rovnoměrnému přerozdělení zbytkové ropy. Zůstaly tu promyté zóny s vyšší 

propustností, které byly aktivovány při prvním novém pokusu. V dalších dvou pokusech 

pak loţisková voda sycená CO2 filtrovala pouze těmito zónami. Po vyjmutí těsnícího víka 
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byla z filtrační komory vybírána po vrstvách stará vsázka. Písek v promytých zónách byl 

výrazně světlejší. Promyté zóny dokumentují obr. č. 23 aţ 26. [3] 

 

Obrázek č. 23: Pohled na vsázku ve filtrační komoře po sejmutí těsnícího víka. Promyté zóny jsou 

zbarveny světleji (foto lab. OAG) 

 

Obrázek č. 24: Pohled na vsázku ve filtrační komoře po odstranění svrchní části pístu. Promyté zóny 

jsou světlejšího zbarvení (foto lab. OAG) 
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Obrázek č. 25: Promyté zóny po odstranění jedné třetiny vsázky (foto lab. OAG) 

 

Obrázek č. 26: Výrazně patrná promytá zóna po odstranění cca poloviny vsázky (foto lab. OAG) 

Měření realizované v měsíci červenci.  

V aparatuře MAF I stabilizované ve svislé poloze zůstala stará vsázka z předchozího 

pokusu provedeného v květnu. Zbytková nasycenost ropou činila cca 17%. Za těchto 

podmínek byl realizován jeden pokus s aplikací loţiskové vody sycené CO2. MAF I byl 

temperován po dobu 7 dnů na teplotu 40
°
C (obr. č. 27). Loţisková voda byla ohřátá  

na 40
°
C a následně sycená CO2. Vytěsňování probíhalo pod tlakem 0,4 MPa. Celkem bylo 
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protláčeno 7 l karbonizované loţiskové vody (obr. 28, 29). Při filtraci bylo vytěsněno 

velmi malé mnoţství ropy, řádově v ml, cca 0,8%. [3] 

 

Obrázek č. 27: MAF I s tepelnou izolací při temperaci (foto lab. OAG) 

 

Obrázek č. 28: Odměrné válce ihned po odebrání loţiskové vody sycené CO2 (foto lab. OAG) 
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Obrázek č. 29: Odměrné válce ihned po odebrání loţiskové vody sycené CO2 (foto lab. OAG) 

4.2.2 Měření na nově namíchaných vsázkách  

Měření realizována v měsících říjnu a listopadu.  

První pokus. Byla namíchána vsázka z vodárenského písku – VP o granulometrické 

frakci 0,8-1 mm. Před vlastní aplikaci na aparatuře MAF I bylo provedeno orientační 

měření na odměrném válci (viz. obr. č. 30), při kterém byl odměrný válec o objemu  

1000 ml vyplněn vsázkou o váze 2 330 g a následně zavodněn loţiskovou vodou – 380 ml. 

Gravitační filtrací pak z válce odteklo 245 ml vody. Zbylých 135 ml loţiskové vody 

zůstalo ve vodárenském písku ve formě obalové vody. Poté byl odměrný válec zaplněn 

ropou a opět byl sledován odtok při gravitační filtraci. Při tomto postupu vyteklo 65% ropy 

a 35% loţiskové vody - ze zbytkového sycení. Tyto hodnoty byly pouţity jako základ  

pro přípravu ekvivalentního vzorku – výplně MAF I. Filtrační komora MAF I má objem  

17 l. Vsázka tvořilo 25,98 kg vodárenského písku o frakci 0,8 - 1,0 mm, 2,3 l loţiskové 

vody a 4,165 l ropy. Všechny sloţky byly promíchány (obr. č. 32) a za neustáleného 

pěchování a vibrování (obr. č. 31) přisypávány do filtrační komory aparatury MAF I. 

Následně byl sledován samovolný odtok ropy a loţiskové vody – gravitační filtrace.  

Po jednom dni vyteklo 2,73 l ropy a 0,8 l loţiskové vody (obr. č. 33).  
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Obrázek č. 30: Odkapané mnoţství loţiskové vody (foto lab. OAG) 

 

Obrázek č. 31: Vibrační zařízení na plášti MAF I (foto lab. OAG) 
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Obrázek č. 32: Namíchaná vsázka (foto lab. OAG) 

 

Obrázek č. 33: Gravitační filtrace loţiskové vody a ropy odtokovým ventilem (foto lab. OAG) 

Vlastní první pokus byl realizován následovně. Vsázka v aparatuře MAF I byla 

během dvou dnů nahřáta na teplotu 40
°
C. CO2 pak bylo protláčeno filtrační komorou  

při tlacích 0,05; 0,1 a 0,15 MPa. Mnoţství vytěsněné ropy je dokumentováno na obr. č. 34 

a v tabulce č. 1.  
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Obrázek č. 34: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí CO2 při tlacích 0,05; 0,1 a 0,15 MPa (foto lab. OAG) 

Před zahájením druhého pokusu byla odfiltrovaná ropa v mnoţství 110 ml vrácena 

zpět do filtrační komory aparatury, aby byly zajištěny stejné výchozí podmínky. MAF I byl 

po dobu dvou dnů temperován na teplotu 40
°
C. Následně byla do filtrační komory 

zatláčena směs CO2
 
s loţiskovou vodou zahřátou na 40

°
C. Zatláčení probíhalo s vyuţitím 

tlaků 0,05; 0,1 a 0,15 MPa. Pozorování bylo ukončeno po odfiltrování 3 l směsi při kaţdém 

z pouţitých tlaků. Jednotlivá měření jsou dokumentována na obr. č. 35 aţ 40  

a v tabulce č. 2.   

 

Obrázek č. 35: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,05 MPa ihned 

po odfiltrování. (foto lab. OAG) 



Michal Matis: Vyuţití geosekvestrace CO2 ke zvýšení vytěţitelnosti ropných loţisek 

45 

2010 

 

Obrázek č. 36: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,05 MPa po 

ustálení. (foto lab. OAG) 

 

Obrázek č. 37: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,1 MPa ihned po 

odfiltrování. (foto lab. OAG) 
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Obrázek č. 38: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,1 MPa po 

ustálení. (foto lab. OAG) 

 

Obrázek č. 39: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,15 MPa ihned 

po odfiltrování. (foto lab. OAG) 
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Obrázek č. 40: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,15 MPa po 

ustálení. (foto lab. OAG) 

Po demontáţi víka aparatury a snímání části vsázky byla opět potvrzena teorie  

o vytvoření promytých zón - obr. 41 a 42. Ty jsou rozeznatelné podle světlého zbarvení 

písku. [3] 

 

Obrázek č. 41: Vsázka ve filtrační komoře po odstranění těsnícího víka. Promyté zóny jsou světleji 

zbarveny. (foto lab. OAG) 
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Obrázek č. 42: Promyté zóny po odstranění jedné třetiny vsázky. (foto lab. OAG) 

Druhý pokus. Byla namíchána vsázka s vyuţitím vodárenského písku – VP  

o granulometrické frakci 1,0-2,0 mm. Před vlastní aplikaci na aparatuře MAF I bylo opět 

provedeno orientační měření na odměrném válci, při kterém byl odměrný válec o objemu 

1000 ml vyplněn pískem o váze 1635 g a poté zavodněn loţiskovou vodou v mnoţství  

375 ml. Gravitační filtrací pak z válce odteklo 280 ml vody. Zbylá loţisková voda 

v mnoţství 95 ml zůstala ve vodárenském písku ve formě obalové vody. Poté byl odměrný 

válec zaplněn ropou a opět byl sledován odtok při gravitační filtraci.  

Tyto hodnoty byly pouţity jako základ pro přípravu ekvivalentního vzorku výplně 

MAF I. Filtrační komora MAF I má objem 17 l. Vsázka byla tvořena 27,795 kg 

vodárenského písku o frakci 1,0-2,0 mm, dále 1 615 ml loţiskové vody a 4 760 ml ropy. 

Tyto sloţky byly promíchány a za neustáleného pěchování a vibrování přisypávány  

do filtrační komory aparatury MAF I. Následně byl sledován samovolný odtok ropy  

a loţiskové vody gravitační filtrací. Po 40 hodinách vyteklo 4 050 ml ropy, coţ je 85%  

a 1000 ml loţiskové vody, coţ je 62%.  

Vlastní druhý pokus byl realizován tak, ţe vsázka v aparatuře MAF I byla během 

dvou dnů nahřátá na teplotu 40
°
C. CO2 pak bylo protláčeno filtrační komorou při tlacích 

0,05; 0,1 a 0,15 MPa. Mnoţství vytěsněné ropy je dokumentováno na obr. č. 43  

a v tabulce č. 3.  
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Obrázek č. 43: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí CO2 při tlacích 0,05; 0,1 a 0,15 MPa (foto lab. OAG) 

Před zahájením dalších pokusů byla odfiltrovaná ropa vrácena zpět do filtrační 

komory aparatury, aby byly zajištěny stejné výchozí podmínky. MAF I byl po dobu dvou 

dnů temperován na teplotu 40
°
C. Poté byla do filtrační komory zatláčena směs CO2  

s loţiskovou vodou zahřátou na 40
°
C s vyuţitím tlaků 0,05; 0,1 a 0,15 MPa.  

Po odfiltrování 3 l směsi při kaţdém z pouţitých tlaků bylo pozorování ukončeno. 

Jednotlivá měření jsou dokumentována na obr. č. 44 aţ 49 a v tabulce č. 4. [3] 
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Obrázek č. 44: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,05 MPa ihned 

po odfiltrování. (foto lab. OAG) 

 

 

Obrázek č. 45: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,05 MPa po 

ustálení. (foto lab. OAG) 
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Obrázek č. 46: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,1 MPa ihned po 

odfiltrování. (foto lab. OAG) 

 

 

Obrázek č. 47: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,1 MPa po 

ustálení. (foto lab. OAG) 
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Obrázek č. 48: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,15 MPa ihned 

po odfiltrování. (foto lab. OAG) 

 

 

Obrázek č. 49: Mnoţství ropy vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené CO2 při tlaku 0,15 MPa po 

ustálení. (foto lab. OAG) 
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5. ZHODNOCENÍ LABOATORNÍCH MĚŘENÍ 

Měření na pouţitých vsázkách 

Měřením na pouţitých vsázkách se simulovala aplikace geosekvestrace CO2  

na starých opuštěných loţiscích ropy.  

Měření realizované v měsíci červnu.  

V MAF I ve svislé poloze se nacházela stará vsázka se zbytkovou nasyceností ropou 

18%. Byly provedeny celkem tři pokusy. Jeden pokus s protlačováním loţiskové vody  

a dva pokusy s loţiskovou vodou nasycenou CO2. MAF I byl 7 dnů temperován na teplotu 

40
°
C. Loţisková voda byla zahřátá na teplotu 36

°
C. Protláčení bylo realizováno při tlaku 

0,45 MPa.  

Po protláčení samotnou loţiskovou vodou tvoří po profiltrování vodo-ropnou emulzi 

s hustou pěnou na hladině. Po ustálení byly stěny odměrných válců potaţeny jen tenkým 

povlakem ropy. Celkové mnoţství ropy ze všech válců bylo řadově v ml, přibliţně 1%.  

Následovaly dva pokusy s protláčením loţiskové vody sycené CO2. Loţisková voda 

sycená CO2 profiltrovala vzorky, aniţ by vytěsnila měřitelné mnoţství ropy, Zbytková 

nasycenost vzorku ropou po odečtení prvního pokusu je cca 17%. To se dá vysvětlit tím,  

ţe i přes dlouhou odstávku aparatury jiţ ve vsázce nedošlo k rovnoměrnému přerozdělení 

zbytkové ropy. Zůstaly tu promyté zóny s vyšší propustností, které byly aktivovány  

při prvním novém pokusu. Loţisková voda sycená CO2 filtrovala pouze těmito zónami.  

Po vyjmutí těsnícího víka byla z filtrační komory vybírána po vrstvách stará vsázka. Písek 

v promytých zónách byl výrazně světlejší. 

Měření realizované v měsíci červenci.  

V MAF I ve svislé poloze zůstala stará vsázka z předchozího pokusu. Zbytková 

nasycenost ropou činila cca 17%. Za těchto podmínek byl realizován jeden pokus 

s aplikací loţiskové vody sycené CO2. MAF I byl temperován po dobu 7 dnů na teplotu 

40
°
C. Loţisková voda byla ohřátá na 40

°
C a následně sycená CO2. Vytěsňování probíhalo 

pod tlakem 0,4 MPa. Celkem bylo protláčeno 7 l loţiskové vody sycené CO2. Při filtraci 

bylo vytěsněno velmi malé mnoţství ropy, řádově v ml, cca 0,8%. 
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Měřením na nových vsázkách 

První pokus. Vsázka v aparatuře MAF I byla během dvou dnů nahřáta na teplotu 

40
°
C. CO2 pak bylo protláčeno filtrační komorou při tlacích 0,05; 0,1 a 0,15 MPa. 

Mnoţství vytěsněné ropy je dokumentováno v tabulce č. 1. 

Před zahájením druhého pokusu byla odfiltrovaná ropa v mnoţství 110 ml vrácena 

zpět do filtrační komory aparatury, aby byly zajištěny stejné výchozí podmínky. MAF I byl 

po dobu dvou dnů temperován na teplotu 40
°
C. Následně byla do filtrační komory 

zatláčena směs CO2
 
s loţiskovou vodou zahřátou na 40

°
C. Zatláčení probíhalo s vyuţitím 

tlaků 0,05; 0,1 a 0,15 MPa. Pozorování bylo ukončeno po odfiltrování 3 l směsi při kaţdém 

z pouţitých tlaků. Jednotlivá měření jsou dokumentována v tabulce č. 2.  

Po demontáţi víka aparatury a snímání části vsázky byla opět potvrzena teorie  

o vytvoření promytých zón, které jsou rozeznatelné podle světlého zbarvení písku.  

Druhý pokus. Odměrný válec zaplněn ropou a opět byl sledován odtok  

při gravitační filtraci.  

Následně byl sledován samovolný odtok ropy a loţiskové vody gravitační filtrací.  

Po 40 hodinách vyteklo 4 050 ml ropy, coţ je 85% a 1000 ml loţiskové vody, coţ je 62%.  

Vlastní druhý pokus byl realizován tak, ţe vsázka v aparatuře MAF I byla během 

dvou dnů nahřátá na teplotu 40
°
C. CO2 pak bylo protláčeno filtrační komorou při tlacích 

0,05; 0,1 a 0,15 MPa. Mnoţství vytěsněné ropy je dokumentováno v tabulce č. 3.  

Před zahájením dalších pokusů byla odfiltrovaná ropa vrácena zpět do filtrační 

komory aparatury, aby byly zajištěny stejné výchozí podmínky. MAF I byl po dobu dvou 

dnů temperován na teplotu 40
°
C. Poté byla do filtrační komory zatláčena směs CO2  

s loţiskovou vodou zahřátou na 40
°
C s vyuţitím tlaků 0,05; 0,1 a 0,15 MPa.  

Po odfiltrování 3 l směsi při kaţdém z pouţitých tlaků bylo pozorování ukončeno. 

Jednotlivá měření jsou dokumentována v tabulce č. 4. 

Výsledky laboratorních měření na nových vsázkách jsou shrnuty do následujících 

tabulek. 
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Tabulka č. 1: Mnoţství ropy ustálené v odměrných válcích vytěsněné pomocí CO2 – první pokus (podle 

[3], upraveno) 

Číslo odměrného válce Tlak 1. pokus 

1 0,05 MPa 42 ml 

2 0,1 MPa 46 ml 

3 0,15 MPa 22 ml 

Celkem vytěsněná ropa 

110 ml 

7,60% 

 

Tabulka č. 2: Mnoţství ropy ustálené v odměrných válcích vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené 

CO2 – první pokus (podle [3], upraveno) 

Číslo odměrného válce Tlak 1. pokus 
Mnoţství ropy vytěsněné 

při jednotlivých tlacích 

1 

0,05 MPa 

2,5 ml 

6 ml 2 2 ml 

3 1,5 ml 

4 

0,1 MPa 

1,5 ml 

4,5 ml 5 1,5 ml 

6 1,5 ml 

7 

0,15 MPa 

0,5 ml 

6,5 ml 

8 1 ml 

9 1 ml 

10 1 ml 

11 1,5 ml 

12 1,5 ml 

Celkem vytěsněná ropa 

17 ml 

1,18% 
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Tabulka č. 3: Mnoţství ropy ustálené v odměrných válcích vytěsněné pomocí CO2 – druhý pokus 

(podle [3], upraveno) 

Číslo odměrného válce Tlak 2. pokus 

1 0,05 MPa 2 ml vody + 1 ml ropy 

2 0,1 MPa 3 ml vody + 1 ml ropy 

3 0,15 MPa 2 ml vody + 0,5 ml ropy 

Celkem vytěsněná ropa 

2,5 ml 

0,35 v % 

 

Tabulka č. 4: Mnoţství ropy ustálené v odměrných válcích vytěsněné pomocí loţiskové vody sycené 

CO2 – druhý pokus (podle [3], upraveno) 

Číslo odměrného válce Tlak 2. pokus 
Mnoţství ropy vytěsněné 

při jednotlivých tlacích 

1 

0,05 MPa 

0,2 ml 

0,7 ml 2 0,3 ml 

3 0,2 ml 

4 

0,1 MPa 

0,6 ml 

1,9 ml 5 0,8 ml 

6 0,5 ml 

7 

0,15 MPa 

0,6 ml 

4,5 ml 

8 0,6 ml 

9 0,8 ml 

10 1 ml 

11 1 ml 

12 0,5 ml 

Celkem vytěsněná ropa 

7,1 ml 

1 % 
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6. ZÁVĚR 

Měření prováděná na starých vsázkách, které jsou ekvivalentem vytěţených 

loţisek, ukazují, ţe čím vyšší byla primární těţba, tím niţší byla úspěšnost druhotných 

metod. Při vytlačování ropy pomocí CO2 bude vyuţitelný prostor pro sekvestraci CO2 

prakticky roven prostoru uvolněném primární těţbou. Zvětší totiţ jen o necelé 1%. 

Na nových vsázkách představující ekvivalent loţisek po aplikované primární těţbě 

byla úspěšnost navrhovaných druhotných těţebních metod tím vyšší, čím byla niţší 

primární těţba. To platí pro vytlačování ropy samotným CO2 i pro vytlačování pomocí 

loţiskové vody sycené CO2. Potvrzují to níţe uvedené výsledky měření. 

Při prvním pokusu, se vsázkou vodárenského písku o frakci 0,8 – 1,0 mm, byla  

v laboratorních podmínkách primární těţba – gravitační odtok 65%. Sekundární těţba  

u prvního pokusu při vytlačování ropy pomocí CO2 byla 7,6%. Při vytlačování pomocí 

loţiskové vody sycené CO2 to bylo 1,18%. 

Při druhém pokusu, se vsázkou vodárenského písku o frakci 1,0 – 2,0 mm, byla  

v laboratorních podmínkách primární těţba – gravitační odtok 85%. Sekundární těţba  

při vytlačování ropy pomocí CO2 byla 0,35%. Při vytlačování pomocí loţiskové vody 

sycené CO2 to bylo 1%. Vyuţitelný prostor pro sekvestraci CO2 zde bude prakticky roven 

prostoru uvolněnému primární těţbou. 

Z výsledků laboratorních testů prováděných na lineárním modelu loţiska MAF I 

vyplývá, ţe vtlačováním oxidu uhličitého dochází ke zvyšování výtěţnosti ropy. Ukázalo 

se, ţe vytěţitelnost ropných loţisek při vyuţití geosekvestrace CO2 je tím vyšší, čím niţší 

je primární vytěţitelnost loţiska.  

.  
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