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Abstrakt 
 

Diplomová práce řeší možnost uložení oxidu uhličitého v podzemí uzavřeného dolu 

v Ostravsko-karvinském revíru. Tímto způsobem uložení oxidu uhličitého se zabývá řada 

mezinárodních organizací a je také předmětem úsilí řady států, včetně ČR. V diplomové 

práci byly provedeny určité zkoušky, které naznačují, že zamýšlený způsob uložení, by 

mohl být úspěšný.  

 

Klíčová slova: 

Oxid uhličitý, skleníkový efekt, potenciální úložiště, Důl Paskov. 

 

Abstract 

I solve in this thesis the problem of storing carbon dioxide in a closed underground mines 

in the Ostrava - Karvina district. Way to store carbon dioxide is engaged in a number of 

international organizations and is also subject to the efforts of many countries, including 

the Czech Republic. In thesis they were performed certain tests that indicate that the 

proposed method of storage could be successful.  

 

Key words: 

Carbon dioxide, the greenhouse effect, the potential repository, Paskov mine 
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Úvod 

Obsahem diplomové práce je možnost uložení oxidu uhličitého v podzemí 

uzavřených dolů v Ostravsko-karvinském revíru. Otázka jakým způsobem uložit, nebo 

uzavřít oxid uhličitý, aby neohrožoval atmosféru, se stává aktuální a je předmětem zájmů 

řady mezinárodních organizací. S ohledem na prokazatelné zvyšování teploty na Zemi, 

prakticky od dob zahájení průmyslového rozvoje, kolem roku 1800, se problémem 

oteplování v důsledku zvýšených emisí skleníkových plynů začíná zabývat politická 

reprezentace i odborná veřejnost, prakticky v celém světě. Z řady důkazů a studií vyplývá, 

že jednou z příčin oteplování může být zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého  

v ovzduší. 

V bakalářské práci jsem řešila možnost snížit emise CO2 v širším kontextu  

a zabývala se důležitými aspekty, převážně ale jen v obecné rovině. V zadání diplomové 

práce je už ale konkrétní požadavek, posoudit možnost uložit oxid uhličitý v některém 

uzavřeném dole OKD.  

Při studiu dosavadních zkušeností jsem zjistila, že praktická aplikace takového 

způsobu uložení ještě nebyla nikde realizována. 

Obdobný problém byl do určité míry řešen ve dvou lokalitách. Na belgických 

dolech v revíru Limburg – Campine a na dole Leyden v USA. Zde se však jednalo  

o sezónní uložení metanu, když v době nízké spotřeby se metan uzavřel v dole, aby se pak 

v době vyšší spotřeby čerpal. Přesto tyto zkušenosti a poznatky vedly k dalším pokusům, 

uložit obdobným způsobem i CO2, ale natrvalo.  

Všechny tyto náměty jsem posoudila a využila je k vlastnímu návrhu, jak uložit 

oxid uhličitý i na uzavřených dolech OKD. Z detailního rozboru situace vyplynulo, že 

jediným možným úložištěm by mohl být závod Paskov. Ostatní uzavřené, ale i činné do ly 

OKD jsou vzájemně propojeny důlními díly, nebo vodními cestami, takže je zde vysoké 

nebezpečí bočního úniku plynu. 
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Cíl práce 

Cílem práce bylo nalézt vhodné prostory v uzavřených dolech Ostravsko – 

karvinského revíru, do kterých by bylo možno uložit CO2. Pro tento účel bylo nutno 

posoudit teoretické zákonitosti skupenství oxidu uhličitého, aby se umožnilo jeho uložení.  

Po posouzení situace na jednotlivých dolech OKD jsem zjistila, že jediným 

vhodným úložištěm je uzavřená lokalita závodu Paskov. V práci jsem proto ověřila, zda 

v daných hornicko – geologických podmínkách, bude uložení bezpečné. Podle analýzy  

a provedení výpočtu by závod Paskov mohl být vhodným úložištěm. 
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1 Ukládání CO2 podle záměru mezinárodních organizací 

Zpráva European Academies Science Advisory Council (EASAC), se zabývá 

problematikou zachycování, dopravy a ukládání oxidu uhličitého. Carbon Capture Storage 

(CCS). Je datována květen 2013, takže se jedná zřejmě o nejnovější materiál k uvedené 

problematice. Vzhledem k vysoké vědecké úrovni EASAC jde nepochybně o poznatky, 

které je možno chápat jako směrodatné pro další případné konkrétní řešení [1]. 

S ohledem na téma práce uvedu některé závěry, kterými chci prokázat, že jsem se 

snažila moje vlastní řešení koordinovat s poznatky CCS. 

Studie EASAC se zaměřuje na výzvu k rozvoji technologií CCS v Evropě  

a způsoby, jak mohou být tyto problémy řešeny, aby se v horizontu do roku 2050 CCS 

uplatnilo, jako smysluplný program. 

Při realizaci programu CCS je nutno uplatnit tyto technologie: 

 Zachytit oxid uhličitý. 

 Zajistit jeho transport. 

 Bezpečně uložit. 

1.1 Stávající způsoby ukládání CO2 

Pro dosavadní strategii ukládání oxidu uhličitého, která je aktuální v Evropě, ale  

i ve světě, je důležitý celkový objem CO2, případně i dalších skleníkových plynů, které 

existuji v atmosféře [8, 47, 48]. 

V Evropské Unii se podle European Environment Agency a International Energy 

Agency vypouštělo v roce 2011 do ovzduší 3,8 Gt (giga tun, 1G = 10
9
) oxidu uhličitého.  

To je 13 % celkových emisí, které se produkují ve světě [4, 46]. 

Emise plynů v ČR v roce 2010 pocházely ze zdrojů, uvedených v tabulce 1 [3]. 
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Tabulka 1. Emise plynů z jednotlivých zdrojů; v ČR rok 2010. 

(MtCO2eq, milion tun CO2eq) [3]. 

 

Zdroj emise MtCO2eq 

Výroba elektřiny a tepla 62 

Ostatní emise z energetiky 1 

Průmysl 18 

Domácnosti 10 

Služby 5 

Doprava 19 

Celkem emise v celé ČR 115 

 

„ Ve srovnání s celosvětovými a evropskými emisemi je podíl ČR téměř zanedbatelný. To 

nás ale nezbavuje odpovědnosti za jejich snižování. Emise, které vznikají na našich 

zdrojích, se bezprostředně podílejí na nepříznivém efektu na našem území“[4]. 

Podle dosavadních poznatků se pro ukládání oxidu uhličitého uplatňují 3 základní 

technologie: 

 Uložení do slaného akviferu 

 Uložení do vytěženého ložiska nafty 

 Injektáž do nevytěžené uhelné sloje. 

Všechny způsoby jsou schematicky znázorněny na obrázku 1. 
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Obrázek 1. Schéma jednotlivých způsobů ukládání CO2 v podzemí [7]. 

 

Studie mezinárodního panelu o Klimatických změnách a Mezinárodní energetická 

agentura (IEA, 2010) uvedly, že je nutno instalovat CCS tam, kde fungují elektrárny 

s fosilními palivy a na průmyslové závody, aby se minimalizovaly možné problémy, 

způsobené skleníkovými plyny. Podle tohoto plánu se předpokládá realizace projektu 

100 CCS v roce 2020 a projektu 3 400 CCS v roce 2050 [5,45]. 

Oba projekty vyžadují částku € 1,8 – 2,3 biliónů (10
12

), aby se dosáhla redukce 

50 % skleníkových plynů do roku 2050. Program CCS má podle tohoto plánu přispět ke 

snížení emisí o 20 %. Určitý problém je v tom, že 2/3 z potřebné instalace CCS připadají 

na Čínu, Indii a rozvojové země. 

Podle [1] je v Evropě kapacita prostor, do kterých by se dal uložit CO2 celkem pro 

117,0 Gt. Z toho 95,7 Gt jsou úložiště v hlubokých solných vodních kolektorech 

(akvifery), 20,2 Gt v polích po vytěžené naftě a plynu. 1,1 Gt oxidu uhličitého by se dalo 

podle této studie uložit v nedobyvatelných uhelných slojích. 

Přehled všech činných i projektovaných lokalit pro CCS je v tabulce 2. 
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Tabulka 2. Přehled činných i projektovaných lokalit pro CCS. Přepracováno podle [1]. 

 

Pracoviště Země 

Objem CO2  

(Mt za rok) Způsob uložení 

Datum 

provozu 

Val Verde Gas Plants USA 1 Zvýšení těžby nafty 1972 

Enid Fertilizer CO2 EOR Project USA 0,68 Zvýšení těžby nafty 1982 

Shute Creek Gas Processing Faci USA 7 Zvýšení těžby nafty 1986 

Sleipner CO2 Injection Norsko 1 

Hlubinná solná 

formace 1996 

Great Plains Synfuel Plant and USA 3 Zvýšení těžby nafty 2000 

Weyburn–Midale Project 

    

In Salah CO2 Injection Alžír 1 

Hlubinná solná 

formace 2004 

Snohvit CO2 Injection Norsko 0,7 

Hlubinná solná 

formace 2008 

Century Plant USA 5 Zvýšení těžby nafty 2010 

Projekty 

Air Products Steam Methane USA 1 Zvýšení těžby nafty 2012 

Reformer EOR Project 

    
Lost Cabin Gas Plant USA 1 Zvýšení těžby nafty 2012 

Illinois Industrial CCS Project USA 1 

Hlubinná solná 

formace 2013 

ACTL with Agrium CO2 Kanada 0,59 Zvýšení těžby nafty 2014 

Boundary Dam Integrated CCS Kanada 1 Zvýšení těžby nafty 2014 

Demonstration Project 

    
Kemper County IGCC Project Austrálie 3,5 Zvýšení těžby nafty 2014 

Gorgon Carbon Dioxide 

Injection Austrálie 3,4 – 4,1 

Hlubinná solná 

formace 2015 

Quest Kanada 1,08 

Hlubinná solná 

formace 2015 

 

Z tabulky vyplývá, že se zatím CCS postup, nebo projekty, zaměřují pouze na 

2 technologie. Využití ke zvýšení těžby nafty a uložení do solných kolektorů. A to ne 

v nijak širokém měřítku. Celkem je celosvětově provozně aplikováno pouze 8 případů 

CCS a s osmi dalšími se uvažuje v nejbližší budoucnosti.  

Technologie vtlačování CO2 do nedobyvatelné sloje a tím způsobené uvolňování 

metanu mezi nimi nefiguruje. 
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Zadání, v mé diplomové práci tak představuje novou výzvu, protože takový způsob 

ukládání je zatím jen ideový námět. Domnívám se ale, že mohu zpracovat základní 

teoretická kriteria a provést jejich případnou verifikaci, aby se možnost ukládat CO2  

i v hlubinných dolech potvrdila, nebo vyvrátila.  

K takovému důkazu jsem musela posoudit řadu závislostí, zejména: 

 Teoretické zákonitosti stavu CO2, v různých poměrech tlaku a teploty 

 Vlastnosti prostředí v předpokládaném úložišti hlubinného uhelného dolu 

 Zadržení plynu v daném prostředí. 

K tomu jsem využila také [5, 6, 12, 13, 14, 16]. 
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2 Teoretické zákonitosti stavu CO2 v různých poměrech  

 

Pro posouzení stavu oxidu uhličitého, který má být ukládán do podzemí, je důležitý 

fázový diagram. 

 

 

Obrázek 2. Fázový diagram oxidu uhličitého. Přepracováno podle [2]. 

 

V hlubinných dolech panují různé podmínky. Obecně s hloubkou uložení roste tlak 

a teplota. V  Ostravsko - karvinském revíru předpokládáme v hloubce pod povrchem 

500 m horský tlak 12 MPa, v hloubce 1000 m pak už 25 MPa. Takové podmínky 

významně určují skupenství CO2, proto jsem z dostupných zdrojů vybrala fázový diagram 

CO2 [4, 17, 18, 19] Obrázek 2.  

Jak jsem si ale ověřila z příkladů praktické aplikace ukládání na Dole Leyden  

a belgických dolech [28], bude uložený plyn v podzemí jen pod injektážním tlakem. A ten 
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je výrazně nižší, než horský tlak a dosahuje kolem 2 MPa. Z tohoto zásadního poznatku 

pak vycházím při výpočtu úložní kapacity a možnosti úniku CO2 z úložiště k povrchu. 

2.1 Rozpustnost CO2 ve vodě 

V prostředí, ve kterém předpokládám uložení oxidu uhličitého, bude mít vliv na 

konečný efekt i přítomnost vody. K posouzení, jak se může plyn ve vodě rozpustit, jsem 

využila diagram na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3. Rozpustnost CO2 ve vodě. Přepracováno podle [1]. 
 

Z obrázku 3 vyplývá, že se ve vodě nerozpustí příliš významné množství oxidu 

uhličitého. Pro rozpuštění 1,2 t oxidu uhličitého při teplotě kolem 30
 °

C bychom 

potřebovali 1 000 t vody. 

 

2.2 Chemické procesy mezi CO2 a prostředím 

Chemické procesy mohou ovlivnit rychlost, kterou může být CO2 injektován do 

úložné formace. V závislosti na typu rezervoárových hornin, složení fluidu a podmínkách v 

rezervoáru (teplota, tlak, objem, koncentrace atd.) se v blízkosti vrtu mohou vyskytnout 

procesy rozpouštění a srážení minerálů. To může způsobit zvýšení nebo snížení rychlosti 
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injektáže. Jakmile je CO2 vtlačen do rezervoáru, jeho část se rozpustí ve slané formační 

vodě a pH mírně klesne, což je tlumeno rozpouštěním karbonátových minerálů přítomných 

v hostitelské hornině. 

Karbonáty jsou prvními minerály, které se rozpouštějí, protože jejich reakční 

rychlost je velmi vysoká; rozpouštění začíná ihned po zahájení injektáže. Tento proces 

rozpouštění může zvýšit porózitu horniny a injektivitu [2, 3, 20, 21, 22]. 

2.3 Rozpouštění (zadržení pomocí rozpouštění) 

Malé množství injektovaného CO2 se rozpustí – nebo je převedeno do roztoku –  

v solance přítomné v pórovém prostoru rezervoáru. Důsledkem rozpouštění je skutečnost, 

že voda s rozpuštěným CO2 je těžší než voda bez něj. Má tím pádem tendenci pohybovat 

se směrem dolů ke dnu rezervoáru. Rychlost rozpouštění závisí na kontaktu mezi CO2 

a solankou. Množství CO2, které se může rozpustit, je omezeno maximální koncentrací. 

Vzhledem k pohybu injektovaného CO2 směrem vzhůru a vody s rozpuštěným CO2 

směrem dolů však dochází k neustálému obnovování kontaktu mezi solankou a CO2. Tím 

se zvyšuje množství CO2, které se může rozpustit. Tyto procesy jsou relativně pomalé, 

protože probíhají v úzkých pórových prostorech [2, 3, 20, 21, 22]. 

2.4 Mineralizace (minerální zadržení) 

Oxid uhličitý, zvláště v kombinaci se solankou přítomnou v rezervoáru, může 

reagovat s minerály tvořícími horniny úložiště. Některé minerály se mohou rozpustit, 

zatímco jiné se naopak mohou vysrážet, a to v závislosti na pH a minerálním složení 

rezervoárových hornin. 

Všechny tyto procesy budou ovlivňovat i předpokládané ukládání CO2 do 

vytěžených prostor hlubinného dolu, proto je v konečném posouzení vezmu v úvahu [2, 3, 

20, 21, 22]. 
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3 Vlastnosti prostředí v úložišti hlubinného uhelného dolu 

Pro potvrzení názoru, že koncept ukládat CO2 do vydobytých prostor uzavřeného 

hlubinného uhelného dolu, má reálný základ, uvedu dosavadní poznatky o této 

problematice. 

Na belgických, ale i jiných dolech byly provedeny určité experimenty pro uložení 

CO2. Za ověřenou technologii v belgických dolech Anderlues a Péronnes lze pokládat 

sezónní uložení zemního plynu v zásobníku s podtlakem. Pro uložení oxidu uhličitého však 

potřebujeme přetlak a dlouhodobé uložení. Slín a křídový útvar v lokalitě tvoří dostatečně 

těsnou uzávěru také v řadě dalších uhelných dolů. V každém konkrétním případě to však 

vyžaduje podrobné ověření [28]. 

Bezpečnostní rizika pro uskladnění oxidu uhličitého jsou nízká. Zvláštní pozornost 

se musí věnovat tektonickým poruchám a také zhodnotit režim distribuce napětí v hornině. 

Standardní technika, aplikovat CO2 do nádrže, zahrnuje vstřikování kapalného CO2. 

Nadměrnému ochlazení nádrže a vstřikovacího zařízení se lze vyhnout snížení tlaku CO2  

a vstřikovat ho jako plyn, nebo když se nádrž částečně zaplní, aplikovat systémy 

vstřikování pro vstřikování kapalného CO2.  

Injektovaný oxid uhličitý se může uložit ve volných prostorech, rozpustit se ve 

vodě, která je zde přítomna, nebo se adsorbuje na uhlí. Objem oxidu uhličitého, který lze 

těmito způsoby uložit, se dá vypočítat. Ale doposud nejsou všechny závislosti pro výpočet 

ještě detailně prozkoumány. Spolehlivě lze měřením zjistit objem plynu, který byl 

injektován, ale další volná kapacita se zatím nedá určit zcela jednoznačně. Výsledky 

získané na dolech Beringen – Zolder – Houthalen dokazují, že uložení oxidu uhličitého je 

nadějný postup i pro samotné zjištění kapacity. Potvrdilo se, že bude možno injektovat  

300 000 tun ročně po dobu 25 let [28]. 

Pro úspěšné a bezpečné uložení CO2 se předpokládají tato kritéria: 

 Musí být vyloučena komunikace mezi nádrží (prostorem k uložení oxidu 

uhličitého) a povrchem, jinak by tím došlo k proniknutí oxidu uhličitého do zdrojů 

pitné vody a atmosféry. 

 Musí být vyloučena boční komunikace mezi jinými doly a vodními kolektory, která 

by rovněž znamenala vážné nebezpečí s možnými úniky k povrchu.  
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 Právě tato podmínka se ukázala jako zásadní při řešení mého úkolu v diplomové 

práci. Jak uvedu dále, až na výjimku dolu Paskov, existuje mezi jednotlivými doly 

Ostravsko – karvinského revíru propojení (boční spojení). 

 Množství přítoku vody do dolu by mělo být nízké, protože právě suchý důl usnadní 

uložení CO2. 

Podmínka komunikace mezi nádrží a povrchem souvisí s řadou faktorů. Jedním 

z důležitých je tlak v nádrži a rozdíl tlaku mezi nádrží a povrchem.  

CO2 se v úložním prostoru izoluje třemi způsoby. 

1.  Soustředí se ve volném prostoru 

2.  Rozpustí se v roztoku důlních vod 

3.  Adsorbuje se na zbývající uhlí v dole. 

3.1 Uložení ve volném prostoru 

Volný prostor se týká všech dutin v uhelných dolech, které jsou způsobilé pro 

injektovaní CO2. Tato definice odpovídá absolutní efektivní pórovitosti nádrže uhelného 

dolu a zahrnuje také díla, která jsou stále otevřená, (např. jámy nebo hlavní chodby),  

a zbývající prostory pórů v  části dolu, která se už zavalila, včetně závalového prostoru 

porubů, a prolomené zóny nad původními díly. Ve vzácných případech lze zbývající 

prostor odhadnout přímo podle dobývek a poklesů. Pro většinu dolů, tato data chybí  

a odhady musí být založeny na extrahovaném a reziduálním objemu. Konečný tlak  

v rezervoáru a výsledná dekompozice ze zlomové zóny kolem vytěžené oblasti mohou vést 

k dodatečnému zvýšení objemu nádrže [26, 27]. 

3.2 Residuální (zbývající) objem úložiště 

Převládající dobývací metodou v evropských uhelných dolech je stěnování. Dříve 

se vyrubaný (závalový) prostor také někdy zakládal a to zejména tam, kde bylo nutno 

zmírnit vliv poklesů na povrchu. Původní volný prostor v těchto zónách se však zmenší, 

protože nepodepřený strop propadne. Podle zkušeností se tak mocnost v původním 

závalovém prostoru, která odpovídala mocnosti sloje, sníží na 30 ale i 90 %. Proto je 

residuální objem vydobytého bloku jenom určitý podíl vydobytého prostoru. Údaje o 

velikosti residuálního prostoru se dosti liší, revír od revíru. Pro revíry Limburg – Campine 

– Ruhr se s určitou mírou nejistoty udává průměrně 7 % vydobytého prostoru. Pro jiné 
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evropské revíry ale může být tento objem větší, až do 20 %, (Malolepszy & Ostaficzuk, 

1999; van Tongeren & Laenen, 2001) [26, 27]. 

Jiná důlní díla, například jámy a jejich infrastruktura, náraží, sklady, trafostanice, 

překopy, slepé jámy, šibíky, mohou mít residuální prostor poměrně velký až k 100 % a 

mají extrémně velkou permeabilitu mezi jednotlivými částmi dolu. Chodby a díla pro 

přípravu porubů mají přibližně stejný residuální objem jako poruby [28]. 

3.3 Určení dodatečného reziduálního objemu úložiště podle poklesové 

kotliny  

V Limburské pánvi, v Holandsku, byly v souvislosti se stoupající hladinou vody 

v podzemí uzavřeného dolu sledovány změny poklesové kotliny. Zjistilo se, že v poklesové 

kotlině došlo k mírnému zvednutí úrovně dna přibližně o 25 až 30 cm, což představovalo 

asi 3 - 5 % hodnoty původního poklesu. Tento efekt se přičítá regeneraci hydrostatického 

tlaku pod povrchem, který ovlivní zlomovou zónu kolem vyrubaného prostoru. I když vliv 

zvednutí je poměrně malý ve srovnání s hodnotou poklesu, má relativně velký efekt na 

zbývající objem v dole. Zvednutí dna poklesové kotliny je odezva na změny objemu pod 

povrchem. Teoreticky změny objemu měřené na povrchu budou úměrné změnám objemu 

v hloubce. Lze to vyjádřit rovnicí 

       (1) 

      (2) 

  je průměrné zvednutí dna kotliny 

S povrch   je oblast, ve které došlo ke zvednutí dna kotliny 

V zásobník je zvětšený objem zásobníku, resultující z efektu zvednutí 

Hodnota h povrch může být stejná jako průměrné hodnoty oblasti Limburg 

(Holandsko), tj. 0,5 m. 

Residuální dodatečný prostor se skládá z efektivní porozity indukované zvýšeným 

tlakem vody v pórech. Celkový residuální (zbytkový) dodatečný prostor v nezatopeném 

uhelném dole může být proto podstatně menší, než residuální prostor při tlaku v době 

zaplňování prostor, protože zvednutí dna poklesové kotliny je zanedbatelné. Jinými slovy, 

residuální dodatečný prostor, který vznikne dodatečným tlakem v pórech, se oproti 

původnímu prostoru, v době zaplňování příliš nezvýší. Zvýšení tlaku v zásobníku o 10 %, 

oproti hydrostatickému, proto představuje zvýšení residuálního prostoru také asi 10 %. 
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Tyto teoretické předpoklady musí být v každé konkrétní lokalitě potvrzeny 

měřením v poklesové kotlině [28]. 

3.4 Adsorpce CO2 na uhlí 

Adsorpce je distribuce látek plynné nebo kapalné fáze na povrchu pevného 

substrátu. Je výsledkem van der Waalsovy síly působící mezi adsorbátem, jako je například 

CH4, nebo CO2, a adsorbentem, jako je například uhlí. Vzhledem k tomu, že celkový 

vnitřní povrch oblasti uhlí je vysoký, díky mikroporézní struktuře, adsorbované množství 

je obecně významnější. Aktivní uhlí při pokojové teplotě a vysokém tlaku může 

adsorbovat až 50% své vlastní hmotnosti. Pro fyzické vzorky uhlí to je obvykle  

4 až 10 krát méně. Adsorpční kapacita uhlí se zvyšuje se zvyšujícím tlakem a snižující 

teplotou. Za normálních podmínek se hydrostatický a geotermální tlak a teplota zvýší s 

hloubkou. V malé hloubce (0 - 300 m), bude účinek tlaku při zvýšení adsorpční kapacity 

uhlí dominantní, zatímco ve větší hloubce maximální adsorpční účinek pomalu klesá  

v důsledku zvyšující se teploty.  

Jako pravidlo může platit, že molekulární sorpční kapacita pro CO2 je asi dvakrát 

vyšší, než pro metan. Určité typy uhlí, zejména s nižším stupněm prouhelnění, mohou ale 

při nižším tlaku preferovat adsorpci pro CH4. To může způsobit, že určité typy uhlí 

nebudou vhodné pro zachycení oxidu uhličitého. Nejdůležitější faktory, které způsobují 

rozptýlení adsorpční kapacity, souvisí s mikroporozitou, která je přímo úměrná vnitřní 

ploše povrchu (povrchu, který je vhodný pro adsorpci), obsahu popela (anorganické 

složky), a macerálové skladbě. (Macerálová skladba je tvořena internitem, vitrinitem  

a liptinitem). V současné době nejsou k dispozici žádné závislosti, kterými by se dalo 

predikovat chování uhlí v závislosti na těchto vlastnostech. Lze však potvrdit, že vlhkost 

vrstev uhlí může snížit jeho adsorpční kapacitu až na 65 %, vzhledem k celkovému 

nasycení vodou. Ten samý trend potvrdily i isotermy pro suché a mokré vzorky uhlí [14, 

28]. 
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3.5 Rozpustnost CO2 v důlní vodě 

Oxid uhličitý má poměrně vysokou rozpustnost v čisté vodě. Pokud je voda 

dostatečně alkalická, pak se rozpustnost zvyšuje tvorbou hydro-karbonátových iontů. 

Zvýšení tlaku přispěje ke zvýšení rozpustnosti, ale zvýšení salinity má opačný efekt. 

Zvýšení teploty může zvýšit, ale také snížit efekt rozpustnosti, v závislosti na 

převládajícím tlaku. Protichůdný efekt tlaku, teploty a salinity obvykle resultuje ve zvýšení 

rozpustnosti CO2 ve vodě s přibývající hloubkou [28]. 
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4 Klíčové podmínky pro ukládání CO2 

Hlavní otázky, které se týkají ukládání CO2 v uhelných dolech, je technická 

proveditelnost, bezpečnost při přetlaku v zásobníku dolu a možnost injektovat do 

zásobníku při nízkém tlaku [28]. 

4.1 Tlak v zásobníku (rezervoáru) 

Ukládání CO2 v zásobníku si vyžaduje minimální tlak, aby uložení ve volných 

prostorech bylo dlouhodobé. Na kontaktu plyn voda je nutný minimální hydrostatický tlak 

panující ve formaci, aby se zásobník ochránil před zatopením (obrázek 4, bod „B“). 

Můžeme předpokládat, že rezervoár pod touto úrovní (hloubkou) se zatopí a bude mít 

všeobecně menší kapacitu pro uskladnění, (uskladňování rozpustností a adsorpce na 

mokrém uhlí, obrázek 6, mezi body „B“ a „C“). Část nad touto hloubkou bude mít tlak 

v rezervoáru vyšší než je hydrostatický gradient (obrázek 4, mezi body „A“ a „B“). 

Rezervoár tedy bude v přetlaku. Největší množství přetlaku bude působit na hlavě 

zásobníku, v jeho nejvyšším místě, (obrázek 4, bod „A“). Pro určení maximálního tlaku 

v zásobníku je tedy rozhodující kvalita uzávěry. Ta také přímo souvisí s kapacitou volného 

prostoru. Zásadním problémem úložní kapacity v uhelných dolech je tedy kvalita uzávěry, 

to je vlastně vrstva horniny nad uhlonosnou formací. Většina hlubinných evropských dolů 

má v nadloží litologickou jednotku, která může primárně působit jako dobrá uzávěra 

(křída, slín, různé druhy písku, jíl). Je pravděpodobné, že těsnicí vlastnosti reaktivní křídy 

se zlepší při kontaktu s CO2, nebo roztokem CO2 s bohatou mineralizací v průduchu pórů 

[28].  
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Obrázek 4. Schéma rozdělení tlaku při ukládání CO2. Přepracováno podle [28]. 

 

Mezi body A a B je tlak oxidu uhličitého v zásobníku (úložišti) v přetlaku, 

vzhledem k hydrostatickému tlaku. Mezi body B a C je tlak oxidu uhličitého oproti 

hydrostatickému tlaku nižší. 

Důležitou podmínkou spolehlivého uzavření CO2 v úložišti je také utěsnění všech 

důlních děl, která spojují podzemní prostory s povrchem. Týká se to zejména svislých jam 

[28]. 

4.2 Rizika ukládání v souvislosti s nízkou permeabilitou a tektonickou 

porušeností. 

Oxid uhličitý se stává pro člověka nebezpečným při delším vdechováním 

koncentrace vyšší než 5 % objemových jednotek. Při pomalém přechodu difůzi, mezi 

podzemím a povrchem se CO2 rozpustí v ovzduší, nebo v podzemní vodě. Vysoké 

koncentrace oxidu uhličitého se mohou na povrchu objevit jen v důsledku náhlého 

dočasného uvolnění. Protože CO2  je těžší než vzduch, mohl by takový stav nastat jen 

v údolích, nebo omezených oblastech pokryvu. To by pak představovalo značné riziko pro 

životní prostředí. V extrémních případech by mohl přetlak také způsobit zmrazení 

bezprostředního okolí. 

Únik oxidu uhličitého může také nastat podél stávající infrastruktury, jako jsou 

průzkumné a injektážní vrty, nebo a to je obzvláště důležité, podél geologických poruch. 
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Injektážní a monitorovací vrty, které budeme zřizovat pro případnou injektáž, mohou být 

provedeny tak, aby byly dostatečně bezpečné. 

Diskuse proto byla zaměřena na uzavřené doly se složitým uložením, jako doly 

v revíru Limburg-Campine, v Belgii, nebo Severním Porúří [28]. 

Obdobné geologické podmínky, jako na belgických dolech, jsou i v Ostravsko – 

karvinském revíru. 

Poruchové zóny z období po uložení uhlonosné formace protínají nadloží dolu. 

Mohou se tedy stát komunikací mezi úložištěm a třetihorním vodním horizontem, nebo 

povrchem. Během dobývání způsobily některé tyto přírodní poruchy extensivní zatopení 

důlních děl. 

Zatím nebyly v revíru Campine zjištěny hodnoty permeability v poruchových 

zónách. Je ale nepravděpodobné, že by zóny, které spojují mělké zvodně s dolem a po 

celou dobu životnosti dolu se prezentovaly jako suché, měly vysokou permeabilitu. To je 

zřejmě způsobeno výplní poruchové zóny ve formacích s vysokým obsahem jílu, které se 

projeví jako méně propustné. Když byly zóny tektonické porušenosti přeťaty během ražení, 

nebo dobývání a přivedly vodu, někdy i v dramatickém množství, neindikuje to primární 

propustnost (permeabilitu) poruchové zóny. Je to pouze reakce zóny na otevření  

a roztažení v důsledku změny napěťového stavu. Při ražení důlních děl nebyly zjištěny 

žádné známky, že by se značně zvýšila permeabilita v nebo okolo poruchové zóny. Jsou 

ale důkazy o rozšíření poruchové struktury, jako reakce na změny napěťového stavu 

v důsledku důlní činnosti. Napěťový stav se také změní, pokud se důl zatopí, nebo využije 

jako reservoár pro CO2. A to může také znamenat opětovné rozšíření poruchové zóny 

s následným možným únikem CO2. 

Takový vývoj je komplexní záležitost, nejméně ze tří důvodů. Především stav 

napětí v blízkosti tektonické poruchy je často anomální. Generálně platí pravidlo, že osa 

napětí se rozšíří paralelně, nebo kolmo k rovině poruchy. Proto je obtížné předvídat jaké 

změny v generálním stavu napětí v blízké horizontální a vertikální ose ovlivní napěťový 

stav v rovině poruchy. Za druhé, situace není statická, ale dynamická. Například v oblasti 

Campine, v blízkosti Rúrské údolní propadliny je stále značná aktivita změn napěťového 

stavu, takže se v průběhu doby některé tektonické zóny reaktivují. Za třetí je současný stav 

distribuce napětí vážně ovlivněn historickým vývojem důlní činnosti. Výsledkem toho je, 

že v zónách, zejména na jejich okrajích, kolem vydobytého bloku, může být vertikální 
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napětí několikanásobně vyšší, než by odpovídalo hydrostatickému tlaku. Uvnitř tohoto 

okraje naopak může být vertikální napětí mnohem nižší, ale směrem do středu bloku bude 

opět stoupat. Přesná distribuce napětí nezávisí pouze na konfiguraci důlních děl  

a vlastnostech horniny, ale také na způsobu vyplňování vydobytého prostoru a směru  

a pořadí, v jakém se blok dobýval. Během dlouhého časového období se distribuce tlaku 

vrátí do téměř normálních podmínek, jaké byly před porušením masivu. Závěrem lze říci, 

že struktura poruchové zóny sama o sobě nemusí mít vysokou permeabilitu, ale její 

skutečná permeabilita se musí zjistit. 

To lze dokumentovat příklady, kdy vniká voda do dolu podél poruch, nebo 

poruchových zón a vyskytuje se jev, kdy se poruchová oblast chová jako záklopka, (otevírá 

se a zavírá). Jestli se bude tento jev vyskytovat i při ukládání CO2, není možno podle 

současného poznání přesně definovat. V tomto směru je nutno provést další výzkum [28]. 

Svoji představu o jeho provedení uvedu v další části diplomové práce.  

Také se uvádějí poznatky, kdy byly hlubinné uhelné doly využity jako zásobník 

plynu, ropy a i při výskytu poruchových zón, které přeťaly povrchovou horninu, nebylo 

zjištěno porušení přirozené uzávěry. Zřejmě tak několik vodních horizontů a následné 

těsnění způsobené pokryvným povrchovým útvarem zamezí úniku oxidu uhličitého 

k povrchu. Porušení důlního prostředí, které bylo způsobeno hornickou činností, nemusí 

představovat přímou hrozbu pro integritu úložiště (zásobníku), ale musí být vždy detailně 

prozkoumáno. Rovněž je třeba přihlédnout k tvorbě nových fraktur, které se mohou 

projevit, když uhlí které reagovalo s CO2, nebobtná [28]. 

4.3 Kontrola teploty při injektáži 

Technickou překážkou při injektáži oxidu uhličitého do uzavřených uhelných dolů 

je malý počáteční tlak v zásobníku (uzavřeném důlním prostředí), který je blízký 

atmosférickému tlaku. Některé systémy injektáže zahajují injektáž při tlaku, kdy je CO2 ve 

stavu kapalina, nebo jako kapalina. Tlak v dole je ale blízký atmosférickému. Pokud by byl 

tekutý oxid uhličitý injektován do takového prostředí, tak se tekutý plyn začne vypařovat a 

ochladí části dolu s uhlím významně pod 0 
0
C. Veškerá voda v místě injektáže zamrzne a 

znemožní další injektáž. Zamrznutí může také vyústit v poškození, nebo kolaps části 

zásobníku. Část těchto problémů může být překonána přizpůsobením injektážního tlaku. 

Pokud je CO2 dopravován potrubím, pak je ve stavu tekutém při vysokém tlaku (11 MPa). 

Pokud je zásobník (úložný prostor) zaplněn plynem, může se tlak oxidu uhličitého snížit 
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ještě před injektáží. To zabrání jeho vypařování a vyhneme se tak nadměrnému ochlazení 

zásobníku. Objem injektovaného oxidu uhličitého může být dostatečně velký, i když je 

injektován i v plynném stavu. Dokazují to výsledky z dolu Leyden (USA), který původně 

sloužil jako reservoár pro CH4, a poté se v něm ukládal oxid uhličitý. Dosáhl se 

injektovaný objem 5 m
3
·s

−1
, asi 300 000 tun CO2 za rok [28]. 

Problém nastane, když zásobník obsahuje plyn a tekutinu (vodu). Při těchto 

podmínkách může být injektován pouze kapalný CO2 a kolem místa injektáže se vytvoří 

značně velká oblast chladu. Dá se tomu jednoduše vyhnout redukcí tlaku. Požadují se 

k tomu dvě řešení. Zřejmě nejjednodušší je zahřátí oxidu uhličitého před injektáží. To je 

ale velmi nákladná operace a vede se o ní diskuse, protože velmi limituje produkci.  

Jiná možnost je použití upraveného injektážního zařízení. Příklad takového 

možného zařízení je na obrázku 5. Konfigurace sestává z vnějšího a vnitřního potrubí, 

namontovaného v otevřeném prostoru, jako samostatná sekce vertikální části (jámy) a 

kombinují se v ní tři principy. 

1. Umožní injektovat vysoké objemy CO2 při relativně nízkém injektážním tlaku 

plynného oxidu uhličitého. 

2. Zmírní dostatečně šíření tepla, když se injektuje kapalný CO2, aby se teplo utlumilo 

v zásobníku. 

3. Umožní expansi oxidu uhličitého ve volné vodní hladině a tím minimalizuje riziko 

zablokování vstupního otvoru CO2 ledem.  

V počátečním stavu, kdy má zásobník nízký tlak (obrázku 5b) může být vnitřní i 

vnější potrubí využito k injektáži oxidu uhličitého v plynném stavu, aby se docílil vysoký 

objemový průtok. Pokud by se mělo uložit 20 000 t CO2 za rok, musel by být docílen 

minimální objemový průtok 6,5 kg·s
−1

 nebo 3,3 m
3
·s

−1
. To je nižší hodnota injektáže, než 

byla docílena při uskladnění CH4 v uhelném dole, (například průměrná hodnota injektáže  

5 m
3
·s

−1
 na 1 vrt na dole Leyden). To bude limit pro redukci tlaku v místě výtoku. 

Ochlazení bude pravděpodobně účinně distribuováno migrací injektovaného CO2 přes 

důlní díla [28]. 

Když tlak v zásobníku (úložišti) stoupne k bodu saturace (nasycení) zásobníku, to 

je v době kdy se vyskytnou obě fáze CO2, kapalná a plynná, musí se začít s injektáží 

kapalného CO2. To se uskuteční pouze přes vnitřní potrubí. Tato vyšší hustota kapalného 

oxidu uhličitého bude garantovat dostatečnou injektážní kapacitu. Expanse a ochlazení se 
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projeví jmenovitě na místě výtoku vnitřní trubice (potrubí), (obrázek 5c). To nebude 

resultovat v bezprostřední a lokální ochlazení zásobníku, protože expandující fluidum je 

obsaženo ve vnějším potrubí. Když se chladné fluidum pohybuje dále dolů, bude částečně 

vyrovnávat teplotu zásobníku, před fluidem vystupujícím z vnějšího potrubí. Proto nedojde 

k drastickému ochlazení a riziko zamrznutí v zásobníku se redukuje. Riziko zablokování 

injektážního zařízení je minimální, protože suchý CO2 byl injektován dlouhodobě a tím se 

předpokládá, že ve vnějším potrubí nebude žádná voda, která by tvořila led. Pokud se 

nepodaří udržet kondenzaci, nebo tvorbu ledu, například při trvalé injektáži, může být 

injektován mírně teplý CO2 po limitovanou dobu, aby vysušil vnější potrubí. 

Injektáž oxidu uhličitého v uzavřeném dole představuje specifický problém, když 

ho srovnáme s jinými systémy ukládání CO2. Může to být ale vyřešeno limitováním 

přetlaku a způsobu úpravy injektážních vrtů [28]. 

 

 

Obrázek 5. Schéma zařízení a ochrany před zamrznutím. Přepracováno podle [28]. 

 

(a) Když je kapalný super kritický oxid uhličitý injektován do zásobníku s nízkým tlakem, 

potom CO2 uvnitř zásobníku expanduje. To způsobí rapidní ochlazení s nebezpečím 

zablokování injektážního zařízení ledem, nebo poškození struktury v podzemí. 
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(b) V první fázi může CO2 expandovat na povrchu a být injektován s nižším tlakem. Toho 

lze dosáhnout s použitím vnějšího tlaku, který je nezbytný, když nastane stav uveden v (c) 

(c) Kdy tlak v zásobníku dosáhne hodnoty, při které CO2 začíná kondenzovat. Když je CO2 

ve fázi plyn injektován vnějším potrubím, bude na místě, když fluidum z vnitřní trubice 

začne expandovat. To umožní, aby se teplota chladného CO2, než vystoupí z vnitřního 

potrubí, vyrovnala s teplotou zásobníku. Vzhledem ke kontinuálnímu přítoku CO2 nebude 

ve vnitřním potrubí přítomna žádná voda [25]. 

4.4 Zjištění úložní kapacity 

Výsledky zjišťování kapacity úložiště v uzavřených hlubinných uhelných dolech 

v Belgii, konstatuje se, že zjistit skutečnou kapacitu úložiště a poměrů, jaké v uzavřeném 

dole panují, například tlaku a teploty, není reálné. Přesto však podle objemu vytěženého 

uhlí, velikosti poklesové kotliny lze aspoň přibližně zjistit některé podstatné parametry. Při 

zjišťování těchto údajů se v předmětné práci [28] také srovnávají výsledky, které byly 

získány na holandských dolech. Protože geologie uhelných dolů v obou zemích je velmi 

analogická, je toto srovnání oprávněné. Dobývání uhlí probíhalo na hloubkových úrovních 

mezi 350 a 1 090 m. 

Jedním významným názorem je předpoklad, že po ukončení těžby na dolech 

v Belgii, v roce 1992, jsou vodou zatopena jen nejhlubší patra dolů. Pravděpodobné 

stoupání hladiny vody v podzemí může být 20 m za rok [28]. 

Podle výpočtů van Tongeren & Laenen (2001) je uveden residuální objem, na 

všech sedmi uzavřených dolech v revíru Campine [27] Tabulka 3. 

 

Tabulka 3. Residuální objem a úložní kapacita dolů Campine. Přepracováno podle [28]. 

 

Residuální objem (mil. m3) Úložní kapacita (mil. t.) 

32,3 30,1 

 

Při výpočtu residuálního objemu předpokládali autoři, že dosahuje hodnoty 7 % 

z celého vyrubaného prostoru. Pro stanovení uvedených hodnot a vyjádření možné 

spolehlivosti uložení oxidu uhličitého prezentovali řadu zajímavých údajů, které pro tento 

účel použili. Tabulka 4. 
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Tabulka 4. Údaje pro vyjádření spolehlivosti uložení CO2. Přepracováno podle [28]. 

 

Permeabilita 

důlních děl (m2) 

Porosita neovlivněných 

průvodních hornin  

Permeabilita neovlivněných 

průvodních hornin (m2) 

Permeabilita neovlivněné 

břidlice (m2) 

9,86·10-10 3-15 % 9,86·10-16 blízko 0 

 

Velmi nízká je také permeabilita hornin pokryvného třetihorního a křídového 

útvaru a mohou být považovány za spolehlivou uzávěru úložiště. Kvalitu hornin křídového 

útvaru a jílu lze doložit staletí trvající důlní aktivitou, při které bylo uhlí totálně odvodněno  

a povrchová voda zůstala nad útvarem. 

Velká část uhelných zásob je uložena hlouběji než nejhlubší důlní díla, nebo v těch 

částech důlního pole, kde se nedobývalo. Proto se předpokládá, že například v dole 

Beringen, jenom 50 % z celkových 80 milionů tun zásob tvoří část zásobníku. A tento údaj 

byl při stanovení úložní kapacity ještě redukován na 30 % a dodatečný potenciál na 20 %. 

Ukládání plynu v uzavřených hlubinných uhelných dolech se oproti jiným 

úložištím (zásobníkům) plynu podstatně liší. A to pokud se týče tvaru, výšky, permeability, 

počátečního tlaku a způsobu uložení. Proto je zapotřebí speciální softwarové vybavení, aby 

se předpovědělo chování zásobníku. Piessens a Dusar zavedli v roce 2003 softwarové 

vybavení, nazvané CO2 – VR, pro výpočet úložní kapacity v uzavřených uhelných dolech. 

Simulátor CO2 – VR kombinuje programy Micro – Excel a Visual Basic. Může vypočítat 

tlak v zásobníku a kapacitu úložiště v určité hloubce [38]. 

Tímto postupem se pak pro jednotlivé doly stanovila úložní kapacita  

a předpokládaný tlak v určité hloubce. Příklad takového určení je pro důl Anderlues 

uveden na obrázku 6. 
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Obrázek 6. Kapacita úložiště dolu Anderlues, při různých hodnotách přetlaku. 

Přepracováno podle [28]. 

 

Postup pro stanovení kapacity úložiště a stanovení hodnoty přetlaku na dole 

Anderlues jsem vybrala z řady příkladů proto, že je velmi analogický poměrům na Dole 

Paskov v OKR, ve kterém předpokládám aplikaci ukládání CO2. 

Na obrázku 8 je uvedeno, že po uzavření hlavních důlních děl v hloubce 20 m 

vznikne v podzemí následující situace. Na uzavřených dolech v OKD bylo obdobně jako 

na belgickém dole ověřeno, že v hloubce cca do 60 m je hydrostatický tlak velmi blízký 

atmosférickému tlaku na povrchu. Ten se s hloubkou postupně zvyšuje a v hloubce 600 m 

by činil 2 000 % atmosférického tlaku.  

Pro příklad, je-li tlak v hloubce 20 m 100 000 Pa, tj. 0,1 MPa, pak v hloubce 600 m 

bude přetlak 2 MPa. To je důležitý údaj pro možnost vypouštět bez rizika zamrznutí 

kapalný CO2 (viz obrázek 7). Důležitá je ale zjištěná hodnota přetlaku, také pro výpočet 

možného úniku CO2, z úložiště k povrchu. S vysokou pravděpodobností bude v hloubce 

600 m působit na uložený oxid uhličitý pouze tlak 2 MPa. Pokud bychom, bez přihlédnutí 

k práci [28], uvažovali v této hloubce s horským tlakem, byla by to hodnota tlaku 15 MPa. 

Současně lze na obrázku 6 zjistit, že s klesající vodní hladinou se zvyšuje kapacita 
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úložiště. Bude-li vodní hladina v hloubce 600 m, pak kapacita úložiště na dole Anderlues 

může dosáhnout 2,5 miliard kg, tj. 2,5 mil tun. 

4.5 Shrnutí poznatků z revíru Campine 

Je pravděpodobné, že ukládání CO2 v uzavřených dolech v revíru Campine bude 

v krátké době možné. Hlavní problém, který o této možnosti rozhodne, je schopnost 

pokryvného útvaru, aby působil, jako spolehlivá uzávěra. Způsob injektáže do zásobníku, 

kde je nízký tlak, vyžaduje speciální pozornost, ale je technicky řešitelný. Stanovení 

celkové kapacity úložiště je při ukládání CO2 odlišné, ve srovnání s konvenčními 

zásobníky, protože oxid uhličitý se může ukládat ve volných prostorách, v roztoku, ale 

může být i adsorbován. Celková kapacita zásobníku je značně závislá na konečné hladině 

vody, která je přímo úměrná maximálnímu tlaku v zásobníku. Doly v revíru Campine byly 

spolehlivě uzavřeny, proto mohou být vážným kandidátem na možné ukládání CO2. 
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5 Projekt ukládání CO2 v Austrálii 

V Austrálii jsou hodnoceny projekty ukládání oxidu uhličitého v uzavřených 

hlubinných uhelných dolech v Belgii a USA a podle těchto zkušeností se navrhuje způsob 

jejich aplikace v Austrálii. V úvodu studie se konstatuje, že zatímco za posledních 650 000 

let se pohybovala koncentrace CO2 v ovzduší mezi 180 – 300 ppm, pak za poslední 

2 století se zvýšila na 389 ppm (ppm = 0,0001 %) [29]. 

Při hodnocení základních požadavků pro spolehlivé uložení oxidu uhličitého se 

zdůrazňují tyto skutečnosti. 

 CO2 adsorbuje na uhlí 2 krát intenzivněji než CH4. 

 Při injektáži oxidu uhličitého do uzavřených dolů se může uvolňovat metan, což 

může redukovat náklady na ukládání. 

 Neměla by existovat laterální (boční) komunikace s jinými doly. To by mohlo 

umožnit plynu, aby migroval do míst, kde bylo obtížné ho zachytit. 

 Neměla by existovat komunikace mezi úložištěm a povrchem. 

 Přítok vody do uzavřeného dolu by měl být poměrně nízký. Podzemí by se mělo 

udržovat suché, čerpáním vody. Voda by mohla způsobit zvýšení tlaku na uložený 

oxid uhličitý a tím zvýšit riziko jeho úniku k povrchu. 

 Podle Piessens a Dusar jsou ale důležitá zejména 2 kriteria. Nejvyšší důlní činnost 

by měla být nejméně 500 m pod povrchem a tlak v zásobníku by měl být alespoň  

o 30 % vyšší, než hydrostatický tlak, aby se zabránilo přítoku vody. 
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6 Možnost ukládání CO2 v dolech OKD 

 

V dolech Ostravsko-karvinského revíru probíhá od konce 20. století poměrně 

masivní útlum těžby a jednotlivé doly se uzavírají. Před útlumem těžby bylo v revíru 15 až 

20 činných dolů, ale v roce 2014 je jejich počet omezen na 4 doly, každý s několika 

závody. 

Uhelná pánev OKD se dělí na dvě základní části: ostravsko-karvinskou  

a podbeskydskou. Ostravská část ostravsko-karvinské pánve se dále dělí na ostravskou 

 a petřvaldskou dílčí pánev. V podbeskydské pánvi, do které patří i důl Frenštát, se 

v důsledku vývoje na trhu s uhlím, už z hlediska těžby nepřisuzuje žádný význam [23]. 

V  ostravské části už je činný pouze důl Paskov, dříve Staříč. Také doly 

v petřvaldské části byly již uzavřeny. V karvinské části dosud probíhá těžba na 4 dolech. 

Lokalizace současných činných dolů je na obrázku 7. 

 

 
 

Obrázek 7. Poloha činných dolů OKD [36]. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsko-karvinsk%C3%A1_uheln%C3%A1_p%C3%A1nev
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podbeskydsk%C3%A1_uheln%C3%A1_p%C3%A1nev&action=edit&redlink=1
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Pro možný záměr ukládání CO2 do uzavřených dolů je rozhodující skutečnost, že 

doly ostravské, petřvaldské, ale i karvinské části jsou vzájemně propojeny, jednak 

spojovacími překopy, ale také cestami pro čerpání vody. Voda ze všech uzavřených dolů, 

ale i z části činných dolů karvinské oblasti se svádí do Oderské a Ostravské nádrže. Pohled 

na tuto komunikaci je na obrázku 8. 

 

 

 

Obrázek 8. Komunikace mezi doly OKD. Přepracováno podle [37]. 

 

Vlivem tohoto propojení, je prakticky vyloučeno, využít k ukládání oxidu 

uhličitého, kterýkoli uzavřený důl uhelné pánve OKD [37]. 

Na Dole Frenštát jsou zatím vyhloubeny jen 2 jámy, důl je v konzervaci a počítá se 

s jeho úplnou likvidací. 

Jediným uzavřeným dolem, který není důlními díly, ani vodními cestami propojen 

se žádným jiným dolem, je Důl Paskov, jmenovitě původní důl Paskov, dnes závod 

Paskov. Pro informaci, je napřed nutno objasnit názvy původní a současný důl Paskov. 

V jižní části revíru OKD existovaly 2 doly, Paskov a Staříč. Po uzavření původního dolu 
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Paskov se důl Staříč přejmenoval také na důl Paskov. Aby se označení dolu rozlišilo, 

používá se pro původní důl Paskov název závod Paskov 

Závodem Paskov, jako jediným možným uzavřeným dolem v OKD, k uložení CO2, 

se budu v další části diplomové práce zabývat. 

 

6.1 Závod Paskov potenciální možné úložiště CO2 

Situaci a některé základní údaje původního dolu Paskov, dnes závodu Paskov, jsem 

popsala v bakalářské práci. Pro úplnost je ale ve zkrácené formě uvedu i zde. 

Po roce 2001, byl původní důl Paskov sloučen se sousedním dolem Staříč a v  roce 

2001 byl definitivně uzavřen uzávěrami na všech přístupech do dolu [4]. 

 

Důlně-geologická situace závodu Paskov 

Pro popsání důlně geologické situace na dole Paskov jsem využila informace, jak 

mi je poskytli pracovníci dolu a které jsem do určité míry zveřejnila ve své bakalářské 

práci [4]. 

„Na obrázku 9 je zobrazení důlního prostoru. Jsou na něm zakresleny geologické 

vrstvy a uhelné sloje. Dobývací prostor byl tvořen karbonskou kupou o celkové ploše 

dobývacího prostoru 19,6 km
2
. Kóta zaústění jam (těžní a výdušné) na povrchu je  

+ 250,8 m B. p. v. (Balt po vyrovnání). Z nejhlubšího patra na kótě − 630 m byla vedena 

úpadní díla až na kótu − 761 m. Důl byl s povrchu zpřístupněn celkem 4 jámami, z nichž 2 

jsou v centrální části důlního pole a 2 v okrajové východní a západní části.  

Nejvyšší patro 1 bylo zřízeno na kótě − 150 m” [4]. 
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Obrázek 9. Geologický řez JZ – SV dolu Paskov [4,10,11]. 

 

Horniny souborů pokryvných útvarů karbonu dosahují mocnosti od 400 m a jejich 

propustnost pro možný únik uloženého oxidu uhličitého byla ověřena dvěma výpočetními 

postupy. 

Provoz dolu v období jeho existence byl poznamenán vznikem průtrží uhlí a plynu. 

To souviselo s vysokou plynonosností lokality a nízkou plynopropustností některých partií. 

V uplynulém období byly získány teoretické i praktické poznatky, které lze využít i při 

projektu a posouzení vhodností zamýšleného uskladnění CO2. Jde zejména o shromáždění 

značného souboru hodnot permeability horninových vrstev a proudění plynu v těchto 

podmínkách. 
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Průměrná mocnost dobývaných slojí dosahovala 0,9 m. Průvodní horniny jsou 

zastoupeny pískovci asi se 40 % výskytu, prachovce rovněž 40 % výskytu a jílovci 20 %. 

Nejpevnější horniny dosahovaly max. pevnosti v tlaku 70 MPa (pískovce). 

6.2 Uzavření závodu Paskov 

Uzavření původního dolu Paskov, oproti dřívějšímu útlumu těžby a uzavírání 

jiných dolů v OKD, proběhlo již odborněji.  

Důl Paskov byl zpřístupněn čtyřmi jamami. Dvě z nich byly centrální, umístěné 

přibližně ve středu důlního pole. Další dvě, Jáma Řepiště a Nová Bělá, byly situovány na 

jeho okraji. 

Po ukončení těžby se sice přerušilo větrání, ale ponechala se v chodu degazační 

stanice. Jednotlivé řády degazačních potrubí byly vyvedeny za uzavírací hráze, jak je 

uvedeno na obrázku 10. Tak se po dlouho dobu od uzavření až do současnosti (rok 2013), 

svádí z podzemí do energetické sítě stále významné množství plynu. Odsávací potrubí je 

vyvedeno i do hloubky − 490 m. 
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Obrázek 10. Způsob uzavření jam dolu Paskov [30]. 

 

 

Zbytková plynodajnost závodu Paskov 

Jako zbytková plynodajnost se označuje podíl plynu, který exhaluje do důlního 

prostředí, když se ukončí hornická činnost.  

K zjištění zbytkové plynodajnosti byla na VŠB-TU Ostrava vyvinuta metoda 

Expres. Její princip spočívá v tom, že podle větrních výkazů, které se vedou na činném 

dole, se převezmou údaje z období před ukončením těžby. Z těchto podkladů se pak dá 
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odvodit pravděpodobná hodnota plynodajnosti, která bude existovat v uzavřeném dole. 

Tuto teorii jsem využila a porovnala ji s výsledky, jak byly zjištěny v konkrétní situaci po 

uzavření dolu (závodu) Paskov. 

V tabulkách 5 až 7 jsou uvedeny hodnoty koncentrací metanu, objemových průtoků 

větrů a vypočtených exhalací všech obložených porubů a dlouhých důlních děl, dále 

exhalace metanu odváděné všemi výdušnými jamami dolu a degazované množství metanu. 

To vše podle větrních výkazů v době před ukončením těžby. 

 

Tabulka 5. Exhalace metanu z porubů [31]. 

 

Číslo porubu 
Koncentrace 4CH [%] Objemový průtok 

větrů Q
13 sm  

Exhalace CH4 5Pd
1

4

3 sCHm  vtah 1c  výduch 2c  

200 203 0 0,1 6,15 0,00615 

200 308 0 0,2 5,83 0,01167 

201 507 0 0,3 9,67 0,029 

400 207 0 0,1 5,62 0,00562 

420 100 0 0,2 8,33 0,01667 

420 207 0 0,2 8,33 0,01667 

421 411 0 0,5 9,17 0,04583 

601 403 0 0,4 9,9 0,0396 

  0,17121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5dP
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Tabulka 6. Exhalace metanu z dlouhých důlních děl [31]. 

 

Číslo porubu 
Koncentrace 4CH [%] Objemový průtok 

větrů Q
13 sm  

Exhalace CH4 5Pd
1

4

3 sCHm  vtah 1c  výduch 2c  

200 225/1 0 0,1 5,83 0,00583 

203 660 0 0 4,67 − 

203 660/1 0 0,1 4,67 0,00467 

201 576 0,1 0,5 6,17 0,02468 

400 321 0,1 0,5 5,17 0,02067 

400 376 0 0,1 6 0,006 

401 566 0,1 0,6 5,83 0,02915 

404 520 0,1 0,3 4,17 0,00833 

420 362 0,1 0,4 5,83 0,01749 

420 163 0,1 0,5 6,17 0,02468 

420 165 0 0 6 − 

420 151 0 0,2 5,83 0,01167 

420 360 0,1 0,6 6,17 0,03085 

421 122 0,1 0,7 6 0,036 

421 681 0 0 6,17 − 

421 573 0,1 0,4 6 0,018 

460 221 0 0 4,83 − 

460 265 0 0 5,83 − 

581 460 0 0 6,42 − 

661 461/1 0,1 0,5 6,25 0,025 

661 466 0,2 0,8 4,41 0,02646 

661 469 0,1 0,7 6,17 0,03702 

421 160 0 0,5 6 0,03 

421 575 0 0,1 6 0,006 

6Pd   0,3625 

 

 

Tabulka 7. Exhalace metanu odváděná výdušnými jamami dolu [31]. 

 

Výdušná jáma Exhalace 4CH  2E
1

4

3 sCHm  

1 0,4267939 

2 0,3659953 

2E  0,7927892 

 

Množství degazovaného čistého metanu 3111111,04Pd  m
3
CH4·s

−1
. 

K výpočtu zbytkové plynodajnosti 0Pd  jsem použila vztah, který byl odvozen v [31]. 

hkm

PdPdPdEPd
0

6

0

54

1

20  [m
3
CH4·s

−1
]  (3) 

kde: 0Pd  - je zbytková plynodajnost [m
3
CH4·s

−1
] 
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2E  - je exhalace metanu odváděná všemi výdušnými jámami [m
3
CH4·s

−1
] 

4Pd  - je množství čistého metanu odčerpaného degazační stanicí z celého dolu 

[m
3
CH4·s

−1
] 

5Pd  - je skutečná plynodajnost provozovaných porubů [m
3
CH4·s

−1
] 

6Pd  - je skutečná plynodajnost provozovaných důlních děl [m
3
CH4·s

−1
] 

k  - je počet provozovaných porubů v době měření [−] 

h  - je počet provozovaných dlouhých důlních děl v době měření [−] 

m  - je počet výdušných jam [−] 

Při provedené zkoušce se po určitou dobu zastavila odsávací stanice. Prakticky 

klesla hodnota 4Pd  na nulu. Takže konkrétní řešení rovnice (3) pro situaci po uzavření 

dolu je: 

2591,03625,01712,07928,00Pd  m
3
CH4·s

−1 

Pro moji práci je vývoj zbytkové plynodajnosti důležitý, protože podle něj lze 

přibližně zjistit, kdy dojde k vyčerpání zásoby metanu.  

6.3 Degazovaný plyn na dole Paskov 

Po uzavření dolu (závodu) Paskov, podle obrázku 10, se ale ponechala v provozu 

degazační stanice. Pohled na degazační stanici je na obrázku 11. Každá vývěva RPL 62-73 

má množství 1 620 m
3 
plynové směsi za hodinu a podtlak 65 kPa [10].  
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Obrázek 11. Degazační stanice závodu Paskov [30]. 

 

 

Při jejím provozu je získáván plyn v přepočtu na 100 % koncentraci metanu 

v objemech dle obrázku 12. 

 

 

Obrázek 12.Objem degazovaného plynu na závodě Paskov. Přepracováno podle [30]. 

 



Bc. Kamila Matějíčková:Ukládání CO2 do vytěžených prostorů OKD 

 

2014  37 
 

Zbytková plynodajnost dle rovnice (1) je cca 0,25 m
3
CH4·s

−1
. To by představovalo 

hodnotu 7,8 mil. m
3
CH4 za rok.  

Degazací jsme ale získali v roce 2000 celkem 9,45 mil. m
3
 CH4. 

Výsledek není překvapující, protože podtlak degazační stanice přispěje 

k intenzivnějšímu čerpání plynu. 

Pro řešení v diplomové práci tak získávám důležitý údaj, za jak dlouhou dobu se 

v závodě Paskov vyčerpá zásoba metanu, aby se dalo reálně uvažovat o ukládání CO2. 

Kdyby se nezměnil trend posledních let, dalo by se předpokládat, že se zásoba metanu 

vyčerpá v řádech deseti let. 
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7 Volné prostory po ukončení hornické činnosti 

V průběhu ražení, dobývání, ale i po ukončení hornické činnosti vzniknou v důlním 

prostředí volné prostory. Nejprve se nad vyraženým dílem, nebo porubem uvolní nadložní 

hornina, která poklesne do uvolněného prostředí. Nad a v okolí díla, nebo porubu vznikne 

oblast, kterou označujeme také jako tlaková klenba. V závislosti na charakteru horniny 

kolem uvolněného prostoru, se hornina v dalším časovém průběhu, různým způsoben 

konsoliduje.  

Vytvoří se tak zvaná Labassova pásma, na obrázku 13, označena čísly 1 až 4 [11]. 

 

 

 Obrázek 13. Situace při rozvolnění horniny [11]. 

 

 

      Obrázek 14. Foto okolí opuštěného díla [32]. 

 

  

Na obrázku 14 je fotografie, pořízená v dole, která ukazuje jeden z možných 

způsobů vytvoření volného prostoru v okolí díla [32]. 

Obdobná situace nastala i na závodě Paskov po ukončení těžby. Nyní tam existuje 

určitý volný prostor, který může být využit k uložení oxidu uhličitého.  

Pro úplnost dodávám, že podle zákonitostí k ukládání, jak jsem je popsala výše, 

jsou volné prostory jenom jedním z možných prostředí pro uložení. 

Pro určení maximální skladovací kapacity budou důležité volné prostory, které se 

zatopí vodou a hmotnost uhelné hmoty, která zůstane v podzemí a může adsorbovat CO2. 

Během praxe byly v hornictví získány zkušenosti, jaký existuje vztah, mezi 

objemem uhlí a horniny, který byl při těžbě uvolněn a objemem volných prostor, které po 

určitém časovém období a konsolidaci hornin zůstanou v podzemí. Těchto poznatků jsem 

využila a v tabulkách 8 až 11 jsou uvedeny objemy, jaké tím vzniknou. 
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7.1 Volné prostory závodu Paskov 

 

Objem vydobytých důlních prostor bez redukce (m
3
), byl zjišťován v různých 

pracích. V této kapitole uvádím výsledky, jak byly zjištěny expres metodou. Výsledky jsou 

v tabulce 8 [33]. 

 

Tabulka 8. Objem vydobytých důlních prostor, poruby, bez redukce (m3). 

 Přepracováno podle [33]. 

 

PORUBY 
  

Úroveň Do roku 1994 včetně Po roce 1994 celkem 

nad 1. patrem 242 748 0 242 748 

mezi 1. a 2. patrem 2 157 794 0 2 157 794 

mezi 2. a 3. patrem 7 517 296 369 512 7 886 808 

mezi 3. a 4. patrem 1 455 299 710 159 2 165 458 

Pod 4. patrem 86 487 531 765 618 252 

Poruby celkem 11 459 624 1 611 436 13 071 060 

 

Tabulka 9. Objem vydobytých důlních prostor, dlouhá díla, bez redukce (m3).  

Přepracováno podle [33]. 

 

DLOUHÁ DŮLNÍ DÍLA 
  

Úroveň pleněná živá+odpisy celkem 

nad 1. patrem 35 530 70762 106 112 

mezi 1. a 2. patrem 324 200 648 966 973 166 

mezi 2. a 3. patrem 1 184 331 2 370 424 3 554 755 

mezi 3. a 4. patrem 326 507 652 082 978 589 

pod 4. patrem 103 934 173 137 277 071 

Dl.důlní díla celkem 1 974 322 3 915 371 5 889 693 

Objem uvolněných důlních prostor celkem 
 

18 960 753 
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Tabulka 10. Objemy důlních prostor založené hlušinami (m3). Přepracováno podle [33]. 

 

Úroveň hlušina s vodou hlušina bez 40% vody 

mezi 1. a 2. patrem 7 705 4 623 

mezi 2. a 3. patrem 128 143 76 886 

mezi 3. a 4. patrem 10 904 6 542 

Celkem 146 752 88 051 

 

 

Pro výpočet recentní velikosti důlních prostor k datu ukončení ražení a dobývání 

(červen 1998) byly použity koeficienty stlačitelnosti hornin v dlouhodobém časovém 

horizontu, tj. roky a více let, od 0,3 do 1,0 následujícím způsobem: 

Poruby do roku 1994   0,3 

Poruby po roce 1994   0,6 

Přípravy živé + odpisy  1,0 

Přípravy pleněné   0,5 

 

Tabulka 11. Objemy důlních prostor [vlastní výpočet]. 

 

Úroveň Objem (m3) 

nad 1. patrem 161 261 

mezi 1. a 2. patrem 1 453 781 

mezi 2. a 3. patrem 5 362 600 

mezi 3. a 4. patrem 1 671 478 

pod 4. patrem 570 109 

Celkem 9 219 229 

 

Objemy vypočítané v tabulce 11 jsou redukované dle výše uvedených koeficientů 

stlačitelnosti, při zohlednění objemu založených hlušin. 

Objem volných důlních prostor pro skladovací kapacitu je 9 219 229 m
3
. Při 

stanoveném skladovacím tlaku 1,5 MPa, tak lze do volných prostor uložit přibližně 138 

milionů m
3
 CO2.  

(Je to poměr atmosférického tlaku v úložišti 1,5 ke skladovacímu tlaku 0,1). 
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7.2 Zatápění důlních prostor, závod Paskov 

Hydraulický systém závodu Paskov lze charakterizovat jako vnitřně spojitý, na 

vtoku polootevřený, na výtoku uzavřený. Zatápění závodu Paskov neovlivní žádný jiný 

závod, ani žádný jiný důl v Ostravsko-karvinském revíru. Přítok vody na závodě Paskov, 

po jeho likvidaci, lze odvodit pouze z přítoků zjišťovaných v době těžby v objemu 3 litry 

za sekundu tj. 259 m
3
 za 24 hodin [33]. 

Vzhledem k poloze piezometrické hladiny ferritové zvodně se bude závod Paskov 

zatápět na kótu − 30 až − 50 m. 

Časový průběh zatápění vyplývá z tabulky 12. 

 

Tabulka 12. Časový průběh zatápění. Přepracováno podle [33]. 

 

Úroveň Objem (m3) Doba zatápění (dny) Doba zatápění (roky) 

nad 1. patrem 161 261 622 1,7 

mezi 1. a 2. patrem 1 453 781 5 609 15,4 

mezi 2. a 3. patrem 5 362 600 20 689 56,7 

mezi 3. a 4. patrem 1 671 478 6 449 17,7 

pod 4. patrem 570 109 2 199 6 

Celkem 9 219 229 35 568 97,5 

 

Poměrně největší volné prostory, nad 3. patrem, se začnou zatápět za 23,7 let. 

Pokud by ale budoucí provozovatel předpokládal dlouhodobý provoz, při ukládání CO2, 

pak je nutno zřídit aktivní vrty pro odčerpávání. Tak se postupovalo například na dole 

Leyden (Denver, Colorado), který je obdobným kavernovým zásobníkem. 

Pokud by během 23,7 let došlo k zatopení důlních prostor na úroveň třetího patra, 

(− 630 m), zbývá ještě volný objem 5,3 mil. m
3
 po dobu 56,7 let a další objem 1,5 mil. m

3
 

po dobu 17,1 roků. Vzhledem k tomu, že konsolidace hornin bude probíhat postupně, lze 

skutečnou dobu zatopení vodou ještě zvýšit. Orientačně na 40 let [33]. 

7.3 Adsorpce CO2 na uhelnou hmotu, závod Paskov 

Adsorpce oxidu uhličitého na uhelnou hmotu v dole je další možností jeho uložení. 

Aktivní uhlí při pokojové teplotě a vysokém tlaku může adsorbovat až 50 % své vlastní 

hmotnosti. Pro fyzické vzorky uhlí to je obvykle 4 až 10 krát méně [28].  
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Lze jen velmi orientačně určit, jak velké zásoby uhlí zůstaly na závodě Paskov po jeho 

uzavření. Když bych předpokládala, že to bude 1 mil. tun, pak by podle [28] bylo možné 

stanovit uskladňovací kapacitu pomocí adsorpce takto: 

 1 t uhlí při měrné hmotnosti 1,2 t·m
−3 

představuje objem 833 m
3
 

 sorpční schopnost uhelné hmoty je 5 − 12 % hmotnosti [28] 

 833 m
3
 uhelné hmoty adsorbuje při průměrné sorpční schopnosti 7 % 58 m

3
 CO2 

 1 mil. t uhelné hmoty adsorbuje 58 mil. m
3
 oxidu uhličitého. 

7.4 Rozpuštění CO2 ve vodě závod Paskov 

Třetí možnost uložení oxidu uhličitého v uzavřeném podzemí závodu Paskov je 

rozpouštění ve vodě. Podle grafu na obrázku 4, je to ale při teplotě 30 
°
C pouze poměr 

0,001. Podle tabulky 12 by mohl objem vody pod 3. patrem až do konečné hloubky  

pod 4. patrem činit 2 241 587 m
3
. Kdyby byl úplně zatopen vodou, rozpustilo by se  

v ní 2 241 m
3
 oxidu uhličitého [28]. 

7.5 Další možnosti uložení CO2 v podzemí závodu Paskov 

Další možnosti uložení oxidu uhličitého v podzemí závodu Paskov, jako 

mineralizace rozpouštěním, kdy se malé množství injektovaného CO2 rozpustí – nebo je 

převedeno do roztoku – v solance přítomné v pórovém prostoru rezervoáru, jsem 

nezkoumala, protože jsem k tomu nezískala potřebné podklady [7]. 

Obdobně jsem nehodnotila ani způsob mineralizace v hornině, protože podle 

zkušeností z Norska je touto mineralizací zadržena jen relativně malá část CO2.  

Po 10 000 letech by mělo být mineralizací zadrženo pouhých 5 % uloženého CO2 [7]. 

7.6 Celková skladovací kapacita závodu Paskov 

Celková skladovací kapacita pro uložení CO2 na závodě Paskov je součet všech 

možných úložišť. Při předpokládaném tlaku pro uložení 1,5 MPa. 

 Volné prostory    138   mil. m
3
 

 Adsorpce na uhelnou hmotu    58   mil. m
3
 

 Rozpuštění ve vodě       0,0022  mil. m
3
 

 Další možnosti     zanedbatelný podíl 

 Celkem    196   mil. m
3
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8 Příprava úložiště v závodě Paskov 

Pro přípravu úložiště oxidu uhličitého v podzemí závodu Paskov je nutno provést 

řadu poměrně náročných úprav. Především se musí vyčkat, až se vyčerpá zásoba metanu. 

Z výsledků degazace až do roku 2012 (obrázek 12) lze jen obtížně odhadnout konečný 

termín. Bude záležet na tom, jestli bude pokračovat trend snižování odsávaného množství, 

jak je zaznamenán od roku 2007, nebo nastane neočekávaný nárůst, jak se to objevilo po 

roce 2000. 

Snažila jsem se tento nerovnoměrný vývoj vyjádřit podle rovnice regrese, ale tyto 

možnosti jsou značně omezené. Když jsem vyjádřila na obrázku 12, závislost odsávaného 

množství polynomickou funkcí, která poměrně věrně kopíruje skutečný vývoj, byl výpočet 

nereálný. Při lineární funkci by mohlo dojít k vyčerpání zásob metanu řádově do roku 2050 

až 2060. Osobně očekávám, že k vyčerpání zásob metanu dojde během 15 až 20 let. Za tu 

dobu se poměry v dole hodně změní.  

Prvním krokem, který se musí udělat před zahájením projektu, bude ověření 

pravděpodobné situace v uzavřeném podzemí. 

Průzkumné a vrtné práce před zahájením projektu 

Jako nejvhodnější pro ověření situace v podzemí závodu Paskov v období kolem 

roku 2040 – 2050 by mohla být metoda podle [24].  

Speciální dopravní prostředek je vybaven velkou podložkou, která vyšle do země 

vibrace. Vibrační vlny putují podzemím a odrážejí zpět ozvěnu z jednotlivých horninových 

vrstev (obrázek 15). 
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Obrázek 15. Prostředky pro vyvolání vibrace. Přepracováno podle [24]. 

 

Podle doby odezvy může být určena hloubka jednotlivých vrstev a tak získána 

představa o situaci v podzemí (obrázek 16). 

 

 

Obrázek 16. Vyhodnocení situace v podzemí. Přepracováno podle [24]. 

 

Pro podrobnější ověření poměrů v podzemí se pak v určitých místech zhotoví 

speciální vrty. Periodicky se vrtání přerušuje a provádí se geologická dokumentace vrtů. 

Touto dokumentací se ověřují zejména vlastnosti horniny a vody, pokud je zde přítomna. 
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Dokumentací se má také zjistit, je-li příslušná vrstva vhodná pro uložení CO2. Pokud se to 

potvrdí, bude vrt pokračovat, ale současně se musí vybavit pažením (obrázek 17). 

 

 

 

Obrázek 17. Speciální vrt pro podrobnější průzkum. Přepracováno podle [24]. 

 

Pažení se zřizuje v jednotlivých krocích a má zabránit zborcení vrtu. Izoluje ale 

také horninové vrstvy. Pro stabilizaci pažení, a abychom se vyhnuli prosakování, se pažení 

zacementuje. Po zhotovení prvního stupně pažení se zmenší průměr vrtu. Čím je hlubší vrt, 

tím se musí použít menší průměr korunky (obrázek 18). 
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Obrázek 18. Zapažení vrtu. Přepracováno podle [24]. 

 

Aby se umožnila injektáž CO2 do horniny, musí se v pažení provést perforace. 

Perforace se provede směrovanou trhací práci. Oxid uhličitý, který se bude z povrchu 

vtlačovat přes potrubí, pronikne touto perforací do příslušné vrstvy (obrázek 19). 

 

 

 

 

Obrázek 19. Detail perforace v pažení. Přepracováno podle [24]. 
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Na obrázku 20 je vrt v závěrečné fázi.  

Podle zkušeností z revíru Campine bude nutno tento způsob zhotovení vrtů ještě 

zdokonalit. Vrt by měl být upraven tak, aby se mohlo současně injektovat vnitřním  

a vnějším potrubím. To bude sice náročnější, ale při následné injektáži se vyhneme riziku 

zamrznutí. 

 

 
Obrázek 20. Závěrečná fáze vrtu. Přepracováno podle [24]. 
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9 Plynopropustnost mezi podzemím a povrchem 

K určení kritického bodu projektu, tj. možnosti úniku plynu z podzemí k povrchu, 

jsem musela vyjít z určitých předpokladů  

Možná hodnota objemového průtoku plynu z podzemí k povrchu se dá zjistit 

s využitím teorie filtrace, podle Darcyho zákona. Je jí matematické vyjádření se obvykle 

uvádí ve tvaru 

         (4) 

Význam symbolů 

Q objemový průtok (m
3
·s

−1
) 

S filtrační plocha (m
2
) 

ps pro předpokládaný tlak v zásobníku 2 až 1,5 MPa 

p0 atmosférický tlak na povrchu 100 000 Pa 

k1 pro ornici 10
−8 

m
2
 , pro jílovec 5·10

−18
 m

2
, pro uhelný jílovec 10

−14
 m

2
, pro uhelnou 

sloj 10
−10

 m
2
,pro prachovec s valouny 10

−14
 m

2
, pro geologicky velmi různorodou vrstvu 

těsně nad úrovní − 150 m 10
−16 

m
2
, pro výruby 10

−10
 m

2
.Aritmetickým průměrem 

v závislosti na mocnosti jednotlivých vrstev bylo zjištěno „k1“ mezi patrem − 150 m  

a povrchem  

k1 = 5·10
−16

 m
2
 

h v kritické vzdálenosti nejvyššího patra a povrchu 400 m 

 pro CH4   10,26·10
−6

 Pa·s 

 pro CO2   13,9·10
−6

 Pa·s 

γ měrná hmotnost pro CO 2 při 0 
0
C = 1,9 kg·m

−3
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Pro určení S jsem vyšla z teorie poklesové kotliny, dle obrázku 21. 

 

 

 

Obrázek 21. Tvorba poklesové kotliny [35]. 

 

Po výrubu slojí a ukončení těžby vznikne na povrchu poklesová kotlina. Její plošné 

rozšíření a velikost poklesu budou v konečné fázi projektu důležitými vstupními parametry 

pro výpočet možného úniku plynu.  

Poklesovou kotlinu definujeme jako pokles povrchu, způsobený důlní činností, 

když dojde k poklesu nebo zavalení důlních děl. Tento pokles se s určitým zpožděním  

a v určité míře projeví na povrchu [9]. Měřením posunu bodů v poklesové kotlině, můžeme 

získat určitou představu o konsolidaci v podzemí. 

V současném stavu řešení úkolu v diplomové práci, mohu stanovit velikost tak 

zvané filtrační plochy (S), s použitím určitých předpokladů. V hloubce 400 m pod 

povrchem byla vyrubána nejvýše uložená sloj č. 20, v ploše 300 · 200 m.  

Přibližný obvod poklesové kotliny by mohl být 600 + 400 = 1000 m. 

Pokud bude v prostorech po výrubu sloje č. 20 uložen CO2 bude mít, v souladu 

s obrázkem  21, snahu unikat podél linie zálomového úhlu. Tato vytvořená dislokační 

plocha nebude mít šířku větší než 0,2 m 

 

Z toho pak vychází filtrační plocha pro nejvýše uloženou sloj 
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Pokud se týče permeability vrstev, byla v dřívějších pracích pro předmětnou 

lokalitu zjišťována in situ v [10 a 11].  

 

Rovnici (3) jsem řešila s pomocí kalkulátoru, který je možno získat z [34] obrázek 22. 

 

 

 

Obrázek 22. Výpočet permeabilit (1). Přepracováno podle [34]. 

 

Výsledkem rovnice (vzorec 4) s uvedenými vstupními hodnotami je celkový 

objemový průtok Q plynu, který může uniknout z dolu na povrch na ploše 200 m
2
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Q = 1,0·10
-6

 m
3
·s

−1
, to je sice nepatrný únik.  

Celý výpočet ale ukazuje na jeden závažný problém. Permeabilita dislokační 

plochy by pro tento objemový průtok musela být 1,98·10 
−17

 a to zřejmě nebude. A bude 

nejméně o 1 až 2 řády vyšší. Pak by byl objemový průtok také vyšší (obrázek 23). 

 

 

 
Obrázek 23. Výpočet permeability (3). Přepracováno podle [34]. 

 

A to už je únik Q = 1,0·10
−5

 m
3
· s

−1
. Za rok by to mohlo být 315,3 m

3
 CO2. 

Vztaženo na 1m
2
 je to ale zanedbatelné množství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kamila Matějíčková:Ukládání CO2 do vytěžených prostorů OKD 

 

2014  52 
 

Těsnost uzavřených jam 

Základním prvkem při uzavírání jam je 6 m silná betonová zátka. Výpočet 

možného úniku oxidu uhličitého přes tuto uzávěru jsem řešila opět podle kalkulátoru.  Pro 

jámu průměru 7,5 m je S = 14 m
2
 a výpočet potřebné permeability je na obrázku 24. 

 

 

 

Obrázek 24. Výpočet permeability pro uzávěr jámy. Přepracováno podle [34]. 

 

 

Betonová zátka, společně se zásypem, by měla splnit podmínku permeability  

k1 = 4,25·10
−18

 m
2
. 
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10 Určení možného úniku CO2 s využitím programu Fluent 

Abych ověřila výpočet možného úniku CO2, který jsem provedla s využitím teorie 

filtrace, požádala jsem na Institutu ekonomiky a systémů řízení HGF, pana Ing. Pavla 

Stašu PhD., o výpočet v programu Fluent. Ten může danou situaci vyjádřit daleko 

podrobněji [15].  

CFD je zkratka pro Computational Fluid Dynamics, což je nástroj využívající 

počítače k simulacím chování systémů, které zahrnují proudění tekutin, sdílení tepla a jiné 

doplňující procesy. Tyto programy jsou založeny na řešení rovnic mechaniky tekutin ve 

výpočtové oblasti se specifikovanými okrajovými, resp. počátečními podmínkami. 

Pomocí CFD programů můžeme řešit dynamiku proudění. Díky rozvoji výpočetní 

techniky a se zvyšováním výkonnosti počítačů, se dnes používají a zdokonalují již 

vyvinuté numerické metody, jejichž aplikace byla dříve pracná [39, 40, 41, 42]. 

Na obrázku 25 je vykreslen geologický profil, který posloužil k výpočtu možného 

úniku uloženého CO2 k povrchu. Pro výpočet byla vybrána oblast označená červeným 

rámečkem. Tato oblast je o rozměru 450 metrů na šířku a 400 metrů do hloubky. 
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Obrázek 25. Síť (grid) pro výpočet propustnosti [4, 10, 11]. 

 

 

Horniny souborů pokryvných útvarů karbonu dosahují mocnosti od 400 m a jejich 

propustnost pro možný únik uloženého oxidu uhličitého byla ověřena dvěma výpočetními 

postupy. 
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Geologickou situaci předpokládaného úložiště jsme nejprve zobrazili jako síť 

(mesh), a tak vytvořili základ pro výpočet. 

Jako vstupní hodnoty jsme pak do zmíněné sítě zadali permeabilitu jednotlivých 

vrstev, tlak u dna a na povrchu modelu, fyzikální vlastnosti oxidu uhličitého. 

 

Výsledky výpočtu podle programu Fluent 

Pro modelování byly vytvořeny 3 sítě s různou hustotou buněk. Výsledky 

modelování byly pro všechny 3 druhy sítí v podstatě stejné, ale i přesto bylo modelování 

prováděno na té nejjemnější síti s počtem buněk přes 1.000.000. Pro „vysíťování“ 

modelované oblasti bylo využito programu Ansys Meshing. 

Plynoprospustnosti jednotlivých horniny jsou přehledně uvedeny v tabulce 13. 

 

Tabulka 13. Plynopropustnost vrstev pro výpočet v programu Fluent [4]. 

 

Hornina Plynopropustnost (m2) 

sloj 1·10-11 

jílovec 1·10-17 

ornice 1·10-9 

prachovec 1·10-16 

pískovec 1·10-18 

zóna zlomu poklesové kotliny 1·10-12 

Pro modelování bylo využito kombinace tlakového vstupu a tlakového výstupu, kde 

pohyb vzniká na základě tlakového gradientu mezi vstupem a výstupem. V uvažovaném 

případě je tlak na povrchu tlakem atmosférickým (101.325 Pa) a tlak působící v horninách, 

který vyvolá pohyb plynu směrem k povrchu byl na základě informací v literatuře stanoven 

na 1,5 MPa. 
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Za těchto podmínek dochází k úniku CO2 rychlostí, která je zobrazena na obrázku 26. 

 

 

Obrázek 26. Vektory rychlosti CO2 v posuzované oblasti [43]. 

 

Hmotnostní průtok CO2 a rychlost proudění na povrchu jsou uvedeny v tabulce 14. 

Délka plochy nalevo od zóny zlomu je 172,5 m, zóna zlomu má délku 4 m, plocha 

vpravo od zóny zlomu má délku 273,5 m. V případě 2D modelování se uvažuje šířka 1 m 

tak, aby mohly být vypočítány průtoky a dělány povrchové integrály apod. 

Co se týká hmotnostního průtoku, tak ten je v případě plochy nalevo od poruchové 

zóny 0,0007 kg/s, ale to je součet průtoku na celé ploše, tzn. na ploše 172,5 m
2
. V případě, 

že to budeme chtít vztáhnout na 1 m
2
 tak ten hmotnostní průtok bude 4·10

-6
 kg/s. 

Potom dochází k úniku CO2 na povrchu v množství, které je zobrazeno v tabulce 

14. 

 

Tabulka 14. Hmotnostní průtoky CO2 a rychlost proudění na povrchu [43]. 

 

Zájmová oblast 

Průměrná rychlost 

proudění CO2 na 
povrchu (m/s) 

Hmotnostní průtok CO2 

na povrchu v celé ploše 
(kg/s) 

Hmotnostní průtok CO2 
na povrchu na 1m2 (kg/s) 

Plocha nalevo od zóny 

zlomu 
0,004 0,0007 4 · 10-6 

Zóna zlomu 0,0003 0,0002 0,00005 

Plocha napravo od zóny 

zlomu 
0,0005 0,001 3 · 10-6 
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Závěr 
 

Ještě sice neexistuje jednotný názor vědecké veřejnosti, zda je prokazatelné 

globální oteplování Země způsobeno zvýšenými emisemi oxidu uhličitého. Přesto však 

vyvíjí řada jednotlivců i organizací úsilí, aby se tento jev nepodceňoval a včas se 

realizovala opatření ke snížení koncentrace CO2 v ovzduší. V rámci této aktivity už byla 

provedena řada vědeckých studií a byly také realizovány některé praktické projekty.  

Podle zadání v diplomové práci jsem řešila konkrétní situaci, uložit oxid uhličitý do 

uzavřených prostor Ostravsko – karvinských dolů. Pro takový způsob uložení existují  

ve světě zatím jen 2 příklady, kdy uložení proběhlo ve fázi poloprovozního ověření. Vyšla 

jsem z těchto poznatků. Rozborem situace v OKR jsem zjistila, že jediným možným 

úložištěm by mohl být uzavřený důl Paskov. Ostatní doly v OKR, jsou bočně vzájemně 

propojeny a to možnost ukládání vylučuje. 

Získala jsem poměrně podrobné údaje o geologickém uspořádání, a současném 

stavu v podzemí dolu Paskov, po jeho uzavření. Pak jsem navrhla konkrétní způsob 

ukládání CO2. S využitím fyzikálních zákonů, klasickým výpočtem a matematickým 

programem jsem zjišťovala stěžejní problém celého projektu, zda nebude oxid uhličitý po  

uložení unikat k povrchu.  

Výpočetním programem Fluent vychází, že k povrchu by mohlo, v krajním případě, 

unikat na 1 m
2
 až 0,00005 kg/s CO2 a to v zóně zlomu. Únik oxidu uhličitého zónou zlomu 

by mohl dosáhnout za 1 rok 1 580 kg, tj. 830 m
3
. To je poměrně vysoká hodnota, takže se 

pro případnou realizaci bude muset uskutečnit zkušební etapa. 

V oblastech (plochách) nalevo a napravo od zóny zlomu, jsou úniky velmi malé. 

Výpočet v programu Fluent, vykázal přibližně stejné hodnoty průtoku, jako klasický 

výpočet, s využitím kalkulátoru (rozdíl je 1 řád, dle výpočtu obrázek 23 a téměř se shoduje 

dle výpočtu obrázku 22). 

Když ale vezmu v úvahu, že do volných prostor dolu lze uložit 196 mil. m
3
 oxidu 

uhličitého, je poměr mezi uloženým a uniklým plynem výrazně příznivý, abychom mohli 

mluvit o jistém efektu k ochraně atmosféry.  

Podle výsledků v diplomové práci, se bude muset nejprve uskutečnit zkušební 

etapa, kdy se uloží malé množství a bude se monitorovat jeho únik. Teprve pak, po získání 

komplexních dat o stavu v podzemí, se rozhodne o realizaci celého projektu. 
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