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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování vytěžitelnosti ropy pomocí 

druhotných těžebních metod.  Každé ložisko uhlovodíků postupně vyčerpává své zásoby a 

je proto nutné hledat způsoby jak zvyšovat jejich životnost. K tomuto účelu se dá použít i 

zvyšování výtěžnosti zavodňováním polymery. Tato práce obsahuje základní přehled 

primárních a druhotných těžebních metod, popis vlastností a charakteristiku polymerů a 

měření samotné vytěžitelnosti ropy z horninového vzorku. 

Klíčová slova: polymery, EOR, ropa, druhotné těžební metody, vytěžitelnost 

Summary 

This diploma thesis describes the problem of enhanced oil recovery from hydrocarbons 

reservoirs. In each hydrocarbon Bering formativ there´s a decrease in amount of oil and it´s 

nesscesary to find out the new way to higher production of oil. For this mason is able to 

use the polymer flooding. The first section briefly explain primary and secondary 

revolvery methods. Other parts are devoted to theory of properties of polymer and 

measurment and interpraiting data from laboratory tests.  

Keywords: polymer, EOR, oil, secondary recovery methods 
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1. ÚVOD 

Přírodní uhlovodíky jsou důležitými energetickými surovinami. Tyto energetické 

zdroje nejsou bohužel obnovitelné, počet jejich ložisek je konečný.  Mimo  hledání 

nových, hůře dostupných a na technologii těžby náročnějších ložisek,se těžební organizace 

věnují i zvyšování těžby a dotěžování stávajících ložisek. Ke zvýšení těžby lze užít souhrn 

metod, jež se dají označit anglickým výrazem Enhanced Oil Recovery. Tato práce se 

zabývá právě jednou z těchto metod, konkrétně zvyšováním vytěžitelnosti ropy pomocí 

zavodňováním roztokem polymerů. Zvyšování vytěžitelnosti ropy bylo prováděno na 

pískovci z ložiska Ždánice. 

 

Hlavním cílem této práce bylo ověření vhodnosti použití zavodňování polymery na 

ložisku Ždánice pomocí laboratorního měření. 

Jelikož jsem v práci čerpala z převážně anglicky psané literatury, nejsou jednotky 

uváděny ve standardní soustavě SI. Převody nejčastěji používaných veličin jsou uvedeny 

na konci práce v příloze. 
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2.Přehled druhotných těžebních metod  

Po odvrtání otvírkového vrtu a v případě pozitivních výsledků čerpacích zkoušek 

přichází ložisko uhlovodíků (ropy, zemního plynu) do těžby. Je-li ložiskový tlak po otvírce 

obzoru stejně velký jako tlak sondy, jsou ložiskové tekutiny v rovnováze. Sníží-li se tlak 

v těžební sondě, dojde k narušení rovnováhy tlaku ložiska a sondy a ložiskové médium se 

začne póry horniny pohybovat směrem k sondě. Během těžby se ložiskový tlak mění 

v delším časovém horizontu velmi nepatrně, proto závisí přítok do sondy pouze na hodnotě 

protitlaku na ložisko (tlak v sondě). Při těžbě dochází k dvěma současným pohybům, 

pohyb ropy, plynu a ložiskové vody k sondě a k jejich nástupu do sondy. Odtěžováním 

ložiska dochází k postupnému snižování ložiskové energie. Pokles energie ložiska má 

negativní vliv na přítok do sond, který je závislý na tlaku ložiska, pohyb kapaliny horninou 

je méně intenzivní. Podle velikosti ložiskové energie se těžba uhlovodíků dělí na tři fáze a 

to na: 

 těžbu primárními metodami, 

 těžbu sekundárními metodami, 

 těžbu terciérními metodami.  

2.1 Primární těžební metody 

Primárními těžebními metodami se z ložiska vytěží jen cca 20-35% ropy, zbytek 

zůstává v pórech kolektorské horniny. Vlastní těžba probíhá v závislosti na tlaku v těžební 

sondě některým z uvedených primárních způsobů těžby:  

 těžba kontrolovaným tokem, 

 těžba proudem plynu (liftem), 

 těžba čerpáním. 

Klíčovým parametrem pro volbu těžební metody je velikost ložiskového tlaku. U 

ložisek s přijatelnou (dostatečnou) ložiskovou energií, kde dochází k pohybu média 

kolektorem a k nástupu do sondy samovolně se uplatňuje, těžba kontrolovaným tokem, tzv. 

samotokem. Dostatečně velký ložiskový tlak je buzen tlakem přítomného plynu nebo 

podestýlající ložiskovou vodou. Jejich expanzí je ropa z pórů tlačena do sondy a sondou na 

povrch. Hodnota tlaku v místě kontaktu sondy a těžebního obzoru musí být vyšší než 

hodnota hydrostatického tlaku těžené tekutiny (Bujok et al.,2013). 
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Při metodě těžby pomocí plynového liftu (proudem plynu) je část těženého plynu 

vracena stupačkami a vháněna přes ventily do těžené směsi, v níž se zvyšuje objem plynu a 

dochází tak k poklesu hydrostatického tlaku. Pro těžbu postačuje nižší tlak v zájmovém 

obzoru. Tato metoda prodlužuje doby, po kterou není nutné nasadit mechanizovanou těžbu.  

Klesne-li ložiskový tlak natolik, že již nepostačuje k těžbě samotokem, přistupuje 

se k mechanizované těžbě, při niž se nasazují čerpadla, kompresory. Do této fáze těžby se 

dostane většina sond, jež v počátku těží samotokem. Nejrozšířenějším je mechanizovaný 

způsob těžby pomocí hlubinných čerpadel, nejčastěji jsou tyto sond vybaveny hlubinnými 

táhlicovými plunžerovými čerpadly, případně vřetenovými čerpadly. 

Mechanizované způsoby těžby se dělí na dvě základní metody 

 čerpadlová těžba (Sucker- Rod Pump, hydraulický lift), 

 kompresorová (liftová) těžba. 

Čerpadlová těžba zahrnuje tyto technologie: 

 táhlicová čerpadla, 

 hydraulická čerpadla, 

 vřetenová čerpadla, 

 elektrická čerpadla. 

2.1.1 Těžba hlubinnými táhlicovými čerpadly 

Táhlicová čerpadla jsou v praxi nejběžnějším způsobem mechanizované těžby. 

Princip čerpadla je založen na pohybu dutého pístu (plunžeru) s kulovým ventilem 

(výtlačný ventil) ve válci. Při pohybu pístu nahoru se nasává kapalina do válce čerpadla, 

při pohybu dolů se vytláčí do stupaček. Pro pohyb pístu je na povrchu instalován čerpací 

kozlík, jež zajišťuje proměnlivý pohyb táhlic s čerpadlem. Tento pohyb je vyvozen 

elektromotorem, přes převody, třmen a vahadlo předávají na rameno kozlíku kývací efekt. 

Na konci ramena jsou přes hlavu kozlíku připevněny táhlice, jež pohybují hlubinným 

čerpadlem. Schéma sondy vybavené touto technologií je na obr. 
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Obrázek 1: Schéma sondy osazené hlubinným táhlicovým čerpadlem (Internet 1, upraveno) 

2.1.2 Těžba hlubinnými vřetenovými čerpadly  

Hlubinná vřetenová čerpadla se skládají z rotoru ve tvaru šroubovice s kruhovým 

průřezem a statoru. Rotor, jenž je vnitřním rotačním dílem čerpadla, je poháněn systémem 

táhlic (rotací soutyčí čerpacích  tyčí). Stator je umístěn a zůstává ve stacionární poloze na 

konci kolony stupaček (těžebních tyčí). Stator se skládá z elastomeru (gumový, kovový, 

plastový), jež má vyhloubenou dvojitou šroubovici a je permanentně nalisován na vnitřní 

průměr čerpací tyče. Množství kapaliny vytlačené čerpadlem je funkcí průměru rotoru, 

excentricity rotoru a statoru a roztečí stoupání. Dalšími součástmi jsou kolona čerpacích 

tyčí s centrátory a povrchová pohonná jednotka. Povrchová pohonná jednotka se skládá z 

elektromotoru, unášecí hlavy s ucpávkou a převodovky. Kapalina vstupující do čerpací 

části čerpadla se koncentruje v prostorách mezi šroubovicí rotoru a dvojitou šroubovicí 

elastomeru. Materiál elastomeru slouží také jako těsnění bránící úniku kapaliny. (Bujok et 

al., 2013) 

Vřetenová čerpadla bývají nejčastěji používána do maximálních hloubek cca 2000 

m, jejich výkonnost je 0,5-420 m3/den. Jejich hlavními výhodami jsou spolehlivost a 
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možnost použití pro těžbu viskózních kapalin. Touto technologií jsou vybaveny sondy na 

ložisku Ždánice. Schéma vystrojení sondy vřetenovým čerpadlem je uvedeno na obr.  

 

Obrázek 2: Schéma vystrojení sondy vřetenovým čerpadle (upraveno dle materiálů MND)  

Doba, po kterou je ložisko těženo mechanizovanými způsoby je mnohonásobně 

delší než doba těžby samotokem.  
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2.2 Druhotné těžební metody 

Při druhotných (sekundárních) metodách těžby se vtláčením plynu nebo vody 

udržuje na požadované úrovni tlak v ložisku. Druhotnými těžebními metodami se do 

ložiska přivádí energie vstřikováním plynu nebo vody pod tlakem, kde nedochází k mísení 

vstřikovaného plynu a ropy. (Teknica petroleum services, 2001) Patří mezi ně zatláčení 

plynu do plynové čepice nebo vody do vodního zápolí za účelem protlačení nebo unášení 

zbývající ropy proudem kapaliny, pohybující se ve vrstvě k těžebním sondám. Užitím 

těchto metod lze zvýšit vytěžitelnost ropy z ložiska na 50-60%. Vlastní těžba ropy těžební 

sondou probíhá některým z primárních způsobů těžby. (Bujok et al., 2013). Pro vstřikování 

a samotnou těžbu jsou používány samostatné vrty. Tyto techniky se také nazývají techniky 

udržovaní ložiskového tlaku, kdy vstřikovaná média stimulují pohyb ropy a zvyšují tak 

výtěžnost. (Teknica petroleum services, 2001) 

Podle vháněného média do ložiska se druhotné metody dělí na:  

 zvyšování výtěžnosti vtláčením plynu, 

 zvyšování výtěžnosti vtláčením vody. 

2.3 Zvyšování výtěžnosti vtláčením plynu 

Poklesne-li tlak v ložisku zatláčení se do ložiska těžební sondou vytěžený zemní 

plyn. Plyn se rozpouští v ropě, tím snižuje její viskozitu a vytlačuje ji na povrch. Tlak 

v ložisku je také možné zvyšovat zatláčením zemního plynu do plynové čepice (horní části 

ložiska).  

2.3.1 Zvyšování výtěžnosti pomocí CO2 

Používání oxidu uhličitého (CO2) se dostává do popředí v souvislosti s možnou 

sekvestrací do horninového prostředí. CO2 má výhodnou vlastnost, která ho činí vhodným 

médiem pro vytěsňování ropy, a to je relativně nízký tlak, pod kterým dochází k zatláčení 

do ložiska. Oxid uhličitý na sebe navazuje vyšší uhlovodíkové frakce (C5-C30) a 

umožňuje tak vytěsnění ropy po četném (víckrát opakovaném, násobném) kontaktu. Tato 

metoda je použitelná pro lehké až středně lehké ropy (pod 30°API) v mělce uložených a 

nízkoteplotních ložiscích. Požadavkem na užití této metody je vytěsnění 500-1500 m3 
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ropy, vytěsněný objem závisí na vlastnostech ložiska a samotné ropy. (Thomas, 2007) Při 

zavodňování oxidem uhličitým může dojít ke dvěma stavům. Oxid uhličitý se smísí 

s ložiskovým médiem- tento proces je efektivnější a účinnější při vytěžování. Za ideální 

vlastnosti pro vzájemné smísení se považují hloubka ložiska ve více než 1200  m a měrná 

hmotnost ropy lehčí než 22°API. Vstřikovaný oxid uhličitý se důkladně promísí s ropou 

v ložisku tak, že se mezifázové napětí mezi těmito tekutinami efektivně sníží. U druhého 

stavu nedojde ke smísení oxidu uhličitého a ložiskového média. Tento stav nastává, je-li 

ložiskový tlak příliš nízký anebo je-li ropa příliš hustá, vstřikovaný oxid uhličitý se s ropou 

nesmísí, čehož se využívá zejména v projektech na sekvestraci CO2 do vytěžených ložisek. 

Zavodňování CO2 tak, aby nedocházelo k mísení, může vylepšit vytěžitelnost tím, že dojde 

ke ztekucení ropy, snižuje hustotu ropy a zlepšuje její mobilitu. Po mobilizaci zbytkové 

ropy oxidem uhličitým, musí být ropa tažena a tlačena k produkční sondě. K tomuto účelu 

se často oxid uhličitý střídá s vodou v technologii, označované jako „Water-Alternating 

Gas“ (WAG, „voda nahrazující plyn“). V praxi je cyklus střídání v dávkování oxidu 

uhličitého a vody od několika týdnů po několik měsíců.( EOR Scoping Study). Příklad 

uspořádání vtlačné a těžební sondy a postup oxidu uhličitého je uveden na obr. 

Obrázek 3: Schéma vytěsňování ropy pomocí CO2 (Enhanced Oil Recovery Scoping Study, 

upraveno) 
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2.3.2 Metoda „Water-Alternating- Gas“ 

Jednou z modifikací metody vytěsňování s CO2 je „Water Alternating Gas“. Při 

této metodě je do ložiska jako první zaveden oxid uhličitý, který zlepšuje tekutost ropy. 

Poté následuje zatláčení vody, jež má sloužit k pohybu okraje sycení ropou směrem 

k produkční sondě. Souběžný tok vody a oxidu uhličitého v ložisku má za následek snížení 

mobility každé fáze a snížení výskytu viskózních jazyků. Přítomnost vody zlepšuje 

vytěžitelnost ropy, jelikož vytváří cestu pro rychlou difuzi oxidu uhličitého k vytěsnění 

ropy vázané v pórech horniny. (Tzimas et al., 2005) 

2.4 Zvyšování výtěžnosti vtláčením kapaliny- zavodňování 

Ropa bývá v ložisku pod tlakem vody, jež ji vytláčí do těžební sondy. Pro zvýšení 

vytěžitelnosti se může ložisko uměle zavodňovat vstřikováním vody nebo vhodných 

roztoků do ložiska, čímž se zvyšuje ložiskový tlak a tím i vytěžitelnost zbytkové ropy. 

Vlastnosti zatlačované vody se mohou upravovat přidáním povrchově aktivních látek 

(polymerů, rozpouštědel), sycením oxidem uhličitým (CO2). (Bujok et al., 2013).  

Zavodňováním ložiska se vytěžitelnost zvýší průměrně o 5  - 15%. (zargon.ca). 

Zavodňování s užitím povrchově aktivních látek, polymerů, rozpouštědel apod. se 

v odborné literatuře řadí k  tzv. Enhanced Oil Recovery (EOR). Pro užití zavodňování 

s polymery se také používá také anglický termín „Polymer- Augmented Waterflooding“. 

2.4.1 Zavodňování polymery 

Přimícháním ve vodě rozpustných polymerů o vysoké molekulové hmotnosti v určité 

koncentraci (200-2000 ppm) lze dosáhnout významného snížení viskozity těžené ropy.  

Podle původu se komerčně nejúspěšnější polymery dělí do dvou tříd a to na 

polyakrylamidy a polysacharidy (biopolymery). Mezi nejčastěji používané typy polymerů 

patří částečně hydrolyzované polyakrylamidy (HPAM) a xantanová guma. (Green, 

Willhite,; 1998). Částečně hydrolyzované polyakrylamidy jsou tvořeny dlouhým 

flexibilním řetězcem. Polymery jsou efektivním prostředkem při vytěžování dosud 

nevytěsněné ropy, protože zlepšují její poměr pohyblivosti. Praktické zkušenosti ukazují, 

že vytěžitelnost se s použitím polymerů zvýšila o cca 5-30% vázané ropy (Original Oil in 

Place-OOIP). Ložisko je zavodňováno nepřetržitě po několik let, aby se dosáhlo zaplnění 
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požadované objemu  póru, většinou až ½ celkového objemu  pórů (Abidin et al.,2012).  . 

Zatláčená voda si hledá „cestu nejmenšího odporu“ obvykle přes nejvíce propustnou vrstvu 

k oblasti s nízkým ložiskovým tlakem u produkční sondy. Má- li vázaná ropa vyšší 

viskozitu než vstřikovaná voda, bude voda vytvářet viskózní jazyky do pórů s  ropou, jak 

ukazuje obr. (a) a vytěžitelnost nebude vysoká. Přidáním polymerů se zvýší viskozita 

vody, sníží se její relativní permeabilita bez vlivu na permeabilitu ropy, čímž se zvýší 

vytěžitelnost ropy vzhledem k rostoucímu fractional průtoku (b). Polymery se používají ve 

formě gelů a chovají se jako nenewtonovské kapaliny (pseudoplastické, viskozita je funkcí 

smykové rychlosti, viz. kapitola 3.x).  Hodnota zdánlivé viskozity je navíc ovlivněna 

koncentrací solí v roztoku. Pro zavodnění polymery jsou nejvhodnější ložiska ropy o 

viskozitě v 20-500 cp. (Teknica petroleum serivces, 2001). Roztoky polymerů podléhají 

degradaci vlivem působení tepla, bakterií a oxidace. 

 

Obrázek 4: Makroskopické schéma zlepšení vytěsňování ropy zavodněním polymery (b) 

v porovnání se zavodněním vodou (a) (Sheng,2011) 

Metody zvyšování vytěžitelnosti pomocí zatláčení oxidu uhličitého, zavodňování 

polymery, termické metody (vytěsňování horkou párou, zapalování ložiska), jež se řadí 

k terciérním metodám, se v anglické terminologii označují souhrnný názvem Enhaced Oil 

Recovery (EOR), v českém odborném názvosloví se označují jako druhotné a terciérním 

těžební metody. 
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Obrázek 5 : Schéma postupu vytěžování pomocí polymerů ( upraveno;Green, Willhite, 

1998) 

2.4.2 Chemické metody 

Při této metodě se užívá látek, které mají díky obsahu povrchově aktivních látek, 

tzv. surfaktantů nízké hodnoty mezifázového tření s ropou. Principem této metody je 

vstřikování chemického systému složeného z povrchově aktivních látek, tzv. surfaktantů. 

Jako chemický systém se obvykle označuje  micelární nebo mikroemulzní roztok a 

nejčastěji obsahuje surfaktanty, kosurfaktanty (např. alkohol, apod.), uhlovodíky, vodu a 

elektrolyt. V mnoha případech se pro zvýšení viskozity přidávají polymery. Proces 

zatláčení micelárního roztoku je následován vstřikováním vodného roztoku s  polymery, 

tento roztok je přidáván z důvodu kontroly mobility.(Green, Willhite; 1998) 

Chemické metody jsou postaveny na používání chemických sloučenin jako 

vtlačných kapalin, jež podporují pokles poměru pohyblivost (mobility ratio) anebo růst 

kapilárního čísla. V současnosti je soubor těchto metod málo využíván, zejména kvůli 

ekonomické náročnost, výjimku tvoří Čína. Mezi většinou používané metody patří 

zavodnění polymery (polymer flooding), zavodnění povrchově aktivními látkami 

(surfactant flooding), zavodnění alkáliemi, zavodnění micelárami a zavodnění alkalico- 

povrchově aktivními-polymery (ASP flooding). Zkoušeny byly i jiné metody, např. užití 
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emulzí, pěn a mikrobů, ale jejich dopad na zvýšení vytěžitelnosti nebyl významný. 

(Thomas, 2007) 

Zvyšování výtěžnosti rozpouštědly znamená, že vtláčená tekutina je mísitelná 

v ropě buď při prvním kontaktu s ropou (SCM - „miscible in the first contact“) nebo po 

opakovaných kontaktech (MCM - „miscible after multiple contact“). U mísitelnosti při 

prvním kontaktu se vtláčená tekutina smísí ropou ve všech složkách a jejich směsi 

představují jednu fázi. K tomuto účelu se používá vysokotlaké vstřikování oxidu uhličitého 

nebo dusíku. U mísitelnosti při opakovaném kontaktu se vtláčená tekutina a ropa smísí po 

opakovaných kontaktech, kdy se s postupem času smísí díky výměně složek mezi 

tekutinou a ropou.  K tomuto druhu metod patří metoda „Vaporizing Gas Drive“- 

mechanizmus odpařování plynu a „Condensing Gas Drive“- mechanizmus kondenzace 

plynu.  V úzké přechodové zóně (směsná zóna) dochází mezi vtláčenou tekutinou a ropou 

k samovolnému vytlačování ropy pístovým efektem. Směsná oblast a oblast rozpouštění se 

postupně šíří. Koncentrace vtláčené tekutiny v rozpuštěné oblasti se s časem mění. 

(Thomas, 2007) 
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3. Polymery a jejich aplikace  

Polymery jsou makromolekulární chemické látky, jež jsou tvořeny atomy uhlíku, 

kyslíku, dusíku, chloru apod. Vznikají z jednoduchých molekulových sloučenin (cyklické 

uhlovodíky) tzv. monomerů obsahujících alespoň jednu dvojnou vazbu. Monomery se 

spolu spojují polyreakcemi- polymerací, polykondenzací, polyadicí a na sebe se váží 

chemickými vazbami. Molekuly polymeru obsahují stovky milionů atomů, tím vytváří 

makromolekulu, která obsahuje základní strukturní jednotku tvořenou opakujícím se 

polymerovým řetězcem, který vytváří nové vlastnosti makromolekuly, např. nárůst 

viskozity. (Gavor, 2007)  

Polymery se dělí na dvě hlavní skupiny, syntetické, např. hydrolyzované 

polyakrylamidy (HPAM) a polysacharidy (biopolymery), např. xantanová guma. Při EOR 

metodách zvyšování vytěžitelnosti ložisek uhlovodíků jsou nejrozšířeněji používanou 

skupinou polymerů hydrolyzované polyakrylamidy (HPAM), (Sheng, 2013).  

HPAM je kopolymer akrylamidu a kyseliny akrylové. Jedná se o syntetickou látku.  

Ve vodě dochází v důsledku  odpuzování karboxylové skupiny k pružným změnám 

struktury, které způsobují vysokou viskozitu tohoto polymeru. Je- li tento polymer 

v kontaktu se slanou vodu, dochází u něj ke zkracování řetězců a tím se snižuje viskozita. 

Struktura polyakrylamidu a molekuly HPAM je zobrazena na Obrázek 6. Ve vodě 

rozpustné polymery jako např. polysacharidy a polyakrylamidy jsou efektivním nástrojem 

ke zvýšení poměru pohyblivosti ropy v ložisku. Koncentrace polymerů v roztoku by měla 

být v rozmezí 200 - 2000 ppm. (Thomas, 2008) 

 

Obrázek 6 :Chemická struktura polyakrilamidu a hydrolyzovaného polyakrilamidu 

(Sheng,2011) 
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Xantanová guma je přirozený polysacharid vznikající při mikrobiologické 

fermentaci. Xantanová guma snižuje poměr pohyblivosti pouze tím, že zvyšuje viskozitu 

vody, jež slouží k vytěsnění ropy. Naproti tomu, polyakrylamidy snižují poměr 

pohyblivosti převážně díky snížením permeability horniny pro vodu. (Teknica petroleum 

sevrices,2001) 

 

Obrázek 7 : Chemická struktura xantanové gumy (Sheng, 2011) 

3.1 Vlastnosti polymerového roztoku  

Fyzikální vlastnosti polymerů závisí na délce a velikosti strukturního řetězce. Při 

zvyšování výtěžnosti zavodňováním s polymery se tyto využívají protože, snižují 

mezivrstevní napětí, zlepšují viskozitu ropy a  její poměr pohyblivosti. Poměr pohyblivosti 

je definován jako poměr pohyblivosti vtláčené kapaliny a vytěsňované kapaliny (ropy):  

       
  

  
,      (1) 

kde  w nebo  o = 
 

 
 , K j efektivní permeabilita kapaliny, µ je její viskozita  

Při pohybu polymerového roztoku pórovým prostředím kolektoru dochází 

k zadržování části polymerů na pevný povrch nebo usazením do pórů horniny. Zadržování 

(adsorpce) způsobuje ztrátu polymerů z roztoku, což může vést ke ztrátě kontroly mobility 

a ke snížení propustnosti horniny.  Zadržování polymeru závisí na druhu použitého 

polymeru, měrné hmotnosti horniny, horninovém složení, salinitě a tvrdosti vody 



Bc. Martina Halatová : Možnosti aplikace druhotných těžebních metod na ložisku Ždánice  

 

2015  21 

 

v polymerovém roztoku, rychlosti průtoku a teplotě. Adsorpce se udává v µg/cm3.  

Zadržování polymerů způsobuje snížení permeability. Pokles permeability je závislý na 

druhu polymeru, objemu zadrženého polymeru v pórech horniny, průměrné velikosti 

polymeru zhledem k pórům horniny. Snížení permeability pro vodu je přínosné, protože 

umožňuje snadnější vytěsnění ropy z pórů a nedochází ke ztrátě kontroly poměru 

pohyblivosti. K popisu snížení propustnosti se užívá odporového faktoru RF a zbytkového 

odporového faktoru RRF. 

Odporový faktor RF je definován: 

                                        
  

  
 
  

  
 ,                                                                    (2) 

kde Kw a Kp jsou efektivní permeability vody a polymeru, µw a µp viskozity vody a 

polymeru. 

Zbytkový odporový faktor RRF je : 

                                        
  

   
,                                                                          (3) 

kde  w a  wl jsou pohyblivost vody pře a po zavodnění polymery.  

Polymery jsou citlivé na procesy chemické, biologické a mechanické degradace, při 

niž dochází ke zmenšování průměrné molekulové hmotnosti. (Teknica petroleum  services, 

2001). Nejdůležitější vlastností polymerového roztoku je jeho viskozita.  

3.1.1 Viskozita polymeru 

Viskozita je ovlivňována salinitou, koncentrací, velikostí střižného napětí, 

hodnotu pH, teplotou. Polymery se pro potřeby zvyšování výtěžnosti používají ve formě 

gelů a chovají se jako nenewtonovské kapaliny.  

Newtonovské kapaliny jsou takové kapaliny, u kterých platí, že rychlost smykové 

deformace je lineárně závislá na smykovém napětí 

                                                            
  

  
      (4) 

kde, τ je smykové napětí = 
 

 
 (Pa); µ je dynamická viskozita (Pa.s); 

   

  
 je gradient 

rychlosti deformace (s-1) 
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Grafickým zobrazením předcházejícího vztahu je toková křivka, neboli renogram, 

dynamická viskozita je jeho směrnicí. Tyto kapaliny proudí i  při nízkých hodnotách napětí 

a za stálých tlakově teplotních podmínek je jejich viskozita konstantní. Příkladem 

newtonovské kapaliny je voda. 

Nenewtonovské kapaliny jsou takové kapaliny, u kterých je poměr smykového 

napětí a smykové rychlosti proměnnou veličinou a její okamžitá hodnota se mění podle 

použitého smykového napětí. Tato proměnná se nazývá zdánlivá viskozita. (Strniště, 

Šmolík, 1992) 

 

Obrázek 8.Newtonovská a nenewtonoská kapalina (Internet 2, upraveno) 

 

Vliv salinity a koncentrace 

Vnitřní viskozita homogenní PAM (polyakrylamind) roztoku roste přidáním 

NaCl. Přidáním CaCl2 je růst viskozity ještě zřejmější. U polymerů typy HPAM se 

nicméně viskozita přidáním monovalentních solí (např. NaCl) snižuje, protože přidaná sůl 

neutralizuje náboj bočních řetězců. Závislost viskozity polymerového roztoku za nulové 

smykové rychlosti (shear rate) na koncentraci polymeru a salinitě může být popsána Flory- 

Hugginsovým vztahem: 

  
 
   

 
               

       
      

   ,      (5) 
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kde,    je viskozita vody, Cp koncentrace polymeru ve vodě, Ap1, Ap2, Ap3  a Sp 

jsou vhodné konstanty (fitting constants), a Cep je efektivní salinita pro použití polymeru, 

faktor Csep umožňuje závislost viskozity polymeru na salinitě a tvrdosti vody.  

Vliv střižného napětí  

Roztok polymerů se chová jako pseudoplastická kapalina (ne-newtonovská). 

Redukce viskozity v roztoku polymerů je vyjádřena jako funkci smykové rychlosti, γ, je 

popsána „Power-Law“ vztahem 

                                                                              γ          (6) 

 kde, K je index toku konzistence a n je index chování proudění (toku) 

konzistence. V pseudoplastickém režimu je hodnota n  1, typické hodnoty jsou v rozmezí 

od 0,4 do 0,7. Při různých koncentracích se mění hodnota  K, hodnota indexu n se skoro 

nemění. U newtonoských kapalin platí, že n=1 a K je tím pádem konstantní (závislý) na 

viskozitě µ. 

Vliv pH 

Hodnota pH ovlivňuje proces hydrolýzy.Viskozita HPAM polymerů je závislá na 

hodnotě pH. Přidáním alkálií se zpočátku zvyšuje pH, nicméně se nakonec vede k poklesu 

viskozity polymerů HPAM  díky účinku soli 

Vliv teploty 

Při nízké smykové rychlosti klesá zdánlivá viskozita roztoku polymerů s teplotou. 

S růstem teploty se zvyšuje aktivita polymerových řetězců a molekul a dochází k redukci 

tření mezi molekulami, tím pádem dochází k poklesu odporu proudění a viskozity. Jedním 

z parametrů určujícím vliv teploty na polymer je aktivita energie roztoku polymeru Ea. 

S vysokou hodnotou Ea je viskozita více náchylná ke změnám teploty. Při teplotách nižších 

než 35°C je Ea  nízká a nedochází k výrazným změnám viskozity se vzrůstající teplotou. 

Naproti tomu, je-li teplota vyšší než 35°C, Ea je vysoké a viskozita je citlivější na změny 

v teplotě. (Sheng, 2011) 
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3.2 Kritéria pro výběr polymerů  

Úspěch užití polymerů ke zvýšení vytěžitelnosti závisí na vlastnostech ropy a 

samotného ložiska. Při posuzování vhodnosti zavodňování polymery se musí přihlédnout 

k viskozitě ropy, její měrné hmotnosti, nasycenosti horniny ropou, permeabilitě, 

pórovitosti, hloubce ložiska a teplotě. Tato metoda je zejména vhodná pro ložiska 

s porozitou cca 18,15%, průměrnou propustností cca 384,88 mD, hloubkou uložení kolem 

1200 m, teplotou 48 °C. Viskozita ropy je 12,21 cp, měrná hmotnost 31,2 °API, nasycenost 

ropu od 55,85 na začátku po 46,57 na konci těžby.(Saleh et al., 2014 ) 

 

Obrázek 9:Schéma technologie přípravy roztoku polymer,( Sheng 2013) 

4. Laboratorní výzkum vytěsňovacích procesů s použitím polymerů 

4.1 Vlastnosti ropy 

Ropa je olejovitá organická kapalina lehčí než voda o měrné hmotnosti v rozmezí 

730,0-1060,0 kg/m3. Z petrografického hlediska patří do živičné řady kaustobiolitů. Ropa 

je směs kapalných uhlovodíků různých struktur, jsou v ní rozpuštěny plynné i tuhé 

uhlovodíky a také organické sloučeniny, které mají ve strukturním řetězci jeden nebo více 

heteroatomů (síra, dusík, kyslík). V nejtěžších podílech ropy jsou navíc obsaženy 

asfalteny, pryskyřice a organokovové sloučeniny s obsahem vanadu a niklu. Chemické 
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složení ropy (% hmotnosti) - 84-87 % uhlíku, 11-14% vodíku, až 4% síry, až 1% dusíku 

(kyslíku), ostatní prvky jsou zastoupeny ve stopových množstvích.  

Jednotlivé druhy rop se od sebe liší v původu, stáří, chemickém a frakčním 

složení a fyzikálních vlastnostech. Nejdůležitějším klasifikačním parametrem je měrná 

hmotnost. (petroleum.cz) Nejčastěji používaná klasifikace měrné hmotnosti ropy je 

stupnice API (American Petroleum Insitut). Podle této stupnice se ropy dělí na lehké  (nad 

31 API;do 875,0 kg/m3), středně těžké (22,3- 31 API; 875,0-930,0 kg/m3) , těžké ( do 22,3 

API; nad 930,0 kg/m3) a velmi těžké (pod 10 API). Pro převod na stupně API se používá 

následující vztah: 

                                                          
     

 
            (7) 

kde  - měrná hmotnost ropy (g/cm3) 

 

Obrázek 10:Klasifikace rop dle měrné hmotnosti v soustavě API (Bříza, 2007, upraveno) 

Kromě měrné hmotnosti je dalším důležitým parametrem rop jejich dynamická 

viskozita. Viskozita je odpor částic ropy proti jejímu pohybu horninovým prostředím. 4í je 

viskozita větší, tím větší odpor musí ropa překonávat při filtraci k těžební sondě . Viskozita 

je závislá na složení ropy (obsah lehkých a těžkých frakcí), na obsahu volné i v emulzi 

vázané vody, tlaku a teplotě ložiska.  
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4.2 Geologická charakteristika ložiska 

Ložisko Ždánice (Ždánice- krystalinikum, Ždánice- miocén, Ždánice- 

Kloboučky), pro nějž se zamýšlí použití technologie zvyšování vytěžitelnosti ropy 

zavodňování polymery, se z regionálně geologického hlediska nachází na JV svazích 

Českého masivu. Fundament je tvořen granitoidy brunovistulika, paleozoickými sedimenty 

karbonátového vývoje devonu a denudačními relikty devonských klastik typu „old red“. 

Neogenní sedimentární obal je tvořen spodnomiocénními (karpatskými) mělkovodními 

sedimenty (jílovce, pískovce), jež tvoří výplň rašovické deprese předterciérního stáří. Přes 

uvedené jednotky je přesunut příkrov ždánické jednotky, ve kterém jsou zastoupena 

souvrství ždánicko- hustopečské, menilitové a podmenilitové. 

Brunovistulický fundament je tvořen granitoidními horninami, jejichž 

petrografické složení se pohybuje od granitoidů, křemenných dioritů až po diority 

(amfibol- biotitické, bioticko- amfibolické). Granitoidy jsou hojně rozpukané intenzivním 

tektonickým postižením a nabývají charakteru milonitů. Povrchové partie fundamentu jsou 

s různou intenzitou navětrané (až desítky metrů). Zvláště intenzivně tektonicky porušené 

zóny, ve kterých došlo k přeměnám živců na jílové minerály, rozčleňují krystalinický 

fundament na řadu hydrodynamicky izolovaných bloků.  

Devon je na bázi zastoupen nepříliš mocnou polohou slepenců, místy nejsou 

vyvinuty. Karbonáty jsou zastoupeny čistými vápenci, dolomity a jejich přechodovými 

typy. Karbonátové sedimenty jsou místy silně tektonicky drcené (nejvíce jsou postiženy 

dolomity v důsledku menší plasticity) a jsou zkrasovatělé. 

Spodnomiocénní sedimenty karpatu jsou tvořeny proměnlivě prachovitými a slabě 

vápnitými až nevápnitými šedými pelity s polohami pískovců. Specifickou je facie 

intraformačních slepeneců, tvořených valouny pelitů sedimentů karpatu i pelitů ždánické 

jednotky. V této facii jsou vyvinuty některé pískovcové čočky a obzory.  

Ždánický příkrov, jež překrývá sedimenty karpatu a fundament, je ve spodní části 

tvořen pelity podmenilitového a menilitového souvrství, ve vrchní části pískovci 

s polohami pelitů a prachovců ždánicko- hustopečského souvrství. (Slivka et al., 2009) 

Hloubka ložiska je 700- 1000m, rozhraní ropa- plyn je v 505m, ropa- voda v 535 

m. Ložisko se dělí na tři produktivní obzory. První obzor (spodní miocén) je složen 

z bazálních pískovců, druhý a třetí obzor jsou složeny z pískovců a hrubozrnných 
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pískovců. Ložisko obsahuje značně viskózní ropu s viskozitou 250 mPa·s při teplotě 20°C 

a měrnou hmotností 21°API, v prvním produkčním obzoru se jedná o velmi těžkou 

parafinicko- naftenickou ropu olejového charakteru s malým obsahem benzinové frakce. 

Ropa druhého a třetího obzoru je velmi lehká ropa petrolejového charakteru s vyšším 

obsahem benzinové frakce. Ložisková voda je chlorido-sodného (Na-Cl) typu, Ca HCO3, 

Ca-Cl podtypu, středně mineralizovaná se salinitou 9,19 kg·m3 (Bříza, 2007). Pro potřeby 

laboratorního měření byla ložisková voda dodatečně namíchána v objemu 10 l a ve složení 

podle tab., hodnota pH je 6,86. 

Tabulka 1: Chemické složení připravené ložiskové vody 

NaCl 58,1 g 

KCl 18,69 g 

NaHCO3 11,79 g 

MgCl2 3,61 g 

CaCl2 6,19 g 

FeSO4·7H2O 8,31 g 

 

4.3 Laboratorní měření 

K měření bylo použito jadérko pískovce ze Ždánic s průměrem 38,0 mm a délkou 

50,20 mm. Porozita jadérka je 24,06 %, objem pórů 13,62 cm3 a průměrná velikost zrn 

2,292µm.  
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Obrázek 11: Vrtné jadérko ždánického pískovce (foto Michal Porzer) 

4.3.1 Postup laboratorního měření a výpočtů 

K simulaci rozšířeného zavodňování s užitím polymeru za účelem zvýšení 

výtěžnosti ropy byla provedena následující měření: 

1. Vlastnosti směsi polymeru a ložiskové vody. Nejdůležitější z vlastností směsi 

ložiskové vody a polymeru, označme ji jako polymer, která je použita pro 

vytěsňování ropy, je její viskozita. Což vyplývá z principu mechanismu zvýšení 

relativní mobility v hornině. Viskozita je funkcí chemizmu ložiskové vody, 

koncentrace použitého polymeru FLOOPAM 3330S ve směsi s ložiskovou vodou, 

teploty, průměru póru a propustnosti horninového vzorku a rychlosti proudění 

(resp. smyku kapaliny). 
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Obrázek 12:. Krystaly polymeru FLOOPAM 3330S (foto autor) 

Výběr polymeru je závislý na propustnosti injektované formace a molekulové 

hmotnosti polymeru. Vzhledem k propustnosti ložiska Ždánice- miocén 80-200 mD 

(Bříza 2007) je vhodné použít dle Shenga (2013) polymer o molekulové hmotnosti 

6-8M (Da, Dalton). Polymer FLOOPAM 330S, jehož použití je pro toto ložisko 

zamýšleno, tomuto odpovídá, molekulová hmotnost 8M. Pro laboratorní měření 

byla za vytěsňovací kapalinu zvolena ložisková voda, jež byla uměle namíchána 

v laboratořích Katedry chemie FMMI VŠB – TU O a to podle rozboru ložiska 

Ždánice. V této kapalině byla rozmíchána různá množství polymeru tak, aby se 

dosáhlo koncentrací 500, 1000, 1500 a 2000 ppm. Připravená ložisková voda 

(solanka) je namíchána tak, aby splňovala relevantní chemické parametry ve vztahu 

k viskozitě - salinita, pH, konduktivita, koncentrace Ca2+, Mg2+, Fe3+, HCO3
-, Na+ a 

Cl-. Z těchto směsí byly připraveny vzorky o objemu 200 ml pro měření dynamické 

viskozity µb (cP), smyku γ´ (s-1) a to za ložiskové teploty 29 °C. Výstupem jsou 

závislosti viskozity za daných koncentrací polymeru v solance a na smyku. Tuto 

závislost lze vyjádřit vztahem:  

                                                                    
 

  γ     ,      (8) 
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kde C je koeficient a n je konstanty získané regresí experimentálních dat 

a γ          á          . 

Polymery se chovají jako nenewtonovská kapalina, proto se hodnoty viskozity 

stanovené v reometru za různých rychlostí odlišují od viskozity v horninovém 

prostředí. Je proto zapotřebí stanovit jejich efektivní viskozitu a příslušný vztah pro 

poměr rychlosti proudění v porézním prostředí ku smykové rychlosti, jež je 

stanovena laboratorně. V laboratoři se stanoví absolutní propustnost jádra horniny 

za použití vody (vzorek horniny se může nechat nasaturovat ropou a dále vytěsnit, 

obdobně se postupuje při stanovení relativní propustnosti), poté se přistoupí 

k zatláčení polymeru. Pří různých rychlostech průtoku polymerové směsi vzorkem 

(jádrem), můžeme dle Darcyho vztahu při známé propustnosti vyjádřit zdánlivou 

viskozitu polymeru µeff (cP). Získáme tak závislost µeff/ / u. Poté nalezneme na 

základě výše zmíněných experimentů γ´ (γ´= γ´eq). Tu vyjádříme z rovnice: 

                                                         γ  
´  γ   

    

  
   

  

         
      (9) 

kde   je porozita, Kabs absolutní permeabilita, u je rychlost průtoku, γ smyková 

rychlost stanovená laboratorně, n a γ konstanty. 

Tímto vztahem dokážeme převést rychlost proudění v porézním vzorku na 

smykovou rychlost, smyk kapaliny (shear rate) a získáme tak viskozitu polymeru ve 

vzorku za konkrétního průtoku. (Sheng,2013) 

Viskozita polymeru je pak dána do poměru s viskozitou ložiskové vody za stejné 

teploty, pro výpočet relativní viskozity µr (-). Relativní viskozita ropa / tekutina by 

měla být ideálně   . V některých případech však může být velikost poměru 

relativních viskozit ropy a polymeru větší (Buciak et.al., 2015) 

2. Horninové vzorky (jeden vzorek z ložiska Ždánice – miocén, 6 vzorků pro simulaci 

ložiskového prostředí – hořický pískovec) změříme (průměr a délka) a zvážíme. 

Stanovíme jejich porozitu ϕ (%) – respektive objem pórů Vp (ml) a propustnost pro 

plyn Kg (mD) za použití N2 v aparatuře automatického porozimetru 

COREVAL 700. Dále všechna jádra, která byla k dispozici, byla nasycena 

syntetickou ložiskovou vodou a byla stanovena jejich absolutní propustnost 

Kabs (mD) za zvolených ložiskových podmínek (tj. Pg = 13,8 MPa; Pf = 7,1 MPa; 
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T = 30 °C) v aparatuře BRP 350. Měření na jádrech hořického pískovce probíhala 

kvůli ověření správnosti a eliminaci případných nedostatků v postupu. 

Korelačním vztahem, který staví na kapilárním modelu, je možno vypočítat 

průměrnou velikost pórů r (mm) (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) a 

průměrnou rychlost smyku γ (s-1) (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

(Zaitoun et al. 1988). 

   
      

 
 

           (10) 

 

γ  
    

 
   

  

 
 

(11) 

kde r= poloměr pórů, Kabs = absolutní permeabilita,  = porozita, γ- smyková 

rychlost (s-1), 
 

   
      povrchová rychlost, Q je průtok, S je  plocha průřezu jádra 

3. Relativní propustnost – horninové vzorky jsou zpočátku saturovány ložiskovou 

vodou a je změřena jejich absolutní propustnost Kabs (předchozí bod). Poté je 

ložisková voda ze vzorku vytěsňována ropou.  Množství vody vytěsněné ze vzorku 

je sledováno a ve chvíli, kdy ustane její produkce a ustálí se tlakový spád na 

testovaném vzorku, stanovíme Koeff (Swi) (mD), což je efektivní propustnost vzorku 

pro ropu za „nesnížitelné“ saturace vodou Swi (-) (bezrozměrná frakce z celkového 

objemu pórů – respektive pak v procentech objemu pórů, které tato voda zaujímá).  

V další fázi se vtláčela do vzorku ložisková voda. Během zavodňování jádra byl 

veden průběžný záznam o hodnotách množství injektované kapaliny Q (ml·s-1), 

tlakového spádu Δp (psi), objem ropy a vody vytékající ze vzorku Sop a Swp (ml). 

Experiment probíhal až do chvíle, kdy ze vzorku již nevytékala ropa a bylo možné 

stanovit Sor, tedy zbytkovou, vodou nevytěsnitelnou, saturaci ropy ze vzorku a 

současně byla změřena efektivní propustnost vzorku pro vodu za přítomnosti 

imobilní ropné fáze Kweff(Sor) (mD). 

Relativní propustnost je poměr efektivní propustnosti jedné tekuté fáze za 

přítomnosti určitého objemu druhé tekuté fáze a je potom poměrem efektivní a 

absolutní propustnosti                 (-). K výpočtu křivek relativní 

propustnosti pro ropu (Kro) a ložiskovou vodu (Krw) je použita metoda JBN 
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(Johnson et al. 1959). Tato metoda je založena na předpokladu, že je možno 

zanedbat kapilární tlak a tedy je nutné experiment provádět za vyššího konstantního 

průtoku vytěsňovací tekutiny, např. 0,2 - 1 cm3·s-1 (Loomis et Crowell 1960). 

Po experimentu je stanovena průměrná saturace vzorku ložiskovou vodou 

v průběhu vytěsňování ropy vodou Swav (PV), jako funkce objemu vtláčené 

vytěsňovací fáze Qi (PV). Poté je stanoven poměr objemu vytěsňované ropy 

k objemu veškeré tekutiny vycházející ze vzorku fo (-) a při známých dynamických 

viskozitách ropy  o (cP) a vody  w (cP) je možné stanovit poměr relativních 

propustností pro ropu a polymer          z (10), grafické vyjádření  Graf 2: 

 

   
      

      
  

 
     

   

 
(12) 

 

Relativní injektivitu Ir spočteme jako poměr tlakových spádů podél vzorku 

v jednotlivých časových krocích ΔP (psi) ku hodnotě při prvním výstupu vody ze 

vzorku ΔPi (psi). Relativní propustnost pro ropu Kro pak spočteme pro různé 

saturace během vytěsňování ropy vodou z (13) jako: 

       
   

       
  

      
  

 (13) 

Tento vztah je vyjádřen Graf 3 

Ze známého výsledku (12) pak spočteme Krw. Použitím Welgeho korekce 

přepočteme hodnoty Swaw na saturace na výstupu ze vzorku Swout jako: 

 

                 (14) 

 

Hodnoty Krw.a Kro je pak možno vynést jako funkce Swout viz. Graf 4 a Obrázek 13 
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Obrázek 13 :Ukázka křivek relativní permeability spočtených JBN metodou při 

neustáleném procesu vytěsňování ropy ze vzorku vodou. (Sheng, 2011, upraveno) 

4. Poté je přistoupeno ke vtláčení polymeru ve zvolené koncentraci do vzorku a to za 

účelem zjištění množství ropy, které bude ze vzorku tímto procesem navíc 

vytěsněno (vlastní proces EOR). V průběhu tohoto procesu bylo do vzorku vtláčeno 

1,071 jednotky objemu efektivního pórového prostranství roztoku ložiskové vody a 

polymeru za objemového průtoku 0,2 cm3·min-1. Tato polymerová fronta byla 

následována čistou ložiskovou vodou a vtláčení probíhalo až do chvíle, kdy ze 

vzorku nevytékala žádná ropa. Poté bylo možno stanovit zbytkovou saturaci vzorku 

ropou po aplikaci polymeru Sorp, respektive množství ropy, které bylo vytěsněno 

navíc díky aplikaci polymeru, jako         . Pokud je během tohoto procesu 

veden průběžný záznam o hodnotách množství injektované fáze Q (ml·s-1), 

tlakového spádu Δp (psi), objemu vytěsněné ropy a vytěsňovací fáze vytékající ze 

vzorku Sop a Swp, je možné spočíst křivky relativních propustností JBN metodou 

(Cao et al. 2011), respektive modifikovanou  JBN metodou (Cao et Sun; 2013). 

Poté je možno stanovit efektivní propustnost vzorku pro polymer za Sorp, tedy 

Kpeff(Sorp). 

V této fázi laboratorního měření je možné vyhodnotit injektivitu polymeru pomocí 

odporového faktoru Fr, který je definován jako poměr mobilit vody a polymeru 

(Seright et al. 2009). Relativní mobilitu vody  rw lze spočíst jako poměr její 
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relativní propustnosti za dané saturace ku její viskozitě (Samanta et al. 2013). 

Stejný výpočet platí pro relativní mobility ropy  ro a polymeru  rp. Respektive 

pomocí absolutních propustností (De Vincente 2012).  

4.4 Výsledky laboratorního měření 

Základním parametrem, jež bylo nutné určit, byla viskozita polymeru. Polymer byl 

připraven v různých koncentracích 500, 1000, 1500. 2000 ppm. Pro měření zvyšování 

vytěžitelnosti byl vybrán polymerový roztok o koncentraci 2000 ppm, jeho viskozita je 4,5 

cP. Viskozita ložiskové vody je 1,4 cP, měrná hmotnost ropy je 0,9545 g·cm-3 a její 

viskozita 350 cP.. Vzorek byl po dobou měření zatěžován tlakem 2100 psi, jež měl 

simulovat boční geostatický tlak (confining pressure). Koeficient monofázové propustnosti 

byl naměřen 160,08 mD. 

V první fázi se ze vzorku vytěsňovala voda pomocí vtláčené ropy. Po vytěsnění 

veškeré možní vody byla stanovena její neredukovatelná saturace 3,82%. Efektivní 

propustnost pro ropu za přítomnosti zbytkové vodní fáze byla stanovena na 18,72 mD. 

Relativní propustnost pak 0,12.  

Ve druhé fázi se ze vzorku vytlačovala ropa pomocí ložiskové vody, jejíž koeficient 

propustnosti při nasycením zbytkovou ropou 37,83 % byl 1,53 mD. Relativní permeabilita 

při stejné saturaci ropou byla 0,0082. V této části  pokusu se podařilo vytěsnit 60,66% 

ropy.  

Ve třetí fázi byl do vzorku vtláčen polymer. Nasycenost vzorku ropou byla po 

vtlačení 1,071PV  směsi vody a polymeru 36,64 %, koeficient propustnosti polymeru při 

tomto nasycení 1,14 mD. Koeficient relativní propustnosti polymeru při této saturaci byl 

0,061 a podařilo se vytěsnit o 1,25 % ropy víc než při vytěsňování pouze vodou. Navíc 

došlo k redukci mobility o 4,34. 

Poté se do vzorku opět zatláčela ložisková voda. Zbytkový objem ropy ve vzorku 

byl 4,99 cm3, zbytková nasycenost ropou 36,64 % a při této saturaci byl Kwred (koeficient 

propustnosti vody redukovaný) 1,07 mD. Koeficient relativní propustnosti (red) při stejné 

hodnotě zbytkové nasycenosti ropou 0,057 a ze vzorku se už nepodařilo vytěsnit žádnou 

ropu navíc. Redukce propustnosti byla stanovena na 1,44.  Celý proces vytěsňování ropy je 

znázorněn na Graf 1
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Graf 1: Závislost vytěsněné ropy na objemu zatláčené kapaliny a průběh tlakového gradientu 
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Graf 2: grafické vyjádření vztahu (10) 

 

 

 

Graf 3: Grafické vyjádření relativní injektivity ze vztahu (11) 
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Graf 4: Křivky relativních  permeability spočtených JBN metodou při neustáleném procesu 

vytěsňování ropy ze vzorku vodou 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ověření možnosti aplikace druhotných těžebních 

metod na ložisku Ždánice. Toto ložisko má problém s nízkou produktivitou sond kvůli 

vysoké viskozitě ropy. Ke zvýšení těžby se uvažuje o nasazení  metod vylepšujících 

produktivitu, tzv. EOR metod, konkrétně vylepšování vytěžitelnosti zavodňováním 

polymery.  

Při měření se pracovalo s odvratným jádrem ždánického pískovce. Jádrování bylo 

provedeno diamantovou korunkou. Cílem měření bylo stanovení efektivnosti vytěsňování 

ropy polymerem FLOOPAM 3330S. Dílčími měřeními byly naměřeny viskozity polymeru, 

ložiskové vody, porozita pískovce.  

Při vytěsňování se v první fázi vytěsňovala voda ropou, poté ropa ložiskovou 

vodou, polymerem a opět ložiskovou vodou. Nejvyšší vytěžitelnosti ropy se dosáhlo 

zavodňováním  solankou, polymer zvedl výtěžnost jen minimálně. To mohlo být 

způsobeno délkou doby, po kterou se zatláčela voda a polymer, koncentrací polymeru , 

složením ložiskové vody. 

I přes tento výsledek, lze říci, že zavodňování polymery je efektivní metoda 

zvyšování vytěžitelnosti. Vzhledem k ekonomické náročnosti tohoto způsobu těžby je 

nutné aby těžba byla rentabilní a cena ropy na světových trzích na adekvátní úrovni.  
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Příloha 1: Viskozity roztoků polymeru 
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Příloha 2: Tabulky s informacemi  z měření na přístroji BRP 350 

 

Vytěsňování vody ropou 

Průtok (cm3/min)  0,2 

Výstupní ΔP (psi) 405,5 

Odvodnění ΔV (cm3)  3,10 

Sor (%) 0 

V solanky v biretce (cm3) 16,20 

Vwi (cm3) 0,52 

Swi (%) 3,82 

Ko (Swi) 18,72 

Kro (Swi) 0,12 

 

Zavodňování solankou 

Začátek 23:21:00 

Konec 9:23:10 

Průtok (cm3/min)  0,2 

Výstupní ΔP (psi) 19,8 

Zavodnění ΔV (cm3)  4,00 

V ropy v biretce (cm3) 11,95 

Vor (cm3) 5,15 

Sor (%) 37,83 

Kw (Sor) 1,53 

Krw (Sor) 0,082 

Vytěžitelnost ropy(%) 60,66 

 

Zavodňování polymery 

Začátek 10:36:00 

Konec 11:49:17 

Průtok (cm3/min) 0,2 

Výstupní ΔP (psi) 85,9 

V ropy v biretce (cm3) 12,11 

Vor (cm3) 4,99 

Sor (%) 36,64 

Kpol (Sor) 1,14 

Krpol (Sor) 0,061 

Vytěžitelnost ropy(%) 61,91 

Mred 4,34 
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Nástup vodního zápolí 

Začátek 13:40:00 

Konec 16:40:00 

Průtok (cm3/min) 0,2 

Výstupní ΔP (psi) 28,5 

V ropy v biretce (cm3) 12,11 

Vor (cm3) 4,99 

Sor (%) 36,64 

Kwred (Sor) 1,07 

Krwred (Sor) 0,057 

Vytěžitelnost ropy(%) 61,91 

Kwred (-) 1,44 

 

 

  



Bc. Martina Halatová : Možnosti aplikace druhotných těžebních metod na ložisku Ždánice  

 

2015  50 

 

Příloha 3: Převody jednotek 

Viskozita: 1P = 0,1 N·s·m-2 

Permeabilita: 1mD = 0,986923*10 -15 m2  

Koncentrace: 1 ppm = 0,0001% 

Tlak: 1 Psi = 6 894,75729 Pa 

          1 Psi = 0.0680459639 Atm 

         1 Atm = 101 325 Pascal 


