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Anotace 

Tato práce se skládá ze tří částí. První část pojednává o těžbě ropy v ČR a 

oblastech výskytů ložisek uhlovodíků. V druhé části je zpracován přehled 

těžebních metod, přičemž důraz je kladen na druhotné a terciérní metody 

zvýšení vytěžitelnosti ropy a obzvlášť na metody využívající CO2. Třetí část 

se týká laboratorního pokusu vytěsňování ropy pomocí vody a vody s CO2 

v reakční komoře RK-2.  

Klíčová slova: CO2, těžba ropy, zvýšení vytěžitelnosti ropy, reakční 

komora. 

 

Summary 

This thesis consists of tree parts. The first part deals with the oil 

production in Czech Republic and the areas where most of the oilfields are 

situated. The second part is an overwiew of oil production methods, with 

emphasis on the enhanced oil recovery methods, especially those using 

CO2. The third part describes a laboratory experiment of oil displacement 

using water and water with CO2 in the reaction chamber RK-2. 

Keywords: CO2, oil production, enhanced oil recovery, reaction chamber. 
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Seznam zkratek 

 

API – american petroleum institute 

ASP – alkali, surfactant, polymer 

bbl/d – barel za den 

CSS – cyclic steam stimulation 

EOR – enhanced oil recovery 

ES-SAGD – expending solvent steam assisted gravity drainage  

GSGI – gravity stable gas injection 

MCM – multiple contact miscibility 

MEOR – microbial enhanced oil recovery 

MMP – minimal miscibility pressure  

OIP – oil in place 

PAL – povrchově aktivní látky 

SAGD – steam assisted gravity drainage 

SAGP – steam and gas push 

SCM – single contact miscibility 

THAI – toe to heel air injection 

WAG – water alternating gas 
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1. Úvod 

V dnešní době, kdy počet obyvatel na zeměkouli překročil 7 miliard, se 

neustále zvyšuje spotřeba nerostných surovin potřebných v průmyslu, 

dopravě, zemědělství a jiných odvětvích hospodářství. Ropa má pro lidstvo 

mezi nerostnými surovinami výjimečné postavení, protože moderní 

industrializovaná společnost je na ní bytostně závislá. Světové zásoby ropy 

však ubývají exponenciálním tempem. Tento problém je možné řešit 

dvěma způsoby. První a zatím ve všeobecnosti lacinější způsob, je hledání 

nových nalezišť. Vzhledem k tomu, že průzkum se vede ve stále více 

odlehlých oblastech, kde panují drsné podmínky a chybí infrastruktura, 

navyšuje se jeho cena. To nutí ropné společnosti ohlížet se po 

dostupnějších zdrojích ropy, jako jsou nedotěžená ropná ložiska. Druhým 

způsobem řešení nedostatku ropy je právě zvýšení její vytěžitelnosti na 

ložiscích, které se již nevyplatí těžit primárními metodami. Je všeobecně 

známo, že vytěžitelnost ropných ložisek se pohybuje od 5 % u těžkých rop, 

po přibližně 40 % u rop lehkých. Z toho plyne, že většina zásob ropy 

zůstává v ložisku. Je proto nevyhnutné vymýšlet způsoby, jak tyto 

obrovské zásoby nevyužité ropy dostat na povrch.  

Cílem této práce je podat přehled metod zvýšení vytěžitelnosti ropy a 

experimentálně ověřit vytěsňování ropy pomocí oxidu uhličitého v reakční 

komoře RK-2. Práce se skládá ze tří částí, ve kterých je popsána: 

 Těžba ropy a zemního plynu na ložiscích v České Republice. Jsou 

zde uvedeny hlavní roponosné oblasti, přehled těžených ložisek a 

těžba za posledních 6 let.  

 Metody těžby ropy, které jsou rozděleny na primární, sekundární a 

terciérní. Hlavní důraz je kladen na druhotní a terciérní metody, 

které se dělí na základě fyzikálních principů na nichž jsou založeny 

na termické, chemické, mísitelné a jiné. 
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 Pokus vytěsňování ropy z ekvivalentního vzorku za pomocí CO2. 

Cílem pokusu je porovnat množství ropy vytěsněné vodou a 

množství vytěsněné pomocí vody s CO2. 
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2. Ložiska uhlovodíků v České Republice 

Ropa je přírodní kapalná směs plynných, kapalných a rozpuštěných 

uhlovodíků a jejich derivátů. Měrná hmotnost ropy se pohybuje od 0,75 do 

1,0 t/m3. Nejběžnější ropa má měrnou hmotnost 0,85 t/m3 a její 

průměrné složení je: uhlík 85 %, vodík 13 %, síra, dusík a kyslík 2 %. 

Výhřevnost se pohybuje v rozmezí od 28 do 42 MJ/kg. Podle chemického 

složení se rozlišují 4 základní typy ropy – parafinická, nafténická, 

aromatická a asfalténická.  

Zemní plyn tvoří směs plynných a prchavých uhlovodíků s převládajícím 

metanem (>75 %). Často jsou přítomny i vyšší uhlovodíky a další plyny – 

dusík, oxid uhličitý, sirovodík, resp. vzácné plyny. Zemní plyn se vyskytuje 

buď ve formě samostatných ložisek, anebo spolu s ropou, kde tvoří tzv. 

plynové čepice. V těženém zemním plynu může být přítomná i příměs 

ropy, vody a jemného horninového materiálu, tzv. písku (strhávaného z 

kolektoru). Dnes je ze všech fosilních paliv nejekologičtější surovinou, 

vhodnou i z hlediska přísných norem na ochranu životního prostředí. 

Zemní plyn při spalování neprodukuje oxidy síry ani pevné částice a 

emituje relativně málo NOx a CO2. 

V současnosti převládající teorií o vzniku uhlovodíků je organická teorie, 

podle které je zdrojem uhlovodíků organická hmota (kerogén) pohřbená v 

matečních sedimentech. V minulosti, ale i v současnosti však existovali a 

existují rovněž zastánci anorganického původu uhlovodíků. Podle 

dlouhodobých studií existují 3 hlavní stádia vzniku naftidů v sedimentech 

zemské kůry: diageneze – biochemická, fyzikální a chemická proměna 

organické hmoty (při teplotě do 50 až 60 ºC), katageneze – termická 

proměna organické hmoty (při teplotě od cca 60 ºC do cca 175 až 200 ºC) 

a metamorfizmus – vysokoteplotní proměna (při teplotě nad 200 ºC). 

Všeobecně se má za to, že hlavní stadium tvorby ropy (ropné okno) se 

nachází přibližně v rozmezí teplot 60 – 120 ºC a hlavní stadium tvorby 
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plynu (plynové okno) se nachází přibližně v rozmezí teplot 120 – 200 (225) 

ºC (Baláž, Kúšik, 2009). 

 

Česká republika nemá dostatečné zdroje ropy ani zemního plynu. 

Průmyslově významné akumulace ropy se vyskytují především na jižní 

Moravě a jsou vázány na geologické jednotky Západních Karpat a jv. svahy 

Českého masivu. Ačkoli domácí produkce rostla až do roku 2003 a 

v posledních letech klesá, pokrývá jen zhruba 1 % tuzemské spotřeby 

(Tab. 1).  

Ložiska a zdroje zemního plynu se nachází na jižní i severní Moravě. Ve 

většině případů jsou spjata s ropou, i když na severní Moravě jsou vázáná 

na uhelné sloje hornoslezské pánve. Produkce zemního plynu od roku 

Tab. 1 Těžba ropy v ČR v letech 2006 – 2010 (Starý et al. 2011) 

 

Tab. 2 Těžba zemního plynu v ČR v letech 2006 – 2010 (Starý et al. 
2011) 
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2006 roste a kryje 1 až 2 % domácí spotřeby (Tab. 2). 

Ložiska ropy a zemného plynu se v ČR nachází v těchto oblastech (Obr. 1, 

Obr. 2): 

 vídeňská pánev 

 karpatská předhlubeň a jv. svahy Českého masivu 

 hornoslezská uhelná pánev (karbonský plyn) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Ložiska ropy v ČR, 1 – vídeňská pánev, 2 – karpatská předhlubeň 

(Starý et al. 2011) 
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2.1 Vídeňská pánev 

V oblasti vídeňské pánve jsou ložiska roztroušena do mnoha dílčích 

struktur a produktivních obzorů ležících převážně v hloubkách 450 až 

2000 m. Ložiska ropy jsou vázána převážně na centrální část pánve. 

Plynová ložiska, která jsou s nimi geneticky svázána se nacházejí na 

okrajích. Nejproduktivnější jsou pískovce středního a svrchního bádenu. 

Nachází se zde převážně ložiska ropy, ropy s plynovou čepicí, případně 

s rozpuštěnou ropou. Nadložní sarmatské horizonty obsahují téměř 

výhradně ložiska zemního plynu.  

Obr. 2 Ložiska zemního plynu v ČR, 1 – oblast jižní Moravy, 2 – oblast 
severní Moravy, 3 – PZP Příbram  (Starý et al. 2011) 
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Největším ložiskem v oblasti je ložisko Hrušky, kterého větší část je již 

vytěžena. Průzkum v oblasti však stále pokračuje. Nové ložisko ropy 

s plynovou čepicí bylo objeveno a je těženo v oblasti Poštorná. Pomocí 3D 

seismiky byla také objevena akumulace plynu v oblasti Prušánek. Další 

průzkum po těchto pozitivních výsledcích se soustředí na analogické typy 

ložiskových struktur. Největší vytěžena ložiska zemního plynu z těžebních 

polí Hrušky a Poddvorov byla využita jako podzemní zásobníky plynu 

Tvrdonice a Dolní Bojanovice (Starý et al., 2010).  

Ropa těžena ve vídeňské pánvi je velmi kvalitní, téměř bez příměsi síry. 

Převládá ropa lehká, poloparafinická a neparafinická. Pouze ropy ze 

stratigraficky mladých jednotek náleží k ropám těžkým. V zemním plynu 

dominuje CH4 (87,2 až 98,8 %, v průměru více než 93 %). Podíl vyšších 

uhlovodíků nepřesahuje 0,1 až 5,4 %. N2 a CO2 jen výjimečně převyšují 1 

% (Dopita et al., 1985).     

 

2.2 Karpatská předhlubeň a jv. svahy Českého masivu 

Dosud nalezená ložiska v této oblast patří k největším ropným ložiskům 

na území ČR. Nejvýznamnější akumulace jsou vázány především na 

kolektory v miocénu, juře a na zvětralé a rozpukané partie krystalinika. 

Největším a nejdůležitějším ložiskem ropy v současnosti zůstávají 

Dambořice. Soustavným průzkumem vedeným na základě 3D seizmiky 

byla v okolí tohoto ložiska objevena další významná ložiska Žarošice, 

Uhřice-jih a Uhřice-JV. Ropa je zde akumulována v jurských sedimentech 

– u ložiska Žarošice v tzv. vranovických karbonátech a u ložiska Uhřice-jih 

v pískovcích grestenského souvrství. V současnosti jsou tyto ložiska 

intenzivně těžena – podílejí se zhruba 80 % na celkové těžbě ropy v ČR. Za 

účelem dosažení co nejvyšší výtěžnosti se při těžbě využívá i technologie 

horizontálních vrtů. V případě ložisek Uhřice-jih a Dambořice se pro 

udržování ložiskového tlaku navíc vtláčí plyn do vrcholových partií ložisek. 
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Na ložisku Žarošice je zdrojem tlaku plynová čepice i aktivní podestýlající 

voda a proto zatím není nasazení této metody nutné.  

Mezi dosud největší nalezená ložiska zemního plynu patří Dolní 

Dunajovice, Uhřice a Horní Žukov (plynová ložiska konvergovaná na 

podzemní zásobníky) a Lubná-Kostelany (dnes téměř vytěžené). 

Z nejhlubšího využívaného ložiska Karlín byl zemní plyn těžen z hloubky 

přes 3900 m. Nemalé zásoby zemního plynu jsou vázány v plynových 

čepicích ložisek s těžkou ropou Ždánice-miocén a Kloboučky. 

V současnosti probíhá intenzivní hledání nové technologie těžby která by 

umožnila ekonomicky odtěžit nejen část zásob těžké ropy, ale i zemního 

plynu vázaného v plynových čepicích. Na severní Moravě mezi Příborem a 

Českým Těšínem se nacházejí ložiska vázána na zvětralý a tektonicky 

porušený reliéf karbonu, či přímo na nasedající klastika miocénu. Původ 

plynu těchto ložisek, tvořících se při vrcholech morfologických elevací 

karbonu, není dosud jednoznačně objasněn (zda se jedná o plyn vznikající 

při prouhelňování ložisek uhlí nebo spojený se vznikem ropy). Jde zvláště 

o ložiska Bruzovice a Příbor. Část ložiska Příbor, nebo již vytěžené ložisko 

Žukov slouží jako podzemní zásobníky plynu. V blízkost Ostravy se 

nachází PZP Štramberk a PZP Třanovice (Starý, J. et al., 2010).  

V těžených ložiscích převládá ropa lehká, vesměs bezsírná, parafinická až 

parafinicko-nafténická s kolísavým podílem benzínové frakce a mazacích 

olejů. Ložiska plynu mají variabilní složení. Zatímco v Dolních 

Dunajovicích tvoří metan 98 % plynu a vyšší uhlovodíky a N2 jsou 

zastoupeny asi 1,1 až 1,2 %, na ložisku Kostelany-západ je složení 

zemního plynu zcela odlišné: 65,9 % CH4, 1,2 % vyšších uhlovodíků, 31,2 

% N2, 0,7 % CO2, 0,3% H2, 0,45 % He a 0,25 % Ar. Koncentrace helia a 

argonu je v průmyslově zužitkovatelném množství (Dopita et al., 1985). 
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2.3 Hornoslezská uhelná pánev (karbonský plyn) 

Karbonský plyn se získává zejména degazací uhelných slojí české části 

hornoslezské pánve. Při tomto procesu dochází k ředění důlních plynů 

přisáváním ovzduší a výsledná koncentrace takto získaných plynů se 

pohybuje okolo 50-55 % CH4, dále jsou zastoupeny N2, O2, CO a CO2. 

Jeho kvalita je závislá na způsobu a technických možnostech této 

degazace a proto velmi kolísá. Obsah CH4 v neředěném karbonském plynu 

je 94 až 95 %. Plyn z jednotlivých lokalit je pomoci více než 100 km dlouhé 

sítě plynovodů dodáván místním odběratelům (např. Mittal Steel). Na 

současné celkové produkci v ČR se zemní plyn sorbovaný na uhelné sloje 

podílí kolem 20 %, ale z hlediska vytěžitelných zásob jeho podíl dosahuje 

téměř 88 % z celkových 28 mld. m3. Zemní plyn z dolů Dukla, Lazy a 

Doubrava je dopravován 22 km dlouhým potrubím do ocelárny Nová Huť 

(Arcelor Mittal) v Ostravě (Starý, J. et al., 2010). 

 

2.4 Karpatský flyš 

Četné výskyty přírodních uhlovodíků jak na povrchu terénu tak ve vrtech 

byly zjištěny rovněž v oblasti příkrovů karpatského flyše. V minulosti 

probíhala omezená těžba z několika ložisek (např. Hluk) (Starý, J. et al., 

2010). 
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3. Primární metody těžby 

Terminologie pro členění těžebních metod není jednotná. Někteří autoři 

používají rozčlenění těžebních metod pouze dvě skupiny – primární a 

sekundární. Ve své práci jsem použil diferencovanější přístup členění na 

primární sekundární a terciérní.  

Primární těžba, jak již naznačuje samotný název je první metodou 

extrakce ropy z pórového prostředí. Ze začátku je ropy plyn a voda v 

ložisku pod velikým tlakem, většinou vyšším než je hydrostatický tlak v 

dané hloubce. Při těchto tlacích je velká část plynu rozpuštěna v ropě. 

Zaokrajová voda a rozpuštěný plyn jsou hlavními silami vytěsňujícími 

ropu k sondě. 

Jestliže je tlak kapalin v kolektoru dostatečně velký, bude ropa téct 

sondou až na povrch. V tomto případě se jedná o těžbu samotokem a 

nejsou zapotřebí žádné čerpadla. Když energie v kolektoru není dostatečná 

pro vytlačení ropy k povrchu, musí být použita mechanizovaná těžba. V 

žádném z těchto případů se do kolektoru nepřidává nic co by zvyšovalo 

tlak nebo vytěsňovalo ropu směrem k sondě. Množství těžené ropy klesá s 

klesajícím tlakem v ložisku. Když těžené množství poklesne pod jistou 

ekonomickou hranici, nainstalují se čerpadla. Při pokračující těžbě, klesá 

ložiskový tlak dokud se k sondě nedostane podestýlající voda, která 

nahradí těženou ropu. Je jen málo ložisek s takovým vodním zápolím, 

které dokáže zabezpečit přítok vody nutný k zaplnění pórového 

prostranství po vytěžené ropě. Proto téměř u všech ropných ložisek 

dochází v průběhu těžby k poklesu tlaku. 

Pokles tlaku v ložisku nepříznivě ovlivňuje těžbu dvěma způsoby. Za prvé 

snižuje sílu kterou je ropa vytěsňována k sondám. Za druhé, snížení 

ložiskového tlaku zapříčiní vydělení plynu dříve rozpuštěného v ropě jako 

samostatné fáze, což stěžuje přítok ropy k sondě na úkor přítoku plynu. 

Množství primárními metodami vytěžitelné ropy závisí na typu ložiska 
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(Kök, 2012). Ložiska se podle zdroje vrstevní energie v kolektoru dělí na 5 

kategorií: 

 

1. Vodonáporový režim – filtrace ropy v kolektoru a její vytěsňování do 

sond probíhá v důsledku tlaku vody, která nahrazuje vytěženou 

ropu. 

2. Plynonáporový režim – hlavní silou umožňující tok ropy k sondě je 

tlak plynu v plynové čepici. Tlak v plynové čepici  v daném čase 

v každém místě můžeme považovat za stejný. 

3. Režim rozpuštěného plynu – ropa se vytěsňuje do sond energií 

bublinek plynu, které se vydělují z ropy při poklesu tlaku. 

4. Pružný režim – hlavním faktorem vytěsňujícím ropu je stlačitelnost 

(ropy, vody i kolektoru). Pružný režim v čisté podobě neexistuje 

projevuje se jenom společně s jinými režimy a to tím více čím více je 

v kolektoru kapalin a čím větší je počáteční tlak.  

5. Gravitační režim – tíže ropy je hlavním faktorem jejího vytěsnění. 

Uplatňuje se zejména ve strmě uložených kolektorech. 

V mnoha případech mají různé síly v kolektoru stejný význam pro filtraci 

ropy, režimy takovýchto kolektorů se nazývají smíšené. Existují například 

ložiska ve kterých jsou aktivní dva zdroje energie – tlak zaokrajové vody i 

pružnost volného plynu v plynové čepici. Takový režim se označuje jako 

plynovodonáporový. Režimy ložisek také mohou v průběhu těžby přecházet 

jeden ve druhý (Kök, 2012). 

Primární metody těžby využívají jen přirozenou energii ložiska a 

jednoduchá čerpací zařízení. Zařazuje se mezi ně (Obr. 3): 

1. Těžba samotokem – tento způsob těžby se používá na začátku těžby, 

kdy je v ložisku dostatečně vysoký tlak, který je vyvolán buď tlakem 

plynové čepice nebo podestýlající vody. Ropa je vytlačována z pórů 

roponosné horniny do těžebního vrtu a odtud na povrch 

expandujícím plynem anebo postupujícím vodním zápolím. 

Požadovaný tlak na počvě sondy musí být tak velký aby překonal 
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hydrostatický tlak těžené tekutiny (směsi ropy, plynu a případně i 

vody). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Těžba plynovým liftem – při tomto způsobu těžby se část vytěženého 

plynu vrací do mezikruží mezi stupačkou a těžební pažnicovou 

kolonou, plyn se pomocí vhodně umístněných ventilů vhání do 

těžené směsi tekutin (ropy, plynu a vody), tím se zvyšuje množství 

plynu v těžené tekutině a snižuje její hydrostatický tlak. Pro 

vytlačení tekutin z vrtu proto stačí nižší tlak na počvě sondy. Tímto 

způsobem se výrazně prodlužuje doba po kterou není nutné nasadit 

čerpadla.  

3. Těžba čerpadly – při poklesu těžby ropy některým z výše uvedených 

způsobů, který je způsoben hlavně poklesem tlaku v ložisku, se do 

vrtu zapouštějí čerpadla (táhlicové, ponorné elektrické nebo 

hydraulické, vřetenové), kterými se ropa čerpá na povrch (Blažek J., 

Rábl V.; 2006). 

 

  

Obr. 3 Těžba ropy samotokem (A), plynovým liftem (B) a čerpadly 
(C) (1 – uzavřený ventil; 2 – otevřený ventil; 3 – produkční zóna; 4 – 
pakr; 5 – kolona stupaček; 6 – pažnice; 7 – hlubinné čerpadlo; 8 – 
táhlice; 9 – vahadlo, 10 – hnací stroj; 11 – motor; 12 - protiváha ) 
(Blažek J., Rábl V.; 2006) 
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4. Sekundární metody těžby 

Jako sekundární těžební metody se označují metody ovlivňování 

vytěžitelnosti používané zejména v pozdním stadiu těžby, kdy je už značná 

část ropy odtěžena.  Mezi druhotné těžební metody patří:  

 Plošné zavodňování 

 Nucený odběr kapaliny ze silně zavodněných kolektorů 

 Plošné zatláčení plynu 

 

1.Plošné zavodňování – při této metodě se do kolektoru injektážními vrty 

zatlačuje voda. Tyto vrty jsou ve většině případů rovnoměrně rozmístněné 

na ploše ložiska mezi těžebními vrty. 

Vhodné podmínky pro tuto metodu jsou: 

1) Relativně vysoká zbytková roponasycenost kolektoru (alespoň 35-40 

%) 

2) Nízká vodonasycenost a tomu odpovídající malé procento zavodnění 

ropy (ne více než 10-20 %). Při větší vodonasycenosti se zvyšuje i 

množství vody kterou je nutné zatlačit do ložiska. 

3) Nízký úklon vrstev, nepřevyšující 10°. 

4) Smáčení jílovitých příměsí písků vodou nesmí způsobovat výrazné 

snížení jejich propustnosti. 

Plošné zavodňování se aplikuje při různých propustnostech, ale platí, že 

čím jsou menší, tím hustější síť injektážních vrtů potřebujeme. Může se 

taky použít při začátečních stadiích těžby, jestli je propustnost hornin 

relativně nízká a nehrozí zaokrajové zavodnění.  

Efektivita plošného zavodňování závisí také na systému rozmístnění 

injektážních a těžebních vrtů. Nejefektivnějšími systémy rozmístnění 

injektážních a těžebních vrtů jsou pětibodový a sedmibodový (Obr. 4, Obr. 

5, Obr. 6): 
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Obr. 4 Rozmístnění vrtů při 
pětibodovém systému. 1 - 
těžební vrt; 2 - injektážní vrt 
(Kuznecov & Simkin, 2005) 

 

Obr. 5 Rozmístnění vrtů při 
sedmibodovém systému. 1 - 
těžební vrt; 2 - injektážní vrt 
(Kuznecov & Simkin, 2005) 

Obr. 6 Zavodněná zóna (šrafovaně). a - pětibodové 
rozmístnění; b - sedmibodové rozmístnění 
(Kuznecov & Simkin, 2005) 
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Jako injektážní vrty se většinou využívají již existující vrty, jenom zřídka se 

vrtají nové injektážní vrty. Proto skutečné rozmístnění vrtů odpovídá výše 

uvedeným schématům jen částečně (Kuznecov & Simkin, 2005).  

 

2.Nucený odběr kapaliny ze silně zavodněných kolektorů – jedná se o 

odčerpávání velkého množství kapaliny z kolektoru v pozdním stadiu jeho 

zavodnění. Na ložiscích s vodonáporovým  režimem s aktivním pohybem 

okrajových vod, dochází v průběhu pozdního stadia těžby k značnému 

zavodnění kolektoru. V důsledku jeho heterogenity (pórovitosti a 

propustnosti) migruje zaokrajová voda přednostně vysocepropustnými 

polohami. Proto nedochází k maximálnímu možnému vytěsnění ropy, ale 

tvoří se vodní jazyky.  

Pro zvýšení vytěžitelnosti takovýchto ložisek se používá, nucený tj. zesílený 

odběr kapaliny z vrtů. Hlavní podmínkou pro úspěšné aplikování metody 

je existence vysoce- a nízcepropustných vrstviček v kolektoru.  

Při zvýšeném odběru kapalin z vrtů, rychle klesá tlak na počvě. Depresní 

kužel se ve vysocepropustných polohách rozšiřuje mnohem rychleji než 

v nízcepropustných. V důsledku toho dochází mezi těmito polohami 

k tlakovému spádu, což umožní ropě filtraci z méně zavodněných 

nízcepropustných poloh do více zavodněných vysocepropustných poloh. Je 

jasné, že takováto filtrace se může uskutečňovat jen do doby než nedojde 

k vyrovnání tlaků. Když k tomu dojde, je pro pokračování procesu nutné 

opět zvýšit množství těžené kapaliny. Dochází tedy k systematickému 

etapovitému odběru kapaliny (o 10-15 %). Trvání jednotlivých etap se 

určuje podle stupně zavodnění ropy. Ze začátku, hned po zvýšení odběru, 

množství vytěžené ropy rychle naroste, a procento zavodnění ropy se buď 

snižuje nebo zůstává stejné. Později, při stejném odběru se začne množství 

ropy snižovat a když dosáhne počáteční úroveň, je nutno přejít k další 

etapě s ještě vyšším odebíraným množstvím (Kuznecov & Simkin, 2005).  
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Nejvhodnější podmínky pro použití této metody jsou: 

1) Aktivní tlak ložiskové vody v kolektoru 

2) Velká, alespoň 80-85 %, zavodněnost kolektoru 

3) Snížením tempa odběru kapaliny z vrtu už nedosáhneme příznivého 

efektu, ale naopak, dochází k snížení množství ropy v těženém 

objemu kapaliny. 

4) Vysoké koeficienty produktivity a dynamické úrovně ve vrtech. 

 

 

3. Plošné zatláčení plynu – při této metodě se do kolektoru zatláčí plyn 

přes injektážní vrty, které jsou v ložisku většinou rovnoměrně 

rozmístněny.  

Podmínky pro efektivní využití této metody jsou podobné jako při plošném 

zatláčení vody, existují však i jisté výjimečnosti: 

1) Při plynonasycenosti kolektoru dosahující 30-35 % celkového 

objemu pórů, je práce, kterou koná plyn při vytěsňování ropy málo 

efektivní. Při této plynonasycenosti totiž plyn  přednostně migruje 

přes póry a kanálky naplněny plynem, přičemž ropa zůstává 

statická. 

2) Při strmém uložení vrstev se bude plyn dostávat do horní části 

kolektoru příliš rychle a práce kterou při vytěsňování koná opět 

nebude efektivní. Proto jsou pro plošné zatláčení plynu vhodné 

vrstvy horizontálně uložené o malé mocnosti.  

 

Jako injektážní vrty se nejčastěji využívají bývalé těžební vrty. Při realizaci 

nových vrtů se tyto rozmístňují rovnoměrně, tak aby každý injektážní vrt 

ovlivňoval okolní těžební vrty. Je výhodné používat rozmístnění do 

trojúhelníkové nebo čtvercové sítě, i když v praxi to není vždy možné. 

Proto je snaha umístňovat injektážní vrty do středu mnohoúhelníka, 

kterého vrcholy tvoří těžební vrty. Při tom na 1 injektážní vrt připadá do 

10-ti těžebních. Injektážní vrty musí být hermeticky vystrojeny (bez 

narušení pažnicové kolony nebo cementace). Proto, aby nedocházelo 
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k ztrátám plynu při injektáži, musí být zájmový kolektor izolovaný od výše 

i níže ležících kolektorů.  

Jako pracovní médium se při injektáži používá většinou zemní plyn. 

V ojedinělých případech v zahraničí i vzduch. Zatláčení plynu začíná 

nevelkými objemy, tak aby injektážní tlak nepřevyšoval ložiskový tlak o víc 

než 20-25 %. Následně je možné množství zatláčeného plynu zvyšovat 

(Kuznecov & Simkin, 2005). 
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5. Terciérní metody těžby (Enhanced oil 

recovery) 
 

Mnohé terciérní těžební metody byly v minulosti, s různým stupněm 

úspěchu, využity pro těžbu lehkých a těžkých rop a roponosných písků. 

Rozdělení těchto metod je načrtnuto na Obr. 7. Termické metody jsou 

používány hlavně pro těžké ropy a roponosné písky, i když se dají 

v některých případech využít i pro ropy lehké. Netermické metody se 

většinou užívají při těžbě lehkých rop. Některé z těchto metod byly 

vyzkoušeny s omezeným úspěchem i v ložiscích těžkých rop. Mezi 

termálními metodami jsou z komerčního hlediska nejúspěšnější metody 

vhánění páry. Mezi netermickými metodami byly obzvlášť účinné mísitelné 

procesy, i když jejich uplatnění v praxi je omezeno cenou rozpouštědel. 

Chemické metody se ukázaly jako neekonomické, což se však může 

v budoucnu změnit. Mezi nemísitelnými procesy byly pro těžké ropy 

metody injektáže CO2 o něco úspěšnější než jiné.   

Obr. 7 Rozdělení EOR metod (Thomas, 2008) 
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5.1 Termické metody 

Termické metody byly testovány již od 50-tých let a co se technologií a 

praktických zkušeností týče, jsou to nejpokročilejší z EOR metod. Nejlépe 

se hodí pro těžkou ropu (10-20°API) a roponosné písky (≤10° API). 

Termické metody dodávají do kolektoru teplo a vypařují část ropy. Mezi 

hlavní mechanismy vytěsňování patří velké snížení viskozity ropy a z toho 

vyplývající snížení poměru mobilit. I jiné mechanismy jako např. expanze 

horniny a kapaliny, kompakce, destilace par a visbreaking (snižování 

viskozity ropy krakováním dlouhých molekul) mohou být aktivní. 

Termické metody byly s úspěchem použity v Kanadě, USA, Venezuele, 

Indonésii a jinde (Thomas, 2008).    

 

a) Cyclic Steam Stimulation (CSS) 
CSS je proces při kterém se využívá pouze jeden vrt, který slouží jak pro 

injektáž, tak pro těžbu. Proces se skládá ze tří etap, viz Obr. 8. 

 

Obr. 8 Princip metody CSS (Thomas, 2008) 

První etapa – vtláčení páry – trvá kolem měsíce. Pak je vrt na několik dnů 

uzavřen aby došlo k distribuci tepla. Pak se z vrtu začne těžit. Obsah ropy 

ve vytěžené kapalině se rychle zvýší a na chvíli zůstane na této úrovni, pak 

začne po dobu několika měsíců klesat. Cyklus se zopakuje, když je těžené 

množství již neekonomické. Poměr pára/ropa je na začátku ½ nebo nižší a 

zvyšuje se se zvyšováním počtu cyklů. Geologická stavba v okolí vrtu je 

důležitým faktorem pro distribuci tepla a zachytávání mobilizované ropy. 

CSS je atraktivní metoda hlavně kvůli její rychlé návratnosti, i když  faktor 

vytěžitelnosti je nízký (10-40 % z původního nasycení ropou). V některých 
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případech se CSS používá s tlaky dosahujícími hodnot štěpícího tlaku. 

Proces se stává složitějším, když se vytvoří komunikační kanálky mezi 

dvěma vrty (Thomas, 2008). 

  
b) Steamflooding 

Metoda se používá pro těžbu těžkých rop, ale uvažuje se s ní i při těžbě 

lehkých rop. Pára o vysoké teplotě je kontinuálně zatlačována do 

kolektoru. Když se pára pohybuje horninovým prostředím, ztrácí teplo a 

kondenzuje na horkou vodu.  Kvůli neustálému přísunu nové páry slouží 

tato voda k vytlačení ropy k těžebnímu vrtu. Metoda je velmi podobná 

obyčejnému zavodňování, jen se u ní používá horké vody.  

Když se formace nahřívá, vyšší vytěžitelnost je způsobena: 

 Sníženou viskozitou 

 Expanzí a bobtnáním ropy 

 Vypařováním lehčích částí ropy 

Další výhodou metod využívajících páru je neustálé promývání pažnic, a 

filtrů a snížená možnost tvorby usazenin v sondě (Steamflooding).  

 

c) Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) 

SAGD byla původně vyvinuta pro “in situ” těžbu ropy z roponosných písků 

v Albertě. Proces je založen na gravitační segregaci par, přičemž využívá 

pár rovnoběžných horizontálních vrtů vzdálených (pro případ roponosných 

Obr. 9 Princip metody SAGD (Thomas, 2008) 

 



 J. Pavluš: Aplikace CO2 při druhotných metodách těžby ropy  

2012  21 

písků)  5 m od sebe v té samé vertikální rovině. Schéma je znázorněno na 

Obr. 9. Horním vrtem je do ložiska vtláčená pára, zatímco spodní vrt 

slouží pro těžbu. Pára stoupá do horních částí kolektoru a vytváří tak 

párovou „komoru“. Velké snížení viskozity mobilizuje bitumen, který 

pomocí gravitace migruje do dolních částí ložiska, kde je zachytáván 

těžebním vrtem. Kontinuální zatláčení páry má za následek neustálé 

zvětšování a laterální rozšiřování párové „komory“. Pro úspěch metody je 

nevyhnutelná vysoká vertikální permeabilita. Proces funguje lépe pro 

bitumeny a ropy s nízkou mobilitou, která je nevyhnutelná pro vytvoření 

párové „komory“; jinak se mohou vytvářet kanálky páry. Z tohoto důvodu 

byla taky SAGD účinnější v Albertě než v Kalifornii a Venezuele.  

SAGD má velké nároky na energii. Pro tvorbu páry je nevyhnutné velké 

množství vody a spotřeba zemního plynu na výrobu páry je také vysoká. 

Bylo provedeno několik pokusů s cílem vylepšení ekonomické návratnosti 

této metody. Za zmínku stojí VAPEX, ES-SAGD a SAGP (Thomas, 2008). 

 

VAPEX – je netermální varianta metody SAGD a funguje na stejném 

principu. Do ložiska se namísto páry vtláčí rozpouštěcí plyn, nebo jejich 

směs (jako např. etan, propan nebo butan) a nosný plyn (jako např. dusík 

nebo CO2). Výběr rozpouštědla závisí na tlaku a teplotě v kolektoru. 

Rozpouštěcí plyn je injektován za pT podmínek rosného bodu. Nosný plyn 

má za úkol, zvýšit rosný bod rozpouštěcího plynu, tak aby zůstal v 

plynném skupenství i při ložiskovém tlaku. Vytváří se plynová „komora“ a 

laterálně se rozšiřuje. Hlavním mechanismem vytěsňování je snížení 

viskozity. Proces závisí na molekulární difuzi a mechanické disperzi při 

migraci rozpouštědla bitumenem. Disperze a difuze jsou procesy mnohem 

pomalejší a tudíž méně účinné pro snížení viskozity, než je užití tepla 

(Thomas, 2008).   

 

ES-SAGD – (Expending Solvent SAGD) je kombinace SAGD a VAPEX, kdy 

do rozpouštědla přidáváme kolem 10 % páry, čím se nám sníží náklady o 

25 % oproti metodě VAPEX bez páry. 
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SAGP – (Steam and Gas Push) je další variací, kdy je do ložiska zatláčen 

nezkondenzovatelný plyn (jako např. dusík nebo zemní plyn) spolu s 

párou, aby se tak snížilo množství potřebné páry. Tyto procesy jsou zatím 

jen ve vývoji a zatím nebyly užity v praxi.  

 

Speciální metody -  

Zatím co obecné schémy metod užívajících páru jsou nápomocné při 

výběru vhodné metody pro dané ložisko, při samotné implementaci těchto 

metod v konkrétním ložisku je někdy zapotřebí použít důmyslných řešení. 

Jedním z takovýchhle případů je i ložisko Tangleflags na rozhraní 

provincie Alberty a Saskatchewan. Kolektor tvoří pískovec mocnosti 13 m. 

Primárními metodami se podařilo vytěžit méně než 1 % předpokládané 

ropy, v důsledku neustálé tvorby vodních jazyků. Běžná metoda zatláčení 

Obr. 10 Schéma těžby na ložisku Tangleflags (Thomas, 2008) 
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páry (steamflood) se pro tohle ložisko tvořeno těžkou viskózní ropou 

nehodila, kvůli výskytu podzemní vody a plynové čepice. Speciální schéma 

navržené pro toto ložisko se skládalo z vertikálních vrtů pro vtláčení páry 

a horizontálních vrtů pro těžbu. Schéma je zobrazeno na Obr. 10. 

Vertikální vrty jsou ukončeny těsně pod plynovou čepicí. Pára s 

zkondenzovaná horká voda mobilizují ropu, která stéká dolů, kde je 

zachytávána těžebním vrtem umístněným nad zónou podzemní vody. 

Pozitivní dolů směrující tlakový spád minimalizoval tvorbu vodních jazyků. 

Tento proces se osvědčil jako velice efektivní a užívá se již u 11 párů vrtů 

(Thomas, 2008). 

 

d) Podzemní spalování (In situ combustion) 

Při této metodě se do ložiska zatláčí vzduch nebo kyslík, za účelem spálení 

části (~10%) ropy pro výrobu tepla. V úzké zóně ložiska se tak vytvoří 

velmi vysoké teploty, řádově 450-600°C. V blízkosti hořící zóny dochází k 

velkému snížení viskozity ropy. Proces je z energetického hlediska vysoce 

efektivní, protože dochází pouze k malým ztrátám tepla do nadloží a 

podloží, a k žádným ztrátám na povrchu nebo v sondě. V některých 

případech se ke zvýšení vytěžitelnosti spolu se vzduchem užívá i aditiv 

jako voda nebo plyn. Mezi běžné problémy této metody patří silná koroze, 

tvorba toxických plynů a jejich hromadění ve vrchních částech kolektoru. 

Podzemní spalování bylo vyzkoušeno na mnoha místech (v ČR na ložisku 

Měnín), avšak málo projektů bylo ekonomicky návratných. 

Hlavní variace této metody jsou: 

 Spalování dopředu 

 Spalování dozadu 

 Vtláčení vzduchu pod vysokým tlakem 

Při spalování dopředu dochází k zapálení při injektážním vrtu a horká 

zóna se pohybuje ve směru proudění vzduchu, zatímco při spalování 

dozadu dochází k zapálení při těžebním vrtu a pohyb horké zóny je proti 

proudění vzduchu. Spalování dozadu nebylo v praxi úspěšné, protože 

došlo k spotřebě kyslíku ve vzduchu předtím než dosáhl těžební vrt. 
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Vysokotlaké vhánění vzduchu je založeno na nízkoteplotní oxidaci ropy v 

ložisku bez zapálení. Proces se testuje na několika ložiscích lehkých rop v 

USA (Thomas, 2008).  

 

THAI a CAPRI metody  

THAI (Toe-To-Heel Air Injection) a CAPRI (varianta metody THAI s 

katalyzátorem pro in situ transformaci těžké ropy na lehčí) jsou další 

variace podzemního spalování, které mohou sloužit jako ekonomické 

alternativy metodám SAGD. Tyto procesy užívají jeden vertikální 

(injektážní) a jeden horizontální (těžební) vrt. Ze začátku se do ložiska 

zatlačuje pára, která umožní komunikaci mezi injektážním a těžebním 

vrtem. Následně je do ložiska zatláčen vzduch proto, aby umožnil zapálení 

nebo pomalou oxidaci. Vysoká teplota vytvořena hořením mobilizuje 

těžkou ropu, která následně teče od konce (toe - palec) k začátku (heel - 

pata) těžebního vrtu, viz Obr. 11.  

Obr. 11 Princip metody THAI/CAPRI (Greaves, 2006) 

U metody CAPRI se předpokládá, že termicky krakovaná ropa zachycena 

horizontálním vrtem může být vylepšena rozdělením na lehčí frakce užitím 
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katalytického pláště kolem horizontálního vrtu. Očekává se, že metody 

THAI a CAPRI budou energeticky efektivnější a budou představovat menší 

environmentální hazard. Existuje u nich širší potenciál využití jako 

například v tenkých formacích s nízkým tlakem, hlubokých ložisek a méně 

kvalitních ložisek. Vytěžitelnost se předpokládá na úrovni 70-80 % 

zbytkového sycení. Oba procesy jsou v experimentální fázi a čelí některým 

problémům technického charakteru (Thomas, 2008). 

 

5.2 Netermické metody 

 

Netermické metody jsou nejvhodnější pro lehké ropy (s viskozitou <100 

cp). V některých případech se dají použít i pro ropy střední viskozity 

(<2000 cp), které jsou nevhodné pro termické metody. Dva hlavní cíle 

netermických metod jsou: 

 Snížení povrchového napětí 

 Zlepšení poměru mobilit 

Většina netermálních metod vyžaduje rozsáhlé laboratorní studie pro 

výběr a nastavení procesu. Tři hlavní skupiny netermálních metod jsou 

metody mísitelné, chemické a metody zatláčení nemísitelného plynu. 

Několik mísitelných metod se využívá i na komerční bázi, a dokonce i pár 

chemických. Mezi metodami zatláčení nemísitelného plynu zaznamenala 

úspěchy hlavně metoda nemísitelného CO2.  

 

5.2.1  Mísitelné metody 

Mísitelné metody předpokládají, že vytěsňující tekutina se smíchá s ropou 

v kolektoru buď při prvém (SCM – single contact miscible), nebo po 

několika kontaktech (MCM – multiple contact miscible). Mezi vytěsňující 

tekutinou a ropou v ložisku se vytvoří tenká přechodová (smíchavací) 

zóna, která vytěsňuje ropu pístovým způsobem. Smíchavací zóna se 

rozšiřuje tak, jak postupuje zaplavování kolektoru. Při mísitelných 



 J. Pavluš: Aplikace CO2 při druhotných metodách těžby ropy  

2012  26 

metodách je povrchové napětí sníženo na 0 a proto kapilární číslo Nc = ∞. 

Efektivita vytěsňování se blíží 1, když je poměr mobilit příznivý (M<1). Mezi 

mísitelné metody patří:  

 

a) Miscible Slug proces 

Jedná se o proces smíchávání při prvním kontaktu, při kterém je solvent 

(propan nebo pentan) injektován do ložiska ve formě tekutých valů. 

Množství injektované látky odpovídá 4-5 % pórového prostranství. Tento 

mísitelný solvent je v ložisku hnán plynem, například metanem nebo 

dusíkem, nebo vodou. Tuto metodu lze využít pro kolektory tvořené 

pískovcem, karbonáty, nebo rífy, nejvíce se však hodí pro kolektory vzniklé 

v rífu karbonátového útesu. Neoddělitelným problémem mísitelných metod 

je gravitační segregace. Kolektory rífového typu umožňují vertikálně 

stabilní zaplavování, kterého účinnost může být až 90 % zbytkového 

sycení. Několik takovýchto zaplavování bylo velice úspěšných v provinci 

Alberta. Hlavní faktory omezující proveditelnost jsou dostupnost solventu 

a geologie ložiska. Formování hydrátů a asfalténů může taky dělat 

problémy (Thomas, 2008).   

 

b) Obohacené hnaní plynem (Enriched Gas Drive) 

Je to mísitelný proces po několika kontaktech (MCM). Dochází při něm ke 

kontinuálnímu zatlačování plynu (zemní plyn, spaliny nebo dusík) 

obohaceného o frakce C2-C4. Při středně velkých tlacích (8-12 MPa) 

kondenzují tyto frakce do ložiskové ropy a vytvářejí přechodovou zónu. K 

mísitelnosti dojde po několika kontaktech mezi vtláčeným plynem a 

ložiskovou ropou. Zvýšení objemu ropné fáze a snížení kontrastu viskozit 

taky přispívá k zvýšení vytěžitelnosti. Proces je možný pouze v hluboce 

uložených ložiscích, kde je dostatečně velký tlak na dosáhnutí mísitelnosti 

(Thomas, 2008).   
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c) Výpary hnaný plyn (Vaporizing Gas Drive) 

Patří rovněž mezi procey typu MCM a dochází při něm k zatláčení zemního 

plynu, spalin nebo dusíku při vysokých tlacích (10-15 MPa). Za těchto 

podmínek se frakce C2-C6 vypařují z ropy do injektovaného plynu. Po 

několika kontaktech dochází k mísitelnosti a k vytvoření přechodové zóny. 

Limitujícím faktorem je nutný výskyt velkého množství frakce C2-C6 v ropě 

pro dosáhnutí mísitelnosti. Taky injektážní tlak musí být nižší než je tlak 

nasycení kolektoru aby mohlo dojít k vypaření frakcí. Metoda se dá 

využívat pouze v ložiscích, které jsou schopny vydržet vysoké tlaky 

(Thomas, 2008). 

 

d) Mísitelné CO2 

Metoda mísitelného CO2 (Obr. 12) se v posledních letech stala předmětem 

zvýšeného zájmu v důsledku možnosti jejího použití pro geosekvestraci 

CO2. 

 

Obr. 12 Princip metody mísitelného CO2 (Green & Willhite, 2003) 
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Kromě výhod, které tato metoda představuje pro životní prostředí, je CO2 

výjimečným vytěsňovacím agentem protože má relativně nízký minimální 

smíchavací tlak (MMP – minimum miscibility pressure) pro celou radu rop. 

CO2 z ropy odebírá těžší frakce (C5 – C30) a umožňuje mísení po několika 

kontaktech. Proces je použitelný pro lehké a středně těžké ropy (>30° API) 

při nízkých teplotách u plytce uložených ložisek. Množství potřebného CO2 

je 500-1500 m3/m3 ropy, závisí na vlastnostech ložiska a ropy. Pro tuto 

metodu existuje mnoho způsobů vtláčení CO2. Za zmínku stojí proces 

WAG (water alternating gas – voda střídaná s plynem) při které se střídá 

zatlačování vody a CO2,  zpočátku v malých objemech, které narůstají až 

na 20% Vp CO2. Faktory určující návratnost procesu jsou cena, 

dostupnost a infrastruktura pro CO2. V některých případech může 

způsobovat problém vysrážení asfalténů. Metodám s využitím CO2 je 

věnována samostatná kapitola (Thomas, 2008). 

 
e) Mísitelný N2 

Tento proces je, co se principů a mechanismů pro dosažení mísitelnosti 

týče, podobný mísitelnému procesu s CO2, kromě faktu, že N2 má vysoké 

MMP pro většinu rop. Tato metoda se využívá pro lehké a středně těžké 

ropy (>30° API) při středně velkých teplotách u hluboce uložených ložisek. 

Projekt Cantarell v Mexiku je největší svého druhu s těžbou kolem 500000 

bbl/d.     

 

5.2.2 Chemické metody 

Chemické metody využívají pro vytěsňování ropy chemikálie, které buď 

snižují poměr mobilit, nebo zvyšují kapilární číslo. V 80-tých letech bylo 

odzkoušeno mnoho komerčních projektů, z kterých některé byly úspěšné, 

ale mnohé skončily nezdarem. Momentálně se chemické metody, s 

výjimkou Číny, používají málo. V budoucnu by se to ale mohlo změnit, 

jednak v důsledku zvětšující se poptávce po energiích a také kvůli 

pokroku v technologii. Chemické látky se do ložiska injektují ve formě valů 
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(Obr. 13). Ekonomická návratnost je největší brzdou pro komerční využití. 

Mezi nejdůležitější chemické metody se řadí zaplavování polymery, 

povrchově aktivními látkami (PAL), alkalickými a micelárními roztoky a 

ASP (alkali – surfactant – polymer flooding).  

Obr. 13 Valy polymerů a vody zatlačené do ložiska (Sheng, 2011) 

 

a) Zaplavování polymery 

Polymery rozpustné ve vodě jako např. polyakrylamidy a polysacharidy 

zlepšují poměr mobilit a snižují kontrast propustností (Obr. 14). Ve většině 

Obr. 14 Vytěsňování ropy užitím vody (a) a polymerů 
(b) (Sheng, 2011) 
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případů se polymery zatláčejí do ložiska ve formě valů (20-40 % Vp), které 

jsou dále tlačeny zředěnou solankou. Koncentrace polymerů dosahuje 

hodnot 200-2000 ppm. V minulosti bylo odzkoušeno mnoho způsobů  

zaplavování ložisek polymery, ale vytěžitelnost byla ve většině případů 

menší než 10 %. Hlavní důvody těchto neuspokojivých výsledků byly 

ztráta polymerů v pórovém prostředí, degradace polymerů a v některých 

případech ztráta injektivity. Jedním z nejčastějších důvodů neúspěchu 

zaplavování polymery v minulosti byla jejich opožděná aplikace do ložiska 

po zaplavení vodou, která snížila nasycení pohyblivé ropy. Proces je 

efektivnější když k aplikaci polymerů dojde dříve, ještě při zaplavování 

vodou, například když zatláčená voda dosáhne těžebního vrtu (water 

breakthrough), nebo když je nasycení ropou vyšší, než zbytkové nasycení 

(Thomas, 2008).   

 

b) Zaplavování PAL 

Povrchově aktivní látky snižují povrchové napětí mezi ropou a vodou. V 

praxi se používají ropné sulfonáty nebo jiné komerční PAL. Val PAL 

rozpuštěných ve vodě je následován valem polymerů a oba jsou v ložiskou 

dále tlačeny solankou. V minulosti bylo odzkoušeno několik zaplavování 

PAL, ale většinou byly neefektivní z důvodu velkých ztrát PAL v pórovém 

prostředí. V některých případech docházelo k silné absorbci a reakcím 

mezi PAL a horninou. Další problém představuje úprava a zneškodňování 

těchto emulzí (Thomas, 2008). 

 

 

c) Zaplavování alkalickými roztoky 

Při zaplavování alkalickými roztoky se do ložiska ve formě valů zatláčí 

alkalické chemikálie jako například hydroxidy, karbonáty nebo ortosilikáty 

sodíku. Alkalická chemikálie reaguje s kyselými složkami ropy a vytváří 

tak povrchově aktivní látky in situ. Hlavním vytěsňovacím mechanismem 

je snížení povrchového napětí. Může taky docházet ke spontánní 

emulzifikaci. Při ní se ropa dostává do zatláčené kapaliny ve formě malých 
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kapek, které mohou být strhávány kapalinou nebo zachytávány 

horninovým prostředím. V závislosti od toho se vytěžitelnost buď zvýší 

nebo sníží. Alkalické roztoky mohou způsobit změny smáčitelnosti, proto 

je však zapotřebí jejich velké množství. Tato metoda se v praxi ukázala 

jako neefektivní – vytěžitelnost se zvýšila pouze o 0-3 %. Pro dané ložisko 

je složité navrhnout konkrétní řešení poněvadž se jedná složitý proces s 

mnoha reakcemi mezi alkalickými chemikáliemi, horninovým prostředím a 

kapalinami v ložisku (Thomas, 2008). 

 

d) Zaplavování micelárními roztoky 

Zaplavování micelárními roztoky se v praxi ukázalo být úspěšnější než jiné 

chemické metody. Hlavní součásti tyto metody jsou valy mikroemulsí 

(micelární valy) a polymerů. Tyto dva valy jsou v ložisku tlačeny solankou. 

Mikroemulze jsou disperze ropy ve vodě, stabilizované povrchově aktivními 

látkami, přičemž kapky dosahují velikostí 10-4 - 10-6 mm. Mikroemulze 

mohou být mísitelné s ropou i vodou. Dva valy chemikálií jsou navrženy 

tak, aby v průběhu vytlačování bylo udržováno ultranízké povrchové 

napětí (10-2 mN/m nebo nižší) a vhodný poměr mobilit. Metoda byla 

testována na ložiscích a dokázala svou úspěšnost při těžení zbytkové ropy 

po zavodňování. Vytěžitelnost se pohybovala mezi 35-50 % zbytkového 

sycení ropou. Problémy představují vysoké ceny chemikálií, požadavek na 

malé vzdálenosti mezi vrty, vysoké počáteční náklady a dlouhá odezva. 

Kromě toho geologie a podmínky ve mnoha nadějných kolektorech (vysoká 

salinita, teplota a obsah jílů) jsou nevhodné pro použití micelárních 

roztoků. Přesto má tato metoda potenciál, který by při dnešní ekonomické 

situaci bylo vhodné přehodnotit (Thomas, 2008).   

 

e) Metoda ASP 

Metoda ASP (Alkaline-Surfactant-Polymer flooding = zaplavování alkaliemi, 

PAL a polymery) je relativně nová a její potenciál se zkoumá laboratorními 

testy i testy v terénu. Jak vyplývá z názvu, používá metoda hlavně tři 

chemické látky – roztoky alkálií, povrchově aktivních látek a polymerů. 
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Valy chemikálií mohou být zatlačovány postupně nebo jako jediný předem 

promíchaný val. Hlaví mechanismy vytěsňování jsou snížení povrchového 

napětí a zlepšení poměru mobilit. Testy v terénu vypadají příznivě – 

vytěžitelnost 25-30 % OIP. Proces je do budoucna nadějný i když jeho 

mechanismus zatím není úplně pochopen (Thomas, 2008).  

 

5.2.3 Ostatní metody 

Několik dalších metod, včetně různých kombinací (PAL-pára, pára-pěna, 

micely-ASP) bylo testováno pro zvýšení vytěžitelnosti. Za zmínku stojí 

mikrobiální metody a zaplavování pěnou.  

 

a) Mikrobiální metody EOR (MEOR) 

Mikrobiální metody pro zvýšení vytěžitelnosti se vyvíjejí již od 60-tých let. 

Bylo provedeno i několik terénních testů v USA a jiných zemích. Mikroby 

reagují s látkou bohatou na uhlík (jako je ropa) a produkují PAL, sliz 

(polymery), biomasu a plyny jako např. CH4, CO2, N2 a H2, rozpouštědla a 

některé organické kyseliny. Mechanismy vytěsňování jsou stejné jako u 

chemických metod, tj. snižování povrchového napětí, emulzifikace, změna 

smáčivosti, zlepšení poměru mobilit, snižování viskozity, bobtnání ropy a 

zvýšení ložiskového tlaku z důvodu tvorby plynů. Tvorba kyselin má za 

následek zvyšování propustnosti. Mikroby mohou být původní, nebo jsou 

do ložiska přineseny. Mikroby které jsou do ložiska přineseny zvenčí se 

musí adaptovat na ložiskovou teplotu, salinitu a tvrdost vody. Pro růst a 

množení mikrobů se do ložiska se vtláčí živiny jako např. melasa nebo 

dusičnan amonný. Metoda od svých začátků značně pokročila a v 

posledních letech se zájem o ní zvyšuje. Efektivitu metody však lze 

posoudit jen obtížně a to v důsledku nedostatku pokusů v terénu 

(Thomas, 2008).      
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b) Zaplavování pěnou 

S využitím pěny pro zvýšení vytěžitelnosti se taky uvažovalo již od 60-tých 

let. Je to složitá nenewtonowská tekutina, na jejíž vlastnosti má vliv 

mnoho proměnných. Pěna je disperze kapaliny (obsahující PAL) v plynu, 

např. CO2, vzduch, N2, pára nebo zemní plyn. Injektáží plynu společně s  

roztokem PAL, nebo injektáží plynu do pórového prostranství obsahující 

roztok PAL se pěna vytvoří in situ. Pěna se tvoří, mizí a opět tvoří v 

pórových kanálcích při pohybu fluid pórovým prostředím. Přítomnost ropy 

zabraňuje tvorbě pěny a je proto neefektivní pro mobilizaci zbytkové ropy. 

Mobilita pěny je nižší než mobilita plynu nebo páry a chová se jako 

viskózní tekutina. Pěna společně s párou a CO2 se v některých ložiscích s 

omezeným úspěchem užívala pro kontrolu mobility a jako blokovací agent 

(Thomas, 2008). 
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6. Vytěsňování ropy pomocí CO2 (CO2-EOR) 

 

Významná část ropy, více než polovina původních zásob, většinou zůstává 

v podzemí i po použití druhotných těžebních metod. Zbytková ropa má 

formu izolovaných kapek uváznutých v pórovém prostředí nebo filmů 

kolem zrnek horniny. Nasycení ropou dosahuje hodnot 20-35 % v místech 

zasažených vytěsňovacími tekutinami (voda nebo plyn) v průběhu 

druhotné těžby a hodnot značně vyšších mimo tato místa. Efektivní EOR 

proces musí tuto rozptýlenou ropu mobilizovat a vytvořit z ní frontu, která 

se bude pohybovat směrem k těžební sondě. Toto musí probíhat jak v 

mikrorozměrech na úrovni pórů tak v makrorozměrech zasahujících co 

největší části ložiska. Injektáž CO2 do ložiska může mobilizovat tuto 

uváznutou ropu. Po zatlačení do ložiska reaguje CO2 chemicky i fyzikálně 

s horninovým prostředím i ropou v něm obsaženou, čímž vznikají vhodné 

podmínky pro zlepšení vytěžitelnosti. Tyto podmínky jsou: 

 Snížení kapilárních sil, které brání toku v pórech, tím, že snížíme 

povrchové napětí mezi ropou a horninou 

 Zvětšení objemu ropy (bobtnání ropy) a následné snížení její 

viskozity 

 Vytvoření vhodného komplexu fázových změn, které zvyšují 

tekutost 

 Udržování vhodného poměru mobilit ropy a CO2, které umožňují 

efektivní vytěsňování 

(CO2 jako plyn má tendenci se pohybovat kolektorem rychleji. Proto aby bylo 
vytěsňování pomocí CO2 efektivní musí být mobilita CO2 blízká mobilitě ropy. 
Mobilita každé fáze závisí na její efektivní propustnosti, která určuje jak přítomnost 
jiných fluid brání jejímu toku, a její viskozitě. Ve všeobecnosti se efektivita 
vytěsňování snižuje s tím jak narůstá poměr mobilit ropy a CO2. Když je poměr 
mobilit větší než 1, tok tekutiny se stává nestabilní a vytěsňování bude probíhat 
nerovnoměrně. To má za následek, že CO2 nevytlačí maximální možné množství 
ropy z kolektoru a dokonce může docházet i k tvorbě tzv. jazyků, kdy CO2 
přednostně proniká k těžebním sondám) 
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Pro vytěsňování s CO2 byly aplikovány dvě metody: mísitelné vytěsňování 

a nemísitelné vytěsňování. Využití každého z těchto procesů závisí 

zejména na vlastnostech ložiska. 

Za zmínku stojí, že někteří autoři rozdělují CO2-EOR metody způsobu 

vtláčení CO2 do ložiska na: střídavé zatlačování vody a CO2 (WAG – water 

alternating gas) a gravitací stabilizované zatláčení CO2 (GSGI – gravity 

stable gas injection). Při injektáži typu WAG se nejdříve do ložiska zatlačí 

CO2 proto aby nabobtnal ropu a zvýšil její tekutost. Pak se zatlačuje voda 

pro vytěsnění valů ropy a CO2 směrem k těžební sondě. Při toku směsi 

vody a CO2 se sníží mobilita každé z fází, čímž se sníží pravděpodobnost 

tvorby jazyků CO2, jako je tomu i u polymerů (Obr. 14). Schéma celého 

procesu je na Obr. 12. Kromě toho přítomnost vody v kolektoru umožňuje 

zrychlenou difuzi CO2, čímž může CO2 snadněji pronikat k ropě uváznuté 

v pórech. Existuje několik možností WAG injektáže. Liší se při nich 

množství zatlačeného CO2 (objem valu) a rychlost zatláčení (Obr. 15). 

 

Obr. 15 Možnosti zatláčení WAG (Tzimas, E. et al., 2005) 

Další metodou injektáže CO2 do ložiska je GSGI, při níž zatláčíme CO2 do 

vrcholu ložiska a vytěsňujeme tak ropu k jeho okraji. CO2, které může 

nebo nemusí být s ropou mísitelné, se užívá pro udržování ložiskového 

tlaku a pro stabilizaci vytěsňovací fronty gravitační drenáží (Obr. 17). 
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WAG má oproti GSGI výhodu malého rozsahu, zatímco GSGI se aplikuje 

na celé ropné pole. Z toho plyne, že projekty GSGI vytěží více ropy a uloží 

se při nich do podzemí větší množství CO2 (Tzimas, E. et al., 2005). 

 

6.1 Mísitelné vytěsňování 

Při vhodných ložiskových tlacích a teplotách a složení ropy, může být 

superkritický CO2 (T > 31,1°C, p > 7,39 MPa) mísitelný s ropou, tj. ropa a 

CO2 vytvoří jednofázovou kapalinu.  

(Pro praktické použití můžeme tekutinu v superkritickém stavu považovat za 
hustou ale také extrémně tekutou kapalinu.) 

Jako výsledek této interakce se zvětší objem ropy, sníží její viskozita a 

redukuje se povrchové napětí, čímž se schopnost ropy téci kolektorem 

významně zvýší.  

Oxid uhličitý není ale mísitelný s ropou při prvním kontaktu. Podmínky 

pro mísitelnost se vytvoří dynamicky se změnami ve složení při toku CO2 

kolektorem a jeho interakcí s ropou (MCM). Když je CO2 injektován do 

ložiska a dostane se do kontaktu s ropou, obohatí se o výpary uhlovodíků 

se středně dlouhými molekulami. Tato místní změna složení umožní 

mísitelnost mezi CO2 a ropou, přičemž se vytvoří mísitelná zóna mezi 

zónou ropy a frontou vtláčení CO2. Ve skutečnosti ale není interakce mezi 

ropou a CO2 tak jednoduchá, dochází při ní k tvorbě mnoha složitých 

plynných a kapalných fází.    

Mísitelnost CO2 s ropou je silně závislá na tlaku. Pro úplnou mísitelnost je 

nevyhnutné dosažení minimálního tlaku mísení (MMP). Při tomto tlaku je 

hustota CO2 blízká hustotě ropy.  

(Většinou je MMP vyšší než je kritický tlak CO2, z toho plyne, že CO2 je injektováno 
v superkritickém stavu. Po injektáži musí CO2 v ložisku v tomto stavu zůstat, 
protože fázová změna by způsobila při vytěsňování problém tím, že by významně 
brzdila tok fluid v kolektoru.  Proto musí být ložiskový tlak a teplota nad kritickým 
bodem.) 

Hodnota MMP závisí na složení ropy, čistotě CO2 a ložiskových pT 

podmínkách. Mísitelná metoda CO2 může tedy být použita jenom když je 

CO2 zatlačováno pod tlakem vyšším, než je MMP, který musí ale být nižší 
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než je tlak ložiskový. Tyto podmínky jsou v ložiscích Severního moře 

obvykle splněny při hloubkách větších než 700 m.  

(Za předpokladu, že mezi kolektorem a mořem existuje spojení, je kritický tlak 
dosažen v hloubce 670 m, když bereme v úvahu průměrný tlakový gradient 10,5 
MPa/km. Když ale kolektor s mořem nekomunikuje, může v něm být zvýšený nebo 
i snížený vrstevní tlak. Podobně kritická teplota je dosažena v hloubce 700 m, když 
předpokládáme povrchovou teplotu 10°C a geotermální gradient 30°C/km.) 

Proto znalost MMP je nevyhnutnou podmínkou pro výběr vhodné formace 

pro implementaci metody. Do dnešní doby se mnoho vědeckého úsilí 

zaměřovalo na měření a predikci MMP. MMP může dnes být měřeno 

experimentálně anebo velmi přesně předpovídáno na základě empirických 

vzorců a termodynamického modelování. Nízké hodnoty MMP, potřebné 

pro možnost aplikace metody v širokém spektru ložisek, můžeme 

dosáhnout: 

 Vysokými hustotami CO2 (0,4-0,75 g/cm3) nevyhnutelnými pro 

dosažení mísitelnosti v C5-C30 uhlovodících ropy 

 Nízkými ložiskovými tlaky pro maximalizaci hustoty CO2 

 Lehkými a středně-lehkými ropami (<22° API) s malou koncentrací 

aromatických uhlovodíků.  

 Vysokou čistotou CO2, protože přítomnost dusíku, síry, SOx, NOx a 

jiných kontaminantů zvyšuje MMP. 

MMP pro lehké ropy Severního moře s nízkým obsahem síry je v rozmezí 

18-25 MPa. 

Teoreticky by se všechna ropa v kontaktu s CO2 měla dát vytěžit. 

Prakticky se však vytěžitelnost pohybuje kolem 5-20 % z původního 

nasycení ropou. Vytěžitelnost ovlivňuje: 

 Nutnost jisté konečné dráhy, kterou musí CO2 v kolektoru urazit 

aby došlo k plné mísitelnosti 

 Nestabilní tok (viskózní jazyky) zapříčiněný větší mobilitou CO2 než 

ropy (jako u polymerů na Obr. 13) 
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 Příliš rychlé proniknutí CO2 k těžební sondě v důsledku viskózních 

jazyků, gravitace (CO2 je lehčí), nebo vysoké propustnosti některých 

vrstev má za následek oddělení fází (Obr. 16) 

Obr. 16 Předčasné proniknutí CO2 k těžební sondě v důsledku 
neoptimálního viskózního toku a gravitačního efektu (Tzimas, E. et 
al., 2005) 

 CO2 mobilizuje i část vody v ložisku, která tam zůstala po 

zavodňování. 

Pro zabránění výskytu nestabilního toku a pro snížení CO2 potřebného pro 

celý proces se CO2 většinou do ložiska vtláčí střídavě s vodou (WAG), 

protože voda se pohybuje kolektorem rovnoměrněji než CO2 (obr. 12). 

V provozní praxi se těžaři snaží maximalizovat produkci a minimalizovat 

spotřebu CO2. Toho se dá dosáhnout opětovným užíváním dříve 

zatlačeného CO2, které se dostalo k těžební sondě. Nákup a predpříprava 

CO2 totiž stojí 50-80 % nákladů na celou operaci. Proto je při mísitelných 

procesech snaha spolu s ropou vytěžit i co nejvíce CO2. Z vytěžené ropy je 

CO2 odseparováno, opětovně stlačeno a injektováno zpět do ložiska. 

Nicméně, nějaká část CO2 zůstane trvale v podzemí, buď uváznutá 

v pórech horniny nebo rozpuštěna v ropě a ve vodě. Data z projektu 
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Rangley Weber v USA naznačují, že za každou část CO2 která zůstane 

v ložisku, se tři části recirkulují a 10 % se vypustí do atmosféry.    

Za zmínku stojí, že kdyby z ukládání CO2 do podzemí plynuly nějaké 

finanční benefity, bylo by možné pozměnit technologii zatláčení tak aby 

byla maximalizována jak vytěžitelnost ropy, tak i ukládání CO2 do 

podzemí. Dosavadní výzkum naznačuje, že takováto optimalizace by byla 

pro každé ložisko jedinečná a vyžadovala by kompromis mezi vytěžitelností 

a sekvestrací.  

Onshore mísitelné vytěsňování je komerční technologie. Může být 

implementována ke konci životního cyklu ložiska, několik let předtím, 

nebo i ke konci sekundární těžby, protože není nutné měnit konfiguraci 

rozložení sond na ložisku. Mísitelné vytlačování může využívat stejné vrty 

jako zavodňování. Kromě toho je možné tuto metodu využívat jen 

v některých částech ložiska v malém měřítku. Přírůstek v těžbě ropy 

nastává relativně rychle, 1-5 roků od začátku projektu, v závislosti na 

vlastnostech kolektoru a vzdálenostech mezi injektážními a těžebními vrty.   

Operace pro mísitelné vytěsňování může využívat stejné infrastruktury 

jako tomu bylo u zavodňování. Navíc je nutné zabezpečit:  

 Stanici pro přijímání a úpravu CO2 (včetně přidávaní korozních 

inhibitorů) 

 Modifikované injektážní a těžební vrty (nové vrty nejsou nutné 

pokud již bylo prováděno zavodňování) 

 Stanici pro separaci CO2 

 Přístroje pro stlačení a recyklování CO2 

 Monitorovací zařízení (Tzimas, E. et al., 2005) 

 

6.2 Nemísitelné vytěsňování  

Injektáž CO2 do ložiska může zvýšit vytěžitelnost ropy i když se nepodaří 

dosáhnout MMP, například v ložiscích s nízkým tlakem, nebo v případě 

těžkých rop. Při těchto podmínkách se CO2, i když není úplně mísitelné s 

ropou, může v ropě rozpouštět a zapříčiňovat bobtnání. Výzkumy ukazují, 
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že přidání CO2 do těžké ropy nízké kvality může snížit její viskozitu 

desetinásobně. Při nemísitelném vytěsňování je úlohou CO2, podobně jako 

je tomu u plošného zavodňování, zvýšit a udržovat ložiskový tlak. I když 

zavodňování umožňuje dosáhnout vyšší efektivitu vytěsňování, s využitím 

CO2 pro zvýšení ložiskového tlaku se uvažuje v některých projektech, kdy 

je  propustnost kolektoru velmi nízká, nebo geologické podmínky použití 

vody neumožňují.  

Při tomto procesu je CO2 zatlačováno pomocí procesu GSGI, i když WAG je 

také možno aplikovat. CO2 se injektuje pomalou rychlostí do vrcholu 

ložiska s cílem zaplnit pórové prostranství kolektoru. Zatláčený plyn 

vytváří umělou plynovou čepici, která zatlačuje ropu směrem dolů a k 

okraji ložiska, kde se nachází těžební vrty (Obr. 17).  

Obr. 17 Nemísitelné vytěsňování pomocí CO2 (Tzimas, E. et al., 2005) 

Přítomnost vody v ložisku snižuje efektivitu celého procesu protože 

dochází k snížení propustnosti pro ropu. Z tohoto důvodu nemůže být 

tento proces efektivní, když se aplikuje po intenzivním zavodňování.  

Nemísitelné vytěsňování bylo v praxi odzkoušeno jenom omezeně vzhledem 

k nevýhodným ekonomickým podmínkám. Pro tuto metodu jsou potřebná 

velká množství CO2 a několik nových vrtů, přičemž následná těžba je velmi 
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pomalá. Zvýšená těžba se může projevit až po 10-ti letech. Kromě toho 

nemísitelné vytěsňování se aplikuje na celé ložisko, čímž se omezí 

možností lokální těžby v menším měřítku.  

Tlak na sekvestraci CO2 ze strany EU a obchodování s emisemi by mohly 

tuto metodu komerčně zatraktivnit. Při nemísitelném vytěsňování se v 

podzemí ukládají daleko větší množství CO2 než při mísitelné metodě. 

Zatímco v druhém případě závisí množství CO2 na jeho rozpuštění v ropě a 

ložiskové vodě, v prvním případě je uložené množství závislé jen na 

pórovitosti kolektorské horniny. Kromě toho, zatím co při mísitelném 

vytěsňování je proniknutí CO2 do těžebního vrtu nevyhnutelné (Obr. 16), u 

nemísitelné metody se tomu dá vyhnout (Tzimas, E. et al., 2005).   
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7. Experimentální ověření vytěsnění ropy 

Rekční komora RK-2 

Vytěsňovací schopnost CO2 byla ověřena pokusem v reakční komoře RK-2 

(viz Obr. 18). Jedná se o tlakovou válcovou nádobu svařenou z pláště 

vyrobeného z ocelové kulatiny a přírub DN 150. Po straně pláště jsou  

 

navařeny dva čepy pro uložení nádoby do ložisek. Komora je testována pro  

práci s tlaky do 20 MPa. Je také ovinuta teplotní spirálou, pomocí kterého 

je možné ji nahřívat.  

Komora je určena ke zkoumání filtračních vlastností hornin za ložiskových 

pT podmínek. Do komory se vloží  vzorek, který je v našem případě tvořen 

vodárenským pískem (frakce 0,6-1,25 mm) smíchaným s vysoce viskózní 

ropou z ložiska Ždánice. Cílem pokusu bylo pokusit se vytěsnit zbytkovou 

Obr. 18 Reakční komora RK-2 (foto J. Pavluš) 
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ropu ze vzorku pomocí CO2 v superkritickém stavu (tkrit = 31,1°C, pkrit = 

7,39 MPa). 

Před začátkem pokusu bylo nutno zjistit některé charakteristiky 

horninového prostředí a ropy, a to jmenovitě: pórovitost, propustnost, 

viskozitu a hustotu ropy. 

 

Hustota ropy 

Pro zjištění hustoty ropy byl použit moderní hustoměr Anton Paar 

DMA4500M (viz Obr. 19), který pracuje na principu kmitání U-trubice se  

zkoumanou kapalinou. Jedná se o jeden z nejpřesnějších hustoměrů na 

trhu a hustota ždánické ropy jim byla určena na ρ = 933,03 kg.m-3. 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Hustoměr Anton Paar (foto J. Pavluš) 
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Viskozita ropy 

Závislost viskozity ždánické ropy na teplotě jsem zjišťoval viskozimetrem 

Fungilab ALPHA ve vodní lázni Grant GP200 (viz Obr. 20). Viskozitu jsem 

měřil s nadstavcem L2 při otáčkách 100 rpm. Byly získány tyto hodnoty 

(viz  

Tab. 3, Graf. 1): 

 

Tab. 3 Hodnoty viskozity 

T [°C] 
μ 

[mPa.s] 

25 199,2 

40 92,3 

50 54,7 
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Graf závislosti viskozity na teplotě 

Graf. 1 Závislost viskozity ždánické ropy na teplotě 
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Ze získaných hodnot je zřejmé, že teplota významně ovlivňuje viskozitu 

ždánické ropy, když při dvojnásobném nárůstu teploty ze 25 na 50°C se 

viskozita sníží téměř čtyřnásobně. Teplota při které byl pokus proveden 

byla stanovena na 50°C, jednak je to teplota která se v ropných ložiscích 

běžně vyskytuje, a dále je vyšší než kritická teplota CO2. 

 

 

Pórovitost  

Pórovitost byla zjištěna tím způsobem, že jsem do odměrného válce 

nasypal přesný objem písku – 1000 ml a pak jsem dané množství písku 

zalil vodou, jejíž objem dosáhl hodnotu 355 ml (viz Obr. 21). Hodnota 

účinné pórovitosti pak činí  Vp = 355/1000 = 0,35.  

 

Obr. 20 Viskozimetr Fungilab ALPHA s vodní lázní (foto J. Pavluš) 
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Propustnost  

Pro měření propustnosti jsem použil aparaturu MAF-skleněný (viz Obr. 

22). Měření bylo provedeno jak pro vodu, tak pro ropu. Vycházeli jsme 

z těchto vzorců pro výpočet koeficientu filtrace (K) a propustnosti (k):  

 

 

 

 

kde: q - průtok [m3/s] 

   l – délka pískové vložky = 0,49 m 

   Δh – rozdíl hladin [m] 

   A – průtočná plocha = 1,96.10-3 m2 

   μ – viskozita kapaliny [Pa.s] 

            ρ – hustota kapaliny [m3/kg] 

            g – gravitační zrychlení = 9,81 m.s-2 

Obr. 21 Měření pórovitosti (foto J. 
Pavluš) 
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Pro vodu jsem naměřil tyto hodnoty: q = 6,5.10-6 m3/s; Δh = 0,51 m; μ = 

0,001 Pa.s; ρ = 1000 m3/kg. Jejich dosazením do vzorců dostaneme: 

 

 

 

 

Pro ropu jsem naměřil tyto hodnoty: q = 5.10-8 m3/s; Δh = 0,73 m; μ = 

0,14 Pa.s; ρ = 933,03 m3/kg. Jejich dosazením do vzorců dostaneme:  
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Obr. 22 Měření propustnosti pro ropu (foto J. 
Pavluš) 
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Hodnoty propustnosti pro ropu a vodu vyšli řádově stejné, což odpovídá 

skutečnosti, vzhledem k tomu, že koeficient propustnosti závisí jenom na 

horninovém prostředí a ne na filtrující kapalině. Na základě tohoto pokusu 

lze konstatovat, že vodárenský písek použitý pro modelování vytěsňování 

je vysoce propustný.  

 

Pokusy 

Cílem dvou provedených pokusů bylo porovnat vytěžitelnost ropy 

z ekvivalentního vzorku pomocí vody a pomocí vody s CO2. Na počátku 

pokusů byly připraveny ekvivalentní vzorky tak, aby vzorky pro oba 

pokusy byly přibližně stejné (stejné množství písku a ropy). Po umístnění 

vzorku do komory RK-2 do ní byly ze vstupní strany zatlačeny v prvním 

případě voda a v druhém voda s CO2. Z výstupní strany byla odebírána 

voda s vytěsněnou ropou. Odběr provádíme do odběrných válců, tak 

abychom při každém pokusu odebrali přibližně trojnásobek objemu 

pórového prostranství. Nakonec pro oba pokusy porovnáme hodnoty 

vytěžené ropy vzhledem k počátečnému sycení.   

 

Pokus s vodou  

Ekvivalentní vzorek 

Při přípravě ekvivalentního vzorku jsme vycházeli z objemu trubice reakční 

komory ve které je vzorek v průběhu pokusu umístěn. Vzhledem k tomu, 

že jen polovina trubice byla vyplněna vzorkem (druhá polovina byla 

naplněna vodou) byl objem potřebného vzorku 1,7 l. Připravili jsme ho tak, 

že jsme smíchali Vp = 1,6 l písku s ropou (viz Obr. 23), o objemu Vr = Vp.p 

= 1,6.0,35 = 0,551 l = 551 ml. Pak jsme nechali po dobu dvou dní odkapat 

část ropy vlivem gravitace, což simulovalo primární těžbu. Působením 

gravitace vyteklo  155 ml ropy, tzn. že objem ropy ve vzorku před 

zahájením vlastního pokusu byl roven Vrg1 = 551-155 = 396 ml.  
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Průběh  

Připravený ekvivalentní vzorek byl za neustálého pěchování a vibrování 

umístěn do jedné z půlek reakční komory pro to určené, druhá půlka je 

naplněna vodou. Po uzavření reakční komory bylo zapnuto nahřívání, na 

50°C a to po dobu jednoho dne. Další den byl zahájen proces vytěsňování. 

Pomocí tlakovacího agregátu se do komory zatláčí horká voda až je 

dosažen tlak 80 bar (Teplota 50°C a tlak 80 bar byly zvoleny proto, aby 

bylo CO2 v superkritickém stavu). Z druhého konce komory se pak co 

nejrychleji odebere směs vody s vytěsněnou ropou, která odpovídá objemu 

jednoho pórového prostranství tj. cca 600 ml. Odběr se následně zopakuje 

ještě dvakrát.  

 

 

Pokus s vodou a CO2   

Ekvivalentní vzorek 

Ekvivalentní vzorek jsme připravili stejně jako při prvním pokusu 

smícháním 1,6 l písku a 0,551 l ropy. Gravitací vyteklo 0,175 l ropy, což 

znamená, že počátečné sycení před pokusem bylo Vrg2 = 551 – 175 = 376 

ml. 

 

Obr. 23 Příprava ekvivalentního vzorku (foto J. 
Pavluš) 
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Průběh 

Po umístnění vzorku do komory, naplnění druhé půlky komory vodou a 

uzavření komory, byla opět komora nahřátá na 50°C a to v průběhu 

jednoho dne. Následující den jsme naplnili komoru CO2 za tlaku 52 bar, 

což je maximum dané tlakem v tlakové láhvi. Vodou s CO2 jsme naplnili 

také tlakovací píst, ze kterého jsme tuto směs tlačili do komory, až do 

dosažení tlaku 80 bar. Pak jsme odebrali směs o objemu rovném 

trojnásobku pórového prostranství.  

Při prvním odběru však  nastala komplikace. V důsledku vysokého tlaku 

v komoře a expanzi CO2 při vypouštění, stříkala odebíraná směs ropy, 

vody a CO2 i mimo odběrný válec. Není jisté jak velké množství ropy bylo 

ztraceno, rozhodně to však bylo nejméně 80 ml. Pro další výpočty proto 

byla použita tato upravená hodnota. 

 

Výsledky 

Po odběru vzorku jsme odečetli objemy ropy v jednotlivých odběrných 

válcích (Obr. 24, Obr. 25).  

Obr. 24 Ropa vytěsněná pomocí zatláčení vody (foto 
J. Pavluš) 
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Hodnoty jsou přehledně zpracovány v následujících tabulkách a grafech: 

 Celkový objem vytěsněné ropy 

 

      Tab. 4 Objemy vytěsněné ropy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odběr č. 

objem 

ropy 

vytěsněný 

pomocí 

vody [ml] 

objem 

ropy 

vytěsněný 

pomocí 

vody s 

CO2 [ml] 

1 140 170 

2 25 28 

3 15 17 

Obr. 25 Ropa vytěsněná pomocí zatláčení vody s 
aplikací CO2 v superkritickém stavu (foto J. Pavluš) 
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 Množství vytěsněné ropy vztaženo k počátečnímu sycení 

 

      Tab. 5 Množství vytěsněné ropy vztažené k počátečnímu sycení 

odběr č. 

množství 
ropy 

vytěsněné 
pomocí 

vody [%] 

množství 
ropy 

vytěsněné 
pomocí 
vody s 
CO2 [%] 

1 35,4 45,2 

2 6,3 7,4 

3 3,8 4,5 

 

 

 

 

 

 

Graf. 2 Objemy vytěsněné ropy 
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Z naměřených hodnot je zřejmé, že přítomnost CO2 ve vodě zvýšila 

vytěsnitelnost ropy hlavně při prvním odběru a to až téměř o 10 % 

(vztaženo k počátečnímu sycení). Při následujících odběrech je rozdíl 

v množstvích vytěsněné ropy s a bez CO2 mnohem menší. Je to zřejmě 

způsobeno tím, že většinu mobilní ropy se povedlo vytěžit již při prvním 

Graf. 3 Množství vytěsněné ropy vztažené k počátečnímu 
sycení 

Graf. 4 Kumulativní graf množství vytěsněné ropy vztaženého 
k počátečnímu sycení 
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odběru. Celkově se s pomocí vody zvýšila vytěžitelnost o 45,5 % a s pomocí 

vody s CO2 až o 57,1 %.  

Při pokusech jsem zjistil, že faktor který nejvíc ovlivňuje vytěžitelnost je 

teplota ropy, která výrazně ovlivňuje viskozitu. Dalším důležitým faktorem 

je rychlost odběru, čím je větší, tím víc ropy vytěžíme, zřejmě proto, že 

kapky ropy jsou pak vodou strhávány s větší energií.  

Ve srovnání s obdobnými pokusy prováděnými v minulosti na Institutu 

geologického inženýrství, se tento zřejmě nejvíce přiblížil ložiskovým 

podmínkám, vzhledem k vyšším teplotám a tlakům, které nám reakční 

komora RK-2 umožňuje simulovat. Nicméně i zde došlo k několika 

zjednodušením, které ovlivnili konečný výsledek: 

 K odkapávání ropy vlivem gravitace docházelo pouze za laboratorní 

teploty. Dá se předpokládat, že při teplotě 50°C by ropy odkapalo 

více, tudíž by bylo následné vytěsňování menší.  

 Jako náhrada ložiskové horniny byl použit vodárenský písek s velice 

dobrými filtračními vlastnostmi, které vytěžitelnost zvyšují. 

Tyto faktory však ovlivnily oba pokusy stejně. Proto můžeme na závěr 

konstatovat, že s pomocí vody se superkritickým CO2 bylo vytěsněno více 

ropy než při aplikaci samotné vody a to o 12%. 
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8. Závěr 

Energetická bezpečnost se v dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě 

stává klíčovým tématem mnoha technických i geopolitických diskuzí. Je 

tomu tak proto, že vědci i politici si uvědomují naší závislost na fosilních 

palivech, z nichž nejdůležitější roli hraje ropa. Její zásoby na světe se 

snižují neustále se zrychlujícím tempem a vyhledávání nových ložisek se 

posouvá do stále odlehlejších oblastí. Přesto je velmi nepravděpodobné, že 

se podaří opět najít obří ropná ložiska, jako tomu bylo v 60-tých a 70-tých 

letech. Proto bude nutné najít způsoby jak dotěžit zbytky ložisek již 

objevených, ve kterých většinou zůstává více než polovina zásob 

nevytěžena. V této práci podávám přehled metod, kterými by bylo možné 

alespoň část těchto nevyužitých zásob vytěžit. 

V první části práce byl podán přehled oblastí výskytu ložisek uhlovodíků  

v České Republice. Mezi nejvýznamnější roponosné a plynonosné oblasti 

patří vídeňská pánev, karpatská předhlubeň a jv. svahy Českého masivu. 

Těžba ropy v ČR se již několik let snižuje a v roce 2010 dosáhla hodnoty 

173 kt na 27 těžených ložiscích. Vytěžitelných zásob ropy má ČR 1415 kt. 

Co se zemního plynu týče, tak těžba v průběhu posledních let roste. Na 52 

těžených ložiscích dosáhla v roce 2010 201 mil. m3. Vytěžitelné zásoby 

zemního plynu se odhadují na 4767 mil. m3.    

Druhá část práce popisuje různé těžební metody. Kromě primárních a 

sekundárních (zavodňování, zatláčení plynu) metod byla největší 

pozornost věnována terciérním metodám. U terciérních metod se jako 

nejpraktičtější jeví metody termální, založené na snižování viskozity, a 

metody CO2, které mohou být mísitelné a nemísitelné. Mísitelné 

vytěsňování, při kterém dochází k „rozředění“ ropy s CO2, je vhodnější pro 

menší plocho uložená ložiska. Nemísitelné vytěsňování funguje podobně 

jako zatláčení plynu do vrcholu ložiskové struktury. 
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Třetí část práce se zabývá experimentem vytěsňování ropy pomocí CO2 

v reakční komoře RK-2. Při měření viskozity ždánické ropy, bylo zjištěno, 

že její závislost na teplotě je velice významná a dá se říct, že se zvyšující 

teplotou se viskozita ropy snížila exponenciálně. Porovnáním množství 

vytěžené ropy pomocí vody a pomocí vody s CO2 jsem došel k závěru, že 

použitím vody s CO2 lze vytěsnit o 12 % více ropy než samotnou vodou, 

vztaženo k počátečnému sycení. 

Pro ověření laboratorního pokusu v těžební praxi by bylo vhodné provést 

pilotní pokus na některém ložisku s těžkou ropou, např. na ložisku 

Ždánice.     
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