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ANOTACE 

 Tato práce se věnuje zhodnocení hydraulického štěpení jako stimulační metody pro 

zvýšení těžby ropy, zemního plynu a jako metody umožňující těžbu plynu z jemnozrnných 

sedimentů jako jsou břidlice, jílovce, prachovce a vápence. Dále obsahuje popis vrtných a 

vystrojovacích prací, popis jednotlivých etap při hydraulickém štěpení a příkladové ukázky 

štěpící techniky. Poslední kapitola zahrnuje problematiku vzniku a těžby břidlicového 

plynu v rámci Evropy a České republiky a možnosti její těžby. 

Klíčová slova: hydraulické štěpení, břidlicový plyn, vrtné práce, zvýšení produkce ropy a 

plynu 

 

SUMMARY 

 This work is devoted to evaluation of hydraulic fracturing as stimulation methods 

for increasing production oil and gas and as method allowing the extraction of gas from 

fine-grain sediments such as shale, claystone, siltstone and limestone. It also contains a 

description of the drilling and casing, description of stages in the hydraulic fracturing and 

example demonstration fracturing equipment. The last chapter covers the area of formation 

and occurrence shale gas in Europe and the Czech Republic and the possibility of its 

extraction. 

Key words: hydraulic fracturing, shale gas, drilling, increasing production oil and gas 
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SEZNAM ZKRATEK 

bbl/min   (dry barrel US per minute) - průtok 

psi   (pound-force per sq. inch) – tlaková jednotka 

hhp   ( hydraulic horse power) – pracovní výkon v koních 

kW   (kiloWatt) - výkon 

MW   (MegaWatt) - výkon 

l/min   (litr za minutu) - průtok 

MPa (MegaPascal) - tlak 

TOC  (total organic karbon) – celkový obsah organického uhlíku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Sobotka: Hydraulické štěpení 

2012  1 

 

1 ÚVOD 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá především problematikou stimulační metody 

hydraulického štěpení, používané pro zvýšení produkce sond na ropu a zemní plyn, a jako 

jedna z metod určená pro těžbu nekonvenčních ložisek břidlicového plynu. Výskyty 

zvláštních akumulací uhlovodíků, které dnes nazýváme nekonvenční ložiska, jsou  

v podvědomí již dlouhou dobu. Avšak až posledních několik let, kdy cena paliv začala 

stoupat prudce vzhůru, se o těchto akumulacích začíná pojednávat jako o relativně 

významných zdrojích kapalných a plynných uhlovodíků. Nyní se můžeme setkat  

s rozmanitými metodami a technologiemi pro těžbu těchto ložisek, nicméně vždy s něčím 

novým přichází obvykle i strach z dopadů těžby na životní prostředí a lidskou společnost.  

V této práci je kladen důraz na: 

 přehlednost jednotlivých dějů při hydraulickém štěpení a jeho historii 

 charakteristiky používaného vybavení a chemických látek 

 technické a socio-ekonomické činitele ovlivňující těžbu nekonvenčních ložisek  

v České republice a ve světě 

 Cílem této bakalářské práce je podat ucelené pojednání o hydraulickém štěpení  

a jeho aplikacích, formou rešeršních prací z odborné světové literatury. 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Sobotka: Hydraulické štěpení 

2012  2 

 

2 HISTORIE HYDRAULICKÉHO ŠTĚPENÍ 

 

 První zmínky o využití metody štěpení lze vysledovat do roku 1860. V této době 

bylo využíváno štěpení pro stimulaci těžby v mělkých vrtech situovaných ve tvrdých 

horninách. K tomuto procesu docházelo za pomocí kapalného a později také ztuženého 

nitroglycerinu. Přestože bylo používání nitroglycerinu extrémně nebezpečné a velmi často 

i nelegální, výsledky stříleného štěpení byly pro těžbu ropy překvapivě vynikající. 

Hlavním cílem štěpících prací ve vrtu bylo rozrušit nebo rozpraskat na ropu bohatou 

sedimentární vrstvu, a to jak pro zvýšení prvotního přítoku, tak i pro zvýšení výtěžnosti ve 

starších sondách. Stejného principu štěpení bylo brzy aplikováno s podobnou účinností i na 

vrtech pro vodu a pro zemní plyn. 

 V roce 1930 se objevila myšlenka vtláčet do vrtu nevýbušnou kapalinu a to 

především kyselinu, s cílem stimulovat vrt před těžbou. Samotné tlakové štěpení byl jev, 

který byl objeven při aplikaci kyseliny ve vrtech jako prostředek k technicky snadnějšímu 

vytvoření trhlin. V těchto trhlinách docházelo k naleptání horniny a vytvoření malých 

kanálků, díky nimž po snížení tlaku ve vrtu nedocházelo k úplnému sevření mikrotrhlin,  

a které zajišťovaly komunikaci ropy (popř. zemního plynu) mezi vrtem a horninovým 

prostředím. Tento jev byl potvrzen nejen v oblastech s využitím kyselin, ale i během 

vtlačení vody a cementačních operacích. 

 Důkladnou studii interakce mezi produkcí daného vrtu a potřebných tlaků  

k rozpukání horniny provedl až Floyd Farris ze společnosti Stanolind Oil. Sledoval 

souvislosti mezi "kyselinováním", vstřikováním vody a vtláčení cementu, aby lépe 

pochopil, co mají tyto procesy společného. Výsledkem byl nápad hydraulického štěpení 

horninové formace za účelem zvýšení produkce ropy a zemního plynu. 

 První experimentální hydraulické štěpení vrtu (obr. 1) bylo provedeno v 

Hugotonském plynonosném poli v Grant County ve státě Kansasu (USA) roku 1947, které 

provedla výše zmíněná společnost. Celkem 3785 litrů kyselého naftenového zahuštěného 

benzínu s palmovým olejem bylo vtlačeno do vrtu s cílem podnítit těžbu plynonosné 

vápencové formace v hloubce 730 m. Produkce vrtu se však výrazně nezměnila. Ve větší 

míře bylo hydraulické štěpení rozšířeno až po roce 1948. 
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Obr. 1 První experimentální štěpení provedené společností Stanolind Oil roku 1947 v Kansasu (Montgomery, 

Smith, 2010). 

 Společnost Howco provedla v roce 1949 první dvě komerční štěpení. Jedno z nich 

stálo 900 dolarů a bylo provedeno v Stephens County v Oklahomě a druhé stálo 1000 

dolarů v Archer County v Texasu. Použita k tomu byla surová ropa nebo směs benzínu  

a ropy, s přidáním 45 až 70 kg písku. V roce 1950 bylo vytvořeno 332 vrtů s aplikováním 

hydraulického štěpením. Na těchto vrtech vzrostla průměrná produkce až o 75 %. 

Hydraulické štěpení se tak stalo velmi žádané a zájem o provedení rychle rostl, což mělo 

za následek nečekané zvýšení těžby ropy ve Spojených státech. V roce 1950 byla tato 

metoda během jednoho měsíce aplikována na více jak 3000 sondách. Dnes se běžně  

v jednom vrtu provádí 8 až 40 štěpících sekcí. Některé zdroje odhadují, že hydraulické 

štěpení zvýšilo těžitelné zásoby ropy nejméně o 30 % a zemního plynu o 90 % 

(Montgomery, Smith, 2010).  

 

2.1  Pracovní kapaliny a propanty 

 Krátce po prvních několika štěpících aplikacích se průměrná štěpící operace 

sestávala z přibližně 2,8 m
3
 tekutin a 180 kg písku. Dnes se při operacích používá přibližně 

227 m
3
 tekutiny a 45 tun speciálního opěrného písku, který zabraňuje sevření vzniklých 
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trhlin. Při největší štěpné operaci bylo použito 3800 m
3
 tekutin a 2200 tun propantu 

(Montgomery, Smith, 2010). 

 

2.1.1  Pracovní kapaliny 

 První štěpící operace byly prováděny s použitím ztužené surové ropy. Teprve 

později se začal používat účinnější ztužený petrolej. V druhé polovině roku 1952 byla 

velká část štěpících operací prováděna za pomocí směsi rafinované a surové ropy. Tyto 

směsi byly v této době relativně levné, což umožňovalo použití velkých objemů za nižší 

cenu. Jejich menší viskozita vykazovala také nižší tření než původní gel, a proto mohlo být 

docíleno rychlejšího vtláčení do vrtů za mnohem menších tlaků. Kvůli nižší viskozitě bylo 

nezbytné, aby se pro správný transport písků zvýšila rychlost průtoku média. S nástupem 

vody, v roce 1953, jako novou štěpící kapalinou, byla vyvinuta řada nových gelových 

ztužovacích látek. Jedním z legend hydraulického štěpení byl Tom Perkins, kterému byl 

udělen první patent roku 1964, za boritanový ztužovač. Dále byly přidávány povrchově 

aktivní látky ke snížení vytváření emulze s kapalinou obsaženou v hornině, chlorid 

draselný ke snížení negativního efektu na jíly a jiné na vodu citlivé horninové složky. 

Později byly vyvinuty další jílové stabilizátory na bázi chloridu draselného, který 

umožňoval použití vody na více typů hornin. Dalšími inovacemi pro použití na různých 

typech hornin, byly aplikace pěny a přidávání alkoholu. Kapaliny na bázi vody, jako 

kyselina, voda a solné roztoky se dnes využívají jako běžné tekutiny při přibližně 96 % 

štěpících operací (Montgomery, Smith, 2010). 

 Počátkem roku 1970 se objevila zásadní inovace štěpících kapalin, ve kterých bylo 

použito látky nazývané crosslinkers, což je kovová sůl smíchaná se ztužovací kapalinou, 

určená ke zvýšení viskozity štěpících tekutin na bázi vody. Její výhodou je snadné 

odbourání a odstranění z vrtu. Tato úprava se uplatňovala ve vrtech s vyššími teplotami. 

Pro zajímavost tyto chemická činidla důležitá ke ztužení štěpící kapaliny, byla převzata  

z průmyslu pro výrobu plastických trhavin. Základním předpokladem vývoje bylo co 

nejvíce snížit obsah ztužovacích látek, nutných k získání požadované viskozity.  

V závislosti na stále rostoucím počtu štěpících operací ve vrtech s vyšší teplotou, bylo 

nutné vyvíjet stále vhodnější stabilizátory gelů. Prvním z těchto stabilizátorů byl metanol, 

kterého se do kapaliny přidávalo přibližně 5 %. Později byly vyvinuty chemické 
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stabilizátory, které mohly být použity samostatně nebo s metanolem. Vývojem lepších 

crosslinkerů a želírovacích látek, které dovolují dosáhnout na počvu vrtu i při vysokých 

teplotách, aniž by došlo k rozpadu gelu, minimalizovalo vysoké tření v potrubí. Jedním  

z takových je želírovací látka UltraClean, která je založena na sdružených tenzidech  

a systémy s kapslemi obsahující látku rozbíjející gelovou strukturu. Ta byla vyvinuta tak, 

aby došlo k aktivaci rozpadu gelu, jakmile dojde k sevření puklin. Hlavním cílem bylo, co 

nejmenší poškození propustnosti trhlin (Montgomery, Smith, 2010). 

 

2.1.2 Propant  

 Pro první hydraulické štěpení byl jako materiál zabraňující sevření puklin, použit 

přesítovaný křemitý říční písek (obr. 2). V použití velikosti písku byly různé trendy, od 

velmi hrubých a až po jemné zrnitosti. Většina propantů se osvědčila během několika let 

například plastové peletky, jemné ocelové broky, vysokopevnostní skleněné korálky, 

hliníkové peletky, zaoblené skořápky, pryskyřicí potažené zrnka písku, slinutého bauxitu  

a přetaveného zirkonu (Montgomery, Smith, 2010).  

 

 

Obr. 2 Křemitý písek používaný jako propant při štěpících operacích (zdroj: www.flexfracsand.com). 
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 Koncentrace písku zůstávala relativně nízká až do poloviny roku 1960, kdy byly 

zavedeny viskózní tekutiny s přidaným crosslinkerem na bázi vody a viskózního 

rafinovaného oleje. Trend se tedy změnil z monosložkových nebo částečně 

monosložkových kapalin, až k možnosti čerpat kapaliny s mnohem vyšší koncentrací 

propantu. Od té doby se zvyšovala koncentrace propantu prakticky neustále, s prudkým 

nárůstem v posledních letech. Tyto vysoké koncentrace propantu mohou být použity 

hlavně kvůli velkým pokrokům ve vývoji čerpacích zařízení a lepším vlastnostem štěpící 

kapaliny. Dnes je běžné pracovat s koncentracemi propantu v průměru 600 až 1000 kg/m
3
, 

které v extrémních případech mohou dosáhnout až na 2400 kg/m
3 

(Montgomery, Smith, 

2010). 

 

2.1.3 Historie technického vybavení 

 Vývoj hydraulického štěpení je úzce spjat s vývojem a dostupností technologií, 

potřebných při veškerých operacích. Ať se již jedná o dopravu techniky nebo její výkon při 

jednotlivých operacích, je důležité dbát nejen na účinnost této techniky, ale i na dostupnost 

a ekonomické faktory 

 Síla potřebná k provedení štěpící operace se zvýšila v průměru z 56 kW (75 hhp), 

při prvních operacích, až na více než 1000 kW (1500 hhp). Existují případy, kdy byla k 

dispozici síla až 11 MW (15000 hhp), což činí velmi ostrý kontrast mezi prvotními 

výkony, kde bylo využito jen 8 až 11 kW (10 až 15 hhp). Jedny z prvních zařízení 

používaných jako pohon k čerpadlům byly přebytečné sériově vyráběné motory letadel 

Allison, používané během 2. světové války (obr. 4).  

 Počáteční štěpící operace za použití kapalin, byly prováděny při rychlostech čerpání 

300 - 500 l/min (2 - 3 bbl/min). Následoval prudký růst rychlostí až do roku 1960, kdy  

se zpomalil a začal se ustalovat kolem hodnoty 3200 l/min (20 bbl/min). Jsou zmínky, kdy 

byla použita, v oblasti Hugotonu, rychlost přesahující 50 000 l/min (300 bbl/min). Poté  

v roce 1976 začal Othar Kiel používat vysoce rychlostní štěpení na bázi periodického 

zastavování a zapínání čerpadel, způsobující takzvané dendritické pukliny. Dnes se 

Kielova myšlenka používá při nekonvenční těžbě břidlicového plynu, kde je čerpací 
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rychlost více jak 16 000 l/min (100 bbl/min). Tlak se při těchto operacích pohybuje od 

méně než 700 kPa (100 psi), ale může dosáhnout až na 140 MPa (20000 psi). 

 

 

Obr. 3 Jeden z prvních míchačů propantu (především písku) (Montgomery, Smith, 2010). 

 

 K provedení štěpících operací se nejdříve používalo konvenční čerpací techniky 

určené k cementaci. Jedna až tři jednotky vybavené tlakovým čerpadlem o výkonu 60 až 

100 kW (75 - 125 hhp) jsou vhodné pro nízko objemové vtláčení při malých rychlostech. 

Mnoho z těchto operací překvapivě pomohlo obrovskému zvýšení produkce. Postupem 

času, jak vzrostla poptávka po větších rychlostech vtláčení, se začaly vyvíjet speciální 

čerpací a míchací zařízení (obr. 3). Vývoj zařízení zahrnující intezifikátory, slingery 

(dávkovače propantu) a speciální manifoldy, pokračuje i nadále. Prvních několik let byl 

písek pouze nasypán do nádrže a přes sání namíchán se štěpící kapalinou. Později bylo pro 

míchání s méně viskózní tekutinou používáno páskových nebo lopatkových dávkovacích 

mixérů. Krátce poté byl vyvinut systém mixování s kontinuálním dávkováním písku 

pomocí spirály dotující směšovací nádrže. Zařízení pro míchání se staly postupně velmi 

sofistikované, aby plnily požadavky na dávkování velkých množství suchých i kapalných 

doplňkových látek a poté zajistily rovnoměrné smíchání s pracovní kapalinou a různou 

koncentrací písku nebo jiným vzpěrným materiálem (Montgomery, Smith, 2010). 
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Obr. 4 Dálkově ovládaná pumpa pro štěpící práce poháněná motorem z bitevního letadla. Rok 1950. 

(Montgomery, Smith, 2010). 
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3 PRINCIPY HYDRAULICKÉHO ŠTĚPENÍ A TECHNICKÉ 

VYBAVENÍ 

 

 Klasické vrtání na ropu a zemní plyn se skládá z několika cyklů vrtání, pažení  

a cementace s cílem zajistit co nejlepší izolaci vrtu od okolního prostředí. V každém z 

těchto cyklů je provedeno vrtání do projektované hloubky, instalace pažnic a poté 

cementace. Ocelové pažnice jsou instalovány postupně v menším průměru, než pažnice 

předchozí. Tím vzniká systém kolon pažnic, kde vnější je ta největší a směrem ke středu se 

průměr zmenšuje. Další operací konstrukce vrtu je dokončení, při kterém provádíme 

perforaci a popřípadě hydraulické štěpení či jiné stimulační metody. To vše v závislosti na 

typu vrtu, geologických podmínkách a účelu. 

3.1 Vrtné práce 

 Při zhotovení vrtu využíváme většinou vrtnou kolonu skládající se z vrtného dláta, 

zátěžek a vrtných trubek. Tyto části jsou nejprve sestaveny ve vrtné věži a poté zapouštěny 

do vrtu. K rotačnímu pohybu, který je pro funkci většiny dlát důležitý, může být použito 

rotačního stolu, top drive nebo ponorného motoru. Důležitá je volba rozpojovacího 

nástroje, který volíme podle typu a vlastností vrtané horniny. Nejčastěji se používají valivá 

dláta, pro středně tvrdé a tvrdé horniny a kompaktní dláta pro horniny tvrdé a velmi tvrdé. 

Při použití valivých dlát, dochází k rozrušování horniny převalováním pohyblivých 

segmentů na valivém dlátě, které má za následek urážení kousků horniny. Zatímco při 

použití kompaktních dlát dochází spíše ke utrhávání zrn vrtané horniny. 

Aby nedocházelo k akumulaci rozrušené horniny na čelbě vrtu, čerpáme během vrtání do 

vrtu kapalinu, která prochází skrz kolonu trubek a dláto na čelbu vrtu a nazpátek na povrch  

se vrací mezikružím mezi vrtnými tyčemi a stěnou vrtu. Tato kapalina, nazývaná výplach, 

slouží k odnosu vrtných drtě, stabilizaci stěn vrtu, chlazení vrtného nástroje, mazání 

vrtného nářadí atd. Jakmile výplach dorazí na povrch, samovolně odtéká potrubím na 

vibrační síta, kde je pomocí vibrací selektována vrtná drť od výplachu. Výplach dále 

pokračuje přes sedimentační nádrže na odstranění písku zpátky přes pumpy do vrtu. Tím je 

zaručeno kontinuální rozrušování a odnos horniny. 
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3.2 Konstrukce vrtu 

 Návrh a konstrukce vrtu je většinou tvořen několika hlavními složkami. Jedná se  

o takzvané pažnicové kolony (obr. 5). Tyto kolony označujeme podle posloupnosti 

vyhotovení jako: řídící pažnicovou kolonu, úvodní pažnicovou kolonu, technickou 

pažnicovou kolonu a těžební pažnicovou kolonu. Při návrhu a zhotovení vrtu, musíme dbát 

především obecných zásad ochrany podzemních vod. Proto se snažíme pomocí různých 

kolon oddělit jednotlivé zvodnělé horizonty, aby nedocházelo k jejich vzájemné 

kontaminaci a aby vrtné a těžební práce co nejméně ovlivnily životní prostředí (API 

GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 Hloubky jednotlivých kolon jsou stanoveny předem v rámci vypracování projektu, 

kdy vycházíme z poznatků získaných při průzkumu dané oblasti či ložiska (hloubka, tvar, 

geologická rozhraní, typ). Skutečná délka pažnicových kolon musí být pečlivě připravena 

na základě údajů získaných z průběhu vrtání. Vychází se především z informací o vrtné 

drti, analýz tlaků a zatížení během vrtání jednotlivými strukturami. Důležité je při 

cementaci vrtu dodržet správný čas před dokončovacími pracemi či dalším vrtáním. Před 

začátkem dalších prací by měl mít cement v okolí paty vrtu pevnost v tlaku nejméně 3,5 

MPa (500 psi) a po 48 hodinách až 8,3 Mpa (1200 psi). Tyto podmínky by měly být 

dodrženy hlavně u těžební pažnicové kolony, u které se chystá provedení hydraulického 

štěpení. Nicméně každá pažnicová kolona, kromě řídící, musí podstoupit tlakovou 

zkoušku, aby se ověřila těsnost a správné zhotovení. Zkušební tlak se bude lišit  

v závislosti na typu pažnicové kolony, hloubce a dalších faktorech (API GUIDANCE 

DOCUMENT HF1, 2009). 

3.2.1 Řídící paţnicová kolona 

 Jako první pažnicová kolona, která je instalována, je kolona řídící. Ta slouží 

především k prvotnímu řízení směru vrtání. Její hlavní dvě funkce jsou zadržování 

nekonsolidovaných při povrchových sedimentů a izolace od mělkých podzemních vod. 

Měla by dosahovat hloubky, která pokud možno zasahuje až do zpevněného horninového 

prostředí. Zároveň slouží jako ochrana dalších pažnic před působením agresivního 

prostředí a může být použita i jako podpůrná konstrukce. 
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 Vrt pro řídící kolonu je většinou zhotoven pomocí menší vrtné soupravy, používané 

například pro vrtání pilot. Nejdříve dojde k zaberanění pažnice do sedimentu a poté, podle 

jeho vlastností, provádíme výnos zeminy z vrtu (např. spirálovým vrtákem, šapou, 

drapákem, čerpadlem). Pokud je použita metoda vrtání využívající výplach, mělo by  

se jednat zpravidla o výplach vzduchem nebo na bázi sladké vody. Pro určování hloubky 

této kolony by měla být brána v úvahu hloubka blízkých studní s pitnou vodou (API 

GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 Při cementaci řídící pažnice by se měl začerpaný cement vrátit mezikružím až na 

povrch, čímž dojde k celkovému vyplnění prostoru mezi pažnicí a hrubou stěnou vrtu. 

Pokud nemůže být cement vyčerpán až na povrch nebo se ztrácí v horninové formaci,  

je možné použít sekundární cementaci mezikružím neboli jednostupňovou nepřímou 

cementaci, kdy s maloprůměrovou trubkou čerpáme cement přímo do potřebného místa. 

Tuto metodu používáme především u relativně mělkých vrtů (Technika a technologie 

hlubinného vrtání – výukový text [online]. Dostupný na WWW: <http://geologie.vsb.cz>).  

 

Obr. 5 Systémy pažnicových kolon s nejčastěji používanými rozměry (Technika a technologie hlubinného 

vrtání – výukový text. Dostupný na WWW: <http://geologie.vsb.cz>). 
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3.2.2 Úvodní paţnicová kolona 

 Po zasazení a zacementování řídící kolony se pokračuje ve vrtání vrtu pro další 

kolonu. Do tohoto vrtu zapustíme pažnici úvodní a provedeme cementaci. Hlavím cílem 

této kolony je izolační ochrana podzemních vod před průsakem pracovních kapalin. Proto 

musí být úvodní pažnice navržena tak, aby bylo dosaženo všech zákonných požadavků na 

izolaci podzemních vod a zároveň dostatečná odolnost a nepropustnost tlakům, ke kterým 

může dojít během následujícího vrtání nebo jiných operací. Na horní konec této pažnice je 

poté nainstalován bezpečnostní závěr vrtu (preventr), přes který jsou prováděny další vrtné 

práce. 

 Úvodní kolona je obvykle vrtána do hloubky, která je předem určena na základě 

průzkumu podzemních vod. Tato kolona by měla být vrtána za použití vzduchového 

výplachu, čisté vody nebo výplachem na bázi čisté vody. Určená hloubka může být od 

několika desítek metrů až po stovky metrů. Důležité je, aby byla pažnice natolik hluboko, 

aby byly odizolovány všechny podzemní zdroje pitné vody. 

 U této kolony se taktéž doporučuje, aby pažnice byla zacementována od dna až na 

povrch a tím docílila dostatečné izolace od podzemních vod. Stejně jak je tomu  

u předchozí kolony, i zde je možné za určitých podmínek použít nepřímou cementaci 

neboli cementaci mezikružím. 

 V některých případech se vyskytují unikátní geologické podmínky, které nedovolují 

zapuštění pažnice dostatečně hluboko, aby překryla i nejhlubší podzemní kolektory pitné 

vody. Anebo případy které plně vylučují potřebu úvodní kolony. V takovém případě by 

měla zónu zvodní s pitnými vodami protnout další kolona popř. kombinace úvodní  

a technické kolony nebo kolona těžební. 

 Po zacementování úvodní kolony a je-li dosaženo odpovídající pevnosti, která udrží 

tlak uvnitř vrtu, by měla být provedena tlaková zkouška vrtu. Při této zkoušce by měl tlak 

dosáhnout hodnoty, která určí, zda je dostatečná celistvost odpovídající projektu. Kromě 

toho by mělo být bezprostředně poté provedena zkouška těsnosti pažnicové paty. Pokud 

jsou výsledky testů nedostatečné, měly by být podle potřeby provedeny opravná opatření. 
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3.2.3 Technická paţnicová kolona 

 Po provedení všech potřebných operací u úvodní kolony, může být přistoupeno  

k hloubení vrtu pro kolonu technickou. Účelem hloubení vrtu a jeho pažení je vytvořit 

kolonu, která bude izolovat podpovrchové útvary způsobující nestabilitu vrtu a poskytovat 

ochranu před tlakovými projevy, které tyto útvary mohou doprovázet. 

 V některých případech může být úvodní kolona vedena až do projektované hloubky 

technické kolony. V takovém případě může být technická kolona úplně vypuštěna. O tom 

se rozhoduje na základě geologických podmínek již během tvoření projektu nebo 

doplňkově z údajů měřených během vrtání. 

 Za určitých podmínek není nutné provést cementaci až na povrch, aby byla 

zajištěna dostatečná izolace. To platí zejména v případech, kdy úvodní kolona plně chrání 

podzemní zvodně. Většinou není cementace až na povrch vhodná z důvodu ztráty 

cirkulace. Pokud tedy neproběhne cementace celé kolony, měla by dosáhnout alespoň nad 

zónu obsahující příznaky ložisek uhlovodíků. V závislosti na konstrukci vrtu bývá vhodné 

spustit do vrtu diagnostické přístroje, k zjištění celistvosti provedené cementace, a zda 

odpovídá požadavkům projektu. 

 Je-li po zacementování technické kolony dosaženo odpovídající pevnosti cementu  

v tlaku, měla by být provedena tlaková zkouška vrtu. Při této zkoušce by měl tlak 

dosáhnout hodnoty, která ověří, zda je dostatečná těsnost odpovídající projektu. 

 Kromě toho by měla být bezprostředně poté provedena zkouška těsnosti pažnicové 

paty. Pokud jsou výsledky testů nedostatečné, měly by být podle potřeby provedeny 

opravné opatření. 

 

3.2.4 Těţební paţnicová kolona 

 Po vyvrtání a proměření karotáží, bude provedeno zapažení této kolony až do 

projektované finální hloubky. Dále následují cementační práce. Hlavním účelem těžební 

kolony je provedení zonální izolace mezi produkčními (ropo-plynonosnými) zónami a 

ostatními horninovými vrstvami. To je důležité zejména při čerpání štěpící kapaliny a 

dalších stimulačních technikách, aplikovaných na produkční vrstvy, bez toho aniž by byl 
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ovlivněn jiný geologický horizont. Dále jsou v těžební koloně obsaženy produkční zařízení 

jako stupačky, pakry atd. Po celou dobu životnosti těžební sondy je její nejdůležitější 

funkcí co největší produkce uhlovodíků z ložiska. Ve většině případů slouží jako 

sekundární bariéry pro stupačky a pakry, které se vkládají do těžební pažnice v posledním 

kroku (API GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009).  

 Ve většině případů není důležité, aby cementace proběhla až na povrch. Kompletní 

cementaci bereme v úvahu až tehdy, pokud nebyla provedena konstrukce technické 

kolony. Minimální výška cementace by měla dosáhnout alespoň 150m nad nejvyšší 

formaci, v které má proběhnout hydraulické štěpení. V každém případě je důležité,  

aby cementace splnila požadavky na izolaci mezi jednotlivými zónami (API GUIDANCE 

DOCUMENT HF1, 2009). 

 Před přikročením k perforaci a hydraulickému štěpení, by měla být na těžební 

koloně provedena tlaková zkouška. Tato zkouška by měla být provedena při tlaku, který 

určí, zda těsnost kolony odpovídá projektu. Za pomocí diagnostických přístrojů, především 

karotáže, musí být ověřeno rozložení cementu a určeno, zda též odpovídá projektu. Pokud 

jsou získány informace o nedostatečné celistvosti cementu, musí být uvažováno o 

opravných operacích (API GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 

3.2.5 Horizontální vrty  

 Vrtné a vystrojovací práce jsou ovlivněny stále vyvíjející se technologií. 

Horizontální vrty nabízejí výhody, které v určitých ropo-plynonosných formacích, dokáží 

mnohonásobně zvýšit produkci. Horizontální vrty také umožňují operátorům dostatečnou 

těžbu s podstatně menším počtem vrtů, než je tomu u vrtů vertikálních. Operátoři mohou  

z jednoho vertikálního stvolu vést více horizontálních vrtů, a tím sníží náklady na transport 

techniky a dopady na životní prostředí. Cena u horizontálních vrtů se však projeví 

negativně, protože je ovlivněna dražším vrtáním a náročnější údržbou. Obvykle bývá cena 

horizontálního vrtu dvakrát až třikrát větší než u vrtu vertikálního.  

 Jak bylo řečeno výše, horizontální vrty jsou ze začátku vrtány klasickým 

vertikálním směrem a až dorazí do projektované hloubky, kdy se začne za pomocí 

úhybových klínů nebo kloubového odchylovače, postupným obloukem převádět vrtání z 
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vertikálního směru na horizontální (obr. 6). Tudíž konstrukce úvodní, řídící a technické 

kolony je provedena ve vertikálním směru a horizontace pouze s kolonou těžební (API 

GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 

Obr. 6 Simulativní geologický řez s aplikací hydraulického štěpení na horizontální a vertikální vrt  

(zdroj: http://fossiloil.com). 

 Po odvrtání horizontálního vrtu je přistoupeno k jeho zapažení. V tomto případě se 

může jednat o prodloužení těžební kolony nebo o těžební kolonu původní. Pažení je 

vedeno buď, skrz produkční formaci až na konec vrtu anebo pouze ke styku s produkční 

formací. Takto vznikne těžební kolona, která je ve vodorovném směru a je zcela obklopena 

produkční vrstvou. V některých případech může vést přes produkční vrstvu z těžební 

kolony kratší ocelová pažnice, která je však uchycena pouze v poslední koloně a nevychází 

až na povrch. Alternativně může být tato pažnice perforována. Potom jí nazýváme jako 

"produkční" nebo "těžební liner". Tento liner bývá obvykle necementovaný (API 

GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

3.3 Princip hydraulického štěpení 

 Hydraulické štěpení je stimulační technika, která je nejčastěji aplikována na ložiska 

uhlovodíků situovaných do málo propustných hornin. Za tyto horniny považujeme 
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především jemnozrnné písky, pískovce a prachovce (popř. břidlice), které mají obvykle tak 

malá zrna, že komunikace mezi jednotlivými póry je velmi omezena. Tato nízká 

propustnost má za následek, že se tekutiny obsažené v horninovém prostředí mohou jen 

ztěžka přesunovat a tudíž je jejich získávání obtížné a málo produktivní. Aby mohl být 

zemní plyn a ropa těženy z málo propustných ložisek, musí jednotlivé molekuly tekutin 

najít cestu přes dlouhé nerovné prostředí až k vrtu. Kdyby nedošlo k aplikaci 

hydraulického štěpení, tak by sonda produkovala příliš málo ropy a plynu, což by se při 

nákladech na vrtání a vystrojení vrtu stalo velmi nebilanční. 

 Klasický produkční vrt, na kterém neproběhlo hydraulické štěpení, je schematicky 

zobrazen na obr. 7 a), kde šipky jasně ukazují slabé proudění tekutiny směrem do kruhu, 

který představuje vrt. Nicméně vytvořením umělých trhlin, mohou se jednotlivé molekuly, 

které jsou od vrtu více vzdáleny, dostat do některé z trhlin a podstatně rychleji proudit do 

vrtu. Tato situace je přehledně zobrazena v obr. 7 b). 

 

 

Obr. 7 Grafické znázornění proudění tekutin vrtech: a) před hydr.štěpením, b) po hydr.štěpení    

  

 Procesem hydraulického štěpení dojde k vytvoření cest, umožňujících snazší pohyb 

tekutin. Tyto cesty pak vedou z vrtu přes cílenou ložiskovou formaci do značné 

vzdálenosti, aby se uhlovodíky a jiné tekutiny mohly snadněji pohybovat z horniny do 

trhlin a dále do vrtu. Operace hydraulického štěpení jsou vždy navrhovány odborníky  
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za využití moderních softwarových programů a jsou nedílnou součástí projektu  

a konstrukce vrtu. 

 Během hydraulického štěpení je kapalina čerpána do těžební kolony a přes 

perforaci (nebo nezapaženou část) dále do cílové horninové formace, kde při vzniklém 

vysokém tlaku dojde ke štěpení horniny. Jak čerpání za vysokých tlaků pokračuje, může se 

tato trhlina nadále zvětšovat a rozšiřovat. Rychlost čerpání tekutiny musí být dostatečně 

velká, aby tlak nutný k šíření trhliny byl zachován. Tento tlak je znám jako rozšiřující nebo 

prodlužující tlak. Jak trhliny pokračují v šíření, je postupně do kapaliny přidáván propant 

(jemný písek). Pokud poté dojde k zastavení čerpání a tlak, který zde dříve vznikl,  

je snížen, trhliny se pokusí sevřít. Tomu však zabraní propant začerpaný do prostor 

vzniklých během natlakování. Mohou nastat případy, kdy se zrnka propantu vzpříčí  

v zavírající se trhlině a zabezpečí vyšší propustnost a tím mnohem rychlejší a efektivnější 

prodění tekutin (API GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 

3.3.1 Horizontální trhliny 

 Hydraulické trhliny vznikají ve směru kolmém k nejmenšímu namáhání. Na obr. 8 

je patrný model blok diagramu horniny, který ukazuje, že je na něj vyvíjeno tlakové 

namáhání ve třech rozměrech. Každá z dvojice protějšího namáhání musí být stejná, aby 

kvádr zůstal v prostoru neměnný. Relativní velikost šipek představuje velikost 

horninového namáhání. Na obr. 8 je namáhání nejmenší ve vertikálním směru. V tomto 

směru působí tlak nadloží, který je způsoben hmotností hornin. Z toho vyplývá, že 

nadložní tlak je nejmenší v malých hloubkách. Proto na základě zkušeností dojde k 

horizontálním trhlinám pouze v hloubce menší než 600 metrů (2000 ft). 

 V tomto případě, kdy je tlak vyvinutý na střed kvádru, dojde k prasknutí horniny 

nebo vytvoření trhlin v horizontální rovině, protože zde působí na horninu vyšší tlak než  

v jakémkoliv jiném směru. Obecně platí, že tyto trhliny jsou rovnoběžné s rovinou uložení 

vrstev sedimentu (API GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 
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Obr. 8 Model vytvoření horizontální trhliny v nízkém nadložním tlaku (zdroj: API GUIDANCE DOCUMENT 

HF1, 2009). 

3.3.2 Vertikální trhliny 

 Jak dochází k narůstání hloubky, nadložní napětí se ve vertikálním směru zvyšuje 

přibližně o 20 kPa na metr (1 psi/ft.). Jakmile napětí ve svislém směru s hloubkou roste, 

stane se postupně nadložní tlak největším napětím. K této situaci nastává většinou při 

hloubkách větších než 600 metrů. To je zobrazeno v obr. 7 pomocí velikostí šipek, kde je 

nejmenší napětí zastoupeno malými červenými vodorovnými šipkami. Tudíž vzniklá 

trhlina bude kolmo k tomuto napětí. Rozsah, kterého takto vzniklá trhlina dosáhla ve 

vertikálním směru, je omezeno napěťovou zónou nebo horninou. Tato zóna zastaví 

vertikální šíření trhlin, protože okolní hornina má buď dostatečnou pevnost nebo elasticitu 

odolávající tlaku čerpané kapaliny (API GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 

 

Obr. 9 Model vytvoření vertikální trhliny ve vysokém nadložním tlaku (zdroj API GUIDANCE DOCUMENT 

HF1, 2009). 
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3.3.3 Průběh hydraulického štěpení 

 Aby bylo možné provést hydraulické štěpení, musí být viskózní kapalina čerpána 

pod vysokým tlakem do těžební kolony. Je nezbytné, aby byla zapažena a zacementována 

těžební kolona, která je schopna odolávat tlaku vzniklému během štěpícím operacích.  

Ve většině případů nebude těžební kolona nikdy vystavenu vysokému tlaku, kromě operací 

během hydraulického štěpení. Někdy může být použito vysokotlakých kolon vrtných 

trubek určených ke štěpení a tím izolovat těžební kolonu od vysokého tlaku vzniklého 

během operace. Jakmile jsou štěpící operace kompletní, jsou kolony trubek vytěženy. 

 Před zahájením štěpení by měly být všechna zařízení testována, aby se ověřilo,  

že jsou v dobrém technickém stavu. Pro všechny vysokotlaké hadice vedoucí z čerpadel, 

umístěných na kamionech, do ústí vrtu, musí být provedena zkouška maximálního 

pracovního tlaku. Veškeré netěsnosti takto zjištěné, musí být odstraněny před zahájením 

samotného procesu hydraulického štěpení. Velice důležitým klíčovým parametrem 

použitým při hydraulickém štěpení je tlak potřebný k rozpukání formace, který se nazývá 

štěpící tlak. Velikost tohoto parametru závisí na hloubce a vlastnostech cílové formace. 

Odhad hodnoty tohoto parametru zjistíme z pevnostní analýzy provedené in situ (Ching H. 

Yew, 1997). Dále po bezpečnostní a provozní poradě, může dojít k samotné operaci (API 

GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 Pokud jsou všechny podmínky splněny je vrt připraven ke štěpení. Proces probíhá v 

předem určených etapách, které mohou být změněny v závislosti na specifických lokálních 

podmínkách nebo podle potřeby v průběhu operace. Tyto operace jsou popsány 

následovně. 

 I. etapa (pad) - Je to kapalina použitá k iniciaci hydraulického štěpení, která zatím 

neobsahuje propant (Oilfield glossary [online] Dostupný na <glossary.oilfield.slb.com>). 

Tato kapalina má velmi nízkou viskozitu, aby se snížilo tření (Ching H. Yew, 1997) 

Během prvního vysokotlakého čerpání padu do cílové vrstvy, dojde k vytvoření trhlin, 

které se od té chvíle začnou rozšiřovat dále do formace. Obvykle není propant v kapalině 

obsažen vůbec. Mohou však nastat situace, kdy může být přidáno v krátkých dávkách 

velmi malé množství písku, určené k obroušení nebo úplného otevření perforace. Dalším 

cílem této složky je poskytnutí dostatečného objemu kapalin, potřebného v případě úniku 
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do štěpené formace, ke kterému může dojít během operace (API GUIDANCE 

DOCUMENT HF1, 2009). 

 II. etapa (propant) - jde o malá zrnka vytvořená z různých materiálů, která  

se přimíchávají do štěpící kapaliny, aby nedošlo k sevření trhliny (Oilfield glossary 

[online] Dostupný na <glossary.oilfield.slb.com>). Tato kapalina disponuje vysokou 

viskozitou podobnou gelu a je nositelem propantu (Ching H. Yew, 1997). V další fázi 

dojde k přidávání různých koncentrací propantu. Nejběžněji užívaný materiál je křemitý 

písek, který byl vytříděn na určitou frakci. Další specializované propanty zahrnují slinutý 

bauxit, který má extrémně vysokou pevnost nebo keramický propant, který disponuje 

menší pevností (API GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 III. etapa (displacement) - Účelem je propláchnutí vrstvy propantu, vzniklé 

nahromaděním nad zónu perforace. To je prováděno proto, aby byly trhliny v cílové 

formace co nejvíce vyplněny propantem. Přebytečný propant je vypláchnut z vrtu ven. 

Kapalina použitá k proplachu může být čistá voda bez jakýchkoliv aditiv nebo pad, který 

se účastnil předchozích operací (API GUIDANCE DOCUMENT HF1, 2009). 

 

 

Obr. 10 Zjednodušené rozložení štěpících zařízení  (Ching H. Yew, 1997). 

  

 Ve vrtech s dlouhými produkčními zónami (např. horizontální vrty), bývá tento 

proces prováděn v několika fázích nebo cyklech, kdy za pomocí pakrů oddělujeme 
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jednotlivé intervaly. Se štěpením se začíná od dna vrtu postupně nahoru těžební kolonou  

až do konečného projektovaného bodu. 

 

3.3.4 Chemické látky pouţité při hydraulickém štěpení 

 Základní složkou užívanou při většině operací hydraulického štěpení je voda. Voda 

představuje drtivou většinu z celkového objemu tekutin, aplikovaných při štěpících 

operacích. Další složkou, která je relativně ve velkém množství přidávána a může být 

zařazena na druhé místo na základě velikosti použitého objemu při štěpení je propant.  

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o zrnitý materiál, obvykle písek nebo syntetické 

materiály, které se mísí se štěpící kapalinou a zajišťuje otevřenost vzniklých trhlin a tím 

umožňuje proudění tekutin. Materiál, ze kterého je propant vyroben, volíme na základě 

požadované síly, které musí odolat při sevření v trhlině, aniž by byl poškozen. 

 Kromě vody a propantu jsou nezbytné pro úspěšné štěpení i další látky. Obsah 

chemických látek používaných při hydraulickém štěpení představují méně než 1 % 

celkového objemu čerpané kapaliny. V mnoha případech může být procentuální obsah 

chemických látek ještě nižší. 

 Z obsažených složek (voda, propant, chemické přísady) mohou být v pracovních 

kapalinách obsaženy i další látky jako kyseliny, povrchově aktivní látky, biocidy, 

bakterocidy, pH stabilizátory, urychlovače ztužovaní. Dále se objevují látky jako jíl  

a inhibitory koroze doprovázené inhibitory bobtnání. Většina z těchto jmenovaných látek 

se může běžně nalézat ve většině domácností, potravinářských výrobcích, oblečení  

a kosmetice. Některé látky využívané při hydraulickém štěpení, které jsou z jiných oborů 

spojeny s negativními zdravotními vlivy jako například benzen, ethylenglykol a naftalen, 

se používají při štěpení jen zřídka a to ve velmi malém množství. Většina obsažených látek 

mají nízký dopad na lidské zdraví a životní prostředí vůbec. 

 Štěpící kapalina je přesně připravený produkt, který by měl být aplikován na 

základě požadovaných vlastností. Tyto vlastnosti jsou dány operátorem, který je volí na 

základě posouzení charakteru horninového prostředí, hloubky a dalších faktorů.  
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3.4 Technické vybavení pro hydraulické štěpení 

 Při hydraulickém štěpení je vyžadována celá řada specializovaných zařízení  

a materiálů. Především se jedná o skladovací nádrže kapalin, zařízení pro transport 

propantu, mísící zařízení, čerpadla a další propojovací vybavení jako hadice, trubky, 

ventily a manifoldy. Během štěpících operací je také nutné shromažďovat údaje  

z jednotlivých přístrojů a zasílat je do monitorovacího zařízení. Tyto informace zahrnují 

stavy kapalin v jednotlivých skladovacích nádržích, rychlost čerpání pracovních kapalin  

z vysokotlakých čerpadel, tlak ve vrtu, hustotu pracovní kapaliny, koncentrace propantu  

a obsahy chemických látek.  

  Jako příkladové typy vybavení pro hydraulické štěpení byly vybrány stroje od 

společnosti J4 Oilfield Service a Trican. Tyto společnosti byly vybrány především kvůli 

tomu, že pocházejí z rozdílných kontinentů a proto může být zajištěna alespoň částečná 

objektivita při posouzení používané techniky. 

 Protože samotná štěpící operace trvá relativně krátkou dobu a připravení techniky 

na tuto operaci také netrvá příliš dlouho, je výhodné, aby stroje potřebné pro štěpící 

operace byly co nejvíce mobilní. Důležitá je i manipulace na pracovní ploše, která nebývá 

vždy velmi rozsáhlá, kvůli umístění na soukromém pozemku třetí osoby. Proto je většina 

tohoto vybavení osazena kolovými podvozky a vlastním tahačem, aby transport mezi 

jednotlivými vrty byl co nejefektivnější. Také samotné uspořádání techniky na ploše je 

díky mobilitě tohoto vybavení jednodušší a zabírá mnohem méně času (API GUIDANCE 

DOCUMENT HF2, 2010). 

 

3.4.1 Technická specifikace štěpícího vybavení 

 Následující část bude věnována popisu jednotlivých povrchových zařízení 

používaných pro hydraulické štěpení (obr. 11).  

Čerpadla pro hydraulické štěpení a kombinované štěpící jednotky 

 Kombinované jednotky a čerpadla jsou ideální pro použití při vícestupňovém 

štěpení, kdy posádky provádí několik štěpících operací v jednom dni. Ve srovnání  
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s konvenčními systémy štěpení, přináší tyto kombinované jednotky významné úspory díky 

zvýšenému využití účinnosti zařízení. (Trican, [online]. Dostupný na < http://trican.ru>)  

 

Obr. 11 Schéma rozložení techniky při hydraulickém štěpení (zdroj: http://pioga.org, upraveno). 

 

 Tyto zařízení (obr. 12) společnosti J4 Oilfield Service disponují výkonným 

dvoučinným čerpadlem s maximální rychlostí čerpání až 2 m
3
/min (17 bbl/min). Pro pohon 

je použit motor 2000 Series Detroit s 16 válci do V a výkonem 850 koní. Převodovka je 

značky Allison série 6610 s pěti převodovými stupni. Jednotka je ideální pro stimulační 

procedury od 11 do 110 kg (25 do 250 lbs). Celé zařízení může být řízeno přes plně 

funkční dálkové ovládání z DataVanu nebo přes ruční transmiter. Veškeré čerpací operace 

jsou zaznamenávány pomocí softwaru pro sběr dat. Maximální tlak, který je čerpadlo 

schopné vyvinout je 100 MPa (15000 psi) (J4 Oilfield [online] Dostupný na < 

http://j4oilfield.com>) 
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Obr. 12 Kombinovaná štěpící jednotka společnosti J4 Oilfield Service (zdroj: http://j4oilfield.com). 

Mobilní sběrna dat a kontrolní centrum 

 DataVan (obr. 13) společnosti J4 umožňuje inženýrům monitorovat práci čerpadel 

v reálném čase. S pomocí satelitního komunikačního systému mohou být data, získaná 

během operace, jako analýza štěpení, laboratorní test ztužené kapaliny a softwarová 

modelace štěpení v reálném čase, být analyzována in-situ nebo poslána k dalšímu 

zpracování. Van využívá integrovaný kontrolní systém, který propojuje veškeré vybavení 

použité pro štěpení. Pomocí dálkového ovládání DataVanu lze řídit až 24 štěpících 

čerpadel a 2 blendery. Veškerá data a analýz jsou vizualizovaná na rozmanitém velmi 

přizpůsobitelném uživatelském displeji. Dále obsahuje software pro štěpící analýzu (J4 

Oilfield [online] Dostupný na < http://j4oilfield.com>) 

 

Obr. 13 Mobilní kontrolní centrum DataVan společnosti J4 Oilfield Service (zdroj: http://j4oilfield.com). 
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Blender  

 Blender se při hydraulickém štěpení používá k mísení viskózní ztužené kapaliny  

a propantu. Tato jednotka umožňuje přidání až čtyř chemických přísad do viskózní štěpící 

kapaliny. Všechny funkce tohoto přístroje jsou zaznamenávány a předány do DataVanu. 

Štěpící kapalina je pak předána do plnícího mixéru, kde jsou přidány další chemické látky. 

Jednotka obsahuje míchací nádrže o velikosti 4,6 m
3
. Plnění zajišťuje hydraulicky 

poháněné čerpadlo s rychlostí plnění 7,5 m
3
/min (2000 gal/min). Veškeré ventily jsou pro 

usnadnění obsluhy ovládány hydraulicky. Zařízení disponuje šesti kusy 4“ hydraulicky 

ovládaných sacích vstupů a pěti kusy 4“ hydraulicky ovládaných výpustí. Stroj je poháněn 

motorem Detroit Diesel o výkonu 665 koní a dieselovým motorem John Deere o výkonu 

250 koní. Hustota kapaliny s propantem je sledována a zaznamenávána pomocí 

mikropohybového nástroje a data jsou zasílána do DataVanu. Celkové objemy čerpaných 

tekutin jsou sledovány v MC2 průtokoměru (J4 Oilfield [online] Dostupný na < 

http://j4oilfield.com>) 

Manifold (rozdělovač) 

 Manifold je soustava potrubí a ventilů určující, v které fázi hydraulického štěpení 

má jaká kapalina vstupovat do operace. Na manifold jsou napojené všechny výstupy  

z blenderů a čerpadel.  

 Pro příklad byl zvolen manifold společnosti Trican. Toto zařízení disponuje 

velkoobjemovým a vysokotlakým sacím a vypouštěcím potrubím, schopným zvládnout 

rychlost průtoku až 16m
3
/min a tlak až 104 MPa. Tato jednotka obsahuje mimo jiné  

i vlastní servisní jeřáb, důležitý při manipulaci s těžkými vysokotlakými hadicemi, 

dieselový agregát a hydraulicky ovládané uzavírání ventilů (Trican, [online]. Dostupný na 

< http://trican.ru>). 
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4 SHALE GAS – VYUŢITÍ HYDRAULICKÉHO ŠTĚPENÍ PRO 

TĚŢBU BŘIDLICOVÉHO PLYNU 

 

 Shale gas neboli břidlicový plyn, je jedním z typů nekonvenčních ložisek. S těmito 

akumulacemi zemního plynu se lidstvo setkávalo již při ranných průzkumech na ropu  

a zemní plyn, avšak za ložiska považovány nebyly. To bylo zapříčiněno relativně nízkou 

cenou této komodity, která zavinila, že těžba těchto akumulací byla velmi nebilanční a to 

především kvůli vysokým nákladům na provedení potřebných stimulačních operací. 

Dalšími faktory ovlivňující příchod těžby břidlicového plynu jsou technického  

a technologického rázu. Zde může být zmíněn rozmach horizontálního vrtání, díky 

kterému může být plynonosný horizont lépe zastižen a tím zvětšena jeho produkční oblast. 

Velkou zásluhou má také vývoj moderních vrtných souprav a vrtného zařízení.  

V neposlední řadě velmi pomohlo zdokonalení průzkumných metod umožňující podání 

přesnějších informací o tvaru ložiska, jeho hloubce a vztahu k horninovému masivu (Bujok 

et al. 2012) 

 Jedním z velkých průlomů ve smýšlení o těžbě břidlicového plynu byla aplikace 

stimulačních metod na Barnettské a Haynesvilleské břidlice v USA. Relativně velké 

objemy plynu, které zde byly těženy, změnily pohled na břidlice nejen jako na zdroj 

kamene ale jako obrovské zásobníky plynu. Břidlicové systémy obsahující zemní plyn jsou 

dost odlišné od ostatních nekonvenčních typů ložisek a to především stylem těžby  

z produktivních formací. Proto je obtížné pro tyto akumulace určit optimální vrtání, 

vystrojení a stimulační metody (Agrawal et al. 2012).  

 

4.1 Geneze břidlicového plynu 

 Narozdíl od většiny typů konvenčních ložisek ropy a zemního plynu, kde ložisko 

vzniká až sekundární akumulací uhlovodíků, vzniká ložisko břidlicového plynu v primární 

mateční hornině. Touto horninou bývá především břidlice, prachovec či slínovec. Pro tyto 

horniny je charakterické, že plní úlohu tří důležitých aspektů pro vznik těžitelné 

akumulace. Prvním z nich je fakt, že tyto formace jsou primárním zdrojem organického 

materiálu. Právě díky tomu, že je organický materiál obsažen přímo v hornině, plní roli 
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akumulační a zároveň nepropustnost těchto horniny zamezuje migraci látek do okolního 

prostředí (Bujok et al. 2012) 

 Protože mateční hornina plní i funkci kolektoru, musí být prostředí při jejím vzniku 

anoxické, což znamená, že materiál bohatý na organickou složku musí přijít do kontaktu  

s kyslíkem minimálně. Když tato formace dosáhne dostatečné hloubky, začnou se 

projevovat dva hlavní činitelé ovlivňující vznik břidlicového plynu. Jedním z nich je 

působení anaerobních mikroorganismů, kteří svou přítomností začnou rozkládat organický 

materiál a uvolňovat z něho biogenní plyn. Druhým způsobem je působení zvýšené teploty, 

během které dochází k rozkladu kerogenu a uvolňovaní plynu. Můžeme tedy rozčlenit 

břidlicový plyn podle vzniku na termogenní a biogenní. Břidlice obsahující plyn, které jsou 

bohaté na organickou složku, mají většinou tmavou, hnědou nebo černou barvu s vysokým 

obsahem veškerého organického uhlíku, jinak nazývaného TOC (total-organic-carbon). 

Obsah tohoto uhlíku může být i vyšší než 10 %. Pórovitost a propustnost těchto 

organických břidlic je závislá na zhutnění, ke kterému došlo během noření do větších 

hloubek (Agrawal et al. 2012). 

 

4.2 Technologicko - ekonomické vlastnosti břidlicového plynu 

 Plyn v břidlicích se může vyskytovat pouze ve dvou fázích a to jako plyn volný, 

který vyplňuje póry nebo přirozené trhliny a plyn adsorbovaný na organický materiál 

břidlic. Volný plyn obsažený v pórech a přirozených trhlinách je nalézán ve většině 

formací tohoto typy. Zatímco u adsorbovaného plynu, který je připojen na povrch 

organické hmoty nebo na povrch jílu, dojde k uvolňování, až když tlak v kolektoru klesne 

pod tlak sorpční. Testy desorbce jsou prováděny v mobilních laboratořích na odebraných 

jádrech zkoumané horniny. Cílem je zjistit kolik se uvolní plynu z povrchu břidlice při 

tlaku nižším než v kolektoru. Po zjištění objemu desorbovaného plynu, mohou začít 

přibližné výpočty zásob (Agrawal et al. 2012). 

 Pro správné určení kvality kolektoru břidlicového plynu je důležité znát základní 

geologické parametry. Tyto parametry zahrnují celkový obsah organického uhlíku  

v sedimentačním prostředí, průměrný obsah plynu, mineralogické složení břidlice, 

propustnost kolektoru, pórovitost horniny, mocnost kolektoru a jeho tlak. Znalost 
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sedimentačního prostředí je velmi důležitá pro určení ekonomických aspektů, které závisí 

na tvorbě uhlovodíků, stanovení množství dostupných uhlovodíků a určení typu 

uhlovodíku, který se může v břidlici objevit. Dalším významným faktorem ovlivňujícím 

hodnocení je TOC, které svědčí o množství organického materiálu důležitého pro tvorbu 

uhlovodíků. Tyto informace mohou být přímo úměrné hodnotám výtěžnosti plynu. Znalost 

průměrného obsahu plynu je důležitá pro určení celkového množství plynu a může být 

použita k předpovědi potencionální využitelnosti. Je patrné, že více porézní a propustná 

břidlice bude obsahovat více plynu a umožní jeho produkci při větších průtocích. Při 

aplikaci hydraulického štěpení velmi záleží na složení břidlice. Pokud obsahuje břidlice 

vysoké množství jílu, dochází k vytvoření trhlin velmi obtížně a totéž platí i o udržení této 

trhliny v otevřeném stavu po delší dobu. Pokud břidlice obsahuje více křemene, bude 

křehčí a tudíž náchylnější k vytvoření trhlin a i udržení těchto trhlin v rozevřeném stavu 

bude snazší (Agrawal et al. 2012). 

 

4.3 Významné výskyty břidlicového plynu v Evropě 

 V rámci evropských sedimentačních pánví, obsahující zmiňované břidlice  

s plynem, můžeme vyčlenit tři základní formace. Jedním z nich jsou paleozoická souvrství 

táhnoucí se od Dánska přes jižní Švédsko až do východního Polska a pokračující na 

Ukrajinu. V oblasti jižního Švédska se mimo jiné vyskytují souvrství středního kambria až 

spodního ordoviku, které obsahují alumové břidlice disponující velkými zásobami plynu. 

Zdroje uvádějí, že objem vytěžitelného plynu by mohl být až 300 mld. m
3
. Při postupu 

směrem na východ narazíme na silurské břidlice spodního paleozoika, které se rozléhají na 

území Polska a patří baltské pánvi. Další významný systém pánví začíná v anglické pánvi 

v Cheshire a táhne se přes nizozemskou pánev, severozápadní německou pánev do přední 

části sudetské monoklinály. Tyto pánve obsahují karbonskou bazální mořskou břidlicovou 

formaci, v které jsou na possidoniové břidlice spodně-jurského stáří vázány významná 

ložiska břidlicového plynu. Poslední formace vedoucí od jižní Anglie, kde začíná pánví 

Weald a pokračuje přes pařížskou pánev ve Francii až do molasových pánví ve Švýcarsku, 

obsahuje bitominózní břidlice bohaté na vázaný plyn. V pařížské pánvi mají v blízké 

budoucnosti proběhnout průzkumné vrtné práce, které mají ověřit průběh perspektivního 

souvrství Liassic shale a budou prováděny do hloubek okolo 3000 m. I když se oblast jeví 
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jako velmi perspektivní, výtěžnost bude pravděpodobně mnohem menší, než bylo 

předpokládáno a to z důvodu zákazu používání stimulační metody hydraulického štěpení 

pro těžbu břidlicového plynu, vydaného francouzským parlamentem (Bujok et al. 2012). 

 Situace v Polsku vypadá podstatně příznivěji než ve Francii a to nejen kladnějším 

smýšlením o stimulačních metodách, ale i uvědoměním možnosti získat obrovské zásoby 

zemního plynu. Vládní prostředí je této těžbě nakloněno o čemž svědčí intenzivní průzkum 

tohoto nekonvenčního typu ložiska. Zároveň Polsko udělilo přes 95 koncesí více než 40 

operátorům a z toho jednu čtvrtinu státnímu podniku pro těžbu ropy a plynu, Polskie 

Górnictvo Naftowe i Gazownictvo. Při pozitivních výsledcích průzkumu by mohla těžba 

začít za osm až deset let. Potencionálně největší těžby by mělo být dosaženo  

z graptolitových břidlic spodního siluru až svrchního ordoviku (Bujok et al. 2012). 

 

4.4 Shale Gas v České republice 

 Jako i v jiných zemích Evropy, nachází se břidlicový plyn i v České republice. 

Tento plyn je zde vázán na jemnozrnné, nejlépe laminované jílovité a prachovité 

sedimenty. TOC neboli celkový obsah organického uhlíku, musí být v sedimentu obsažen 

v průměru víc než 1 %. Vznik tohoto plynu v jemnozrnných sedimentech je silně ovlivněn 

typem kerogenu, který se v sedimentu vyskytuje. Za důležitý a patrně nejefektivnější 

materiál pro tvorbu plynu se považuje kerogen druhého typu neboli dominantní mořský 

materiál rozkládaný za nízkých teplot. 

 Výskyty potenciálních zdrojových hornin, můžeme očekávat v rámci členění České 

republiky na Moravě i v Čechách. V moravské části se jedná především o evropské 

předpolí tvořené Českým masívem a flyšové pásmo Západních Karpat. V této horniny 

východní části Českého masívu se vyskytují sedimenty s relativně vysokým TOC 

především ve středním devonu, karbonu, jury a paleogenu. Vývoj plynu v devonských 

vápencích a břidlicích i přes vysoký obsah uhlíku není zcela známý. Velkým potenciálem 

matečních paleozoických hornin, disponují karbonská uhelná ložiska hornoslezské pánve. 

Obsah organických látek v těchto karbonských sedimentech se pohybuje v průměru okolo 

1,2 %. Jedná se hlavně o třetí typ kerogenu neboli uhlík rostlinného původu. Významně se 

jeví i sedimenty spodního karbonu–kulmu, u kterého je však patrný vysoký stupeň teplotní 
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přeměny. Velmi významné a na organický uhlík bohaté sedimenty, se nacházejí v depresi 

jižní Moravy a severovýchodního Rakouska. Jedná se především o jílovce svrchní jury. 

Průměrný obsah TOC se zde nachází okolo 1,9 %. Důležité je, že zde převažuje kerogen 

typu II. Dalšími významnými sedimenty bohatými na organické látky jsou jílovce  

a břidlice autochtonního paleogenu. Obsah TOC se zde pohybuje v průměru okolo 3 %.  

 V západní části Českého masívu by se mohly podle České geologické služby 

vyskytovat další ložiska břidlicového plynu. Jedná se hlavně o pražskou pánev v okolí 

Karlštějnska a Křivoklátska, Drahanskou vrchovinu a malé pánve permokarbonu 

v Podkrkonoší a oblasti Kladenska či Rakovnicka (Bujok et al. 2012). 
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5 ZÁVĚR 

 Stále rostoucí cena ropy a zemního plynu, ovlivněná především konflikty 

v arabských státech, nutí většinu společnosti k hledání různých alternativních zdrojů 

energie, které by jim zajistily co největší samostatnost. Tento jev se objevuje v mnoha 

oblastech a energetická nezávislost se stává novým trendem, jak v některých 

domácnostech, tak i v podvědomí velkých firem a států. Vysoká cena uhlovodíků ale 

disponuje i pozitivním vlivem a to především na možnost vyhledávat a těžit nekonvenční 

ložiska, která byla v minulosti často opomíjena z důvodů relativně vysokých finančních 

požadavků, potřebných k umožnění těžby. Nyní se tyto ložiska stávají perspektivními  

a jejich těžba se i přes vyšší náklady na stimulační operace vyplatí.  

 Tato práce se věnovala zhodnocení hydraulického štěpení jako stimulační metody 

pro zvýšení těžby ropy, zemního plynu a jako metodu umožňující těžbu plynu 

z jemnozrnných sedimentů jako jsou břidlice, jílovce, prachovce a vápence. Byly zde 

popsány jednotlivé fáze štěpících operací s charakteristikou použitých kapalin, technické 

práce pro uskutečnění hydraulického štěpení a uvedeny příklady technologického 

vybavení. Poslední kapitola se zabývá především výskytem břidlicového plynu v Evropě  

a České republice, popisem horninových formací, v kterých se plyn vyskytuje a nástin 

politicko sociálních aspektů těžby břidlicového plynu pomocí hydraulického štěpení.  

 Na závěr je důležité zmínit jednu věc. Při geologickém průzkumu a při vrtných, 

vystrojovacích, cementačních a stimulačních pracích, musí být dodrženy všechny nařízení  

a normy, které jsou zahrnuty v technickém projektu. Pokud jsou veškeré podmínky 

splněny, je metoda hydraulického štěpení v rámci životního prostředí šetrná a ohrožení 

podzemních zdrojů pitné vody nehrozí. 
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