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ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ 

 

Úvodní sekce 

1. Proč zkoumat CCS? 
 RNDr. Vít Hladík, MBA – ČGS 
 

Technologie CCS bude začleněna do širšího kontextu opatření ke zmírnění změny klimatu. 
Budou zmíněny celosvětové iniciativy a evropská politika v této oblasti a podána stručná 
informace o současném stavu CCS v Evropě a ve světě. 
 

2. Projekt FR-TI1/379 – základní informace  
Ing. Olga Ubrá, DrSc. - ÚJV Řež, a. s. 
 

Sekce ZACHYCOVÁNÍ CO2 
 

3. Návrh technologického řešení systému post-combustion záchytu CO2 a jeho 
integrace do uhelného bloku 250 MW 
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D., Ing. Pavel Slouka, CSc. - ÚJV Řež, a. s. 
 
Příspěvek představuje závěry z řešení projektu TIP č. FR-TI1/379 týkající se technologického 
řešení implemetace vypírání CO2 ze spalin k hnědouhelnému bloku 250 MWe amoniakovou 
metodou. Je uveden princip absorpční metody, zdůvodnění volby metody, vstupní údaje a 
výsledky - technologické schéma, dispoziční řešení a dopady do stávajícího bloku. 
 

4. Návrh technologického řešení pro metodu spalování oxyfuel a integrace 
technologie oxyfuel do uhelného bloku 250 MW 
Ing. Tomáš Dupal - ÚJV Řež, a. s. 
 
Příspěvek představuje technologické řešení záchytu CO2 metodou Oxyfuel pro elektrárenský 
blok o výkonu 250 MWe spalující tuzemské hnědé uhlí včetně porovnání s referenčním 
blokem bez záchytu CO2. Koncepce bloku s technologií Oxyfuel vychází z referenční varianty. 
Je oproti ní rozšířena o čtyři provozní soubory: kyslíkárnu, sušku uhlí, spalinový kondenzátor a 
zařízení na čištění a kompresi CO2. Ostatní zařízení bloku jsou modifikovaná, aby reflektovala 
nové provozní podmínky. Aby byla technologie Oxyfuel konkurenceschopná s ostatními 
metodami záchytu, bylo třeba elektrárenský blok s technologií Oxyfuel výrazně optimalizovat. 
Optimalizační kroky směřovaly k snížení vlastní spotřeby elektřiny, využití odpadního tepla a 
zvýšení výhřevnosti paliva. Na základě optimalizovaného procesního schématu byly 
sestaveny bilance provozních médií a energií. Dále byly určeny provozní charakteristiky 
elektrárenského bloku a navrženo dispoziční řešení hlavních provozních souborů.  

  



5. Kotel s oxyfuel technologií 
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - ČVUT v Praze 
 
V příspěvku jsou prezentovány výsledky studie práškového parního kotle pro energetický blok 
250 MWe modifikovaného pro podmínky spalování s kyslíkem. Výchozím bodem studie je 
kotel navržený pro standardní podmínky spalování se vzduchem. Je prokázáno, že 
jednoduchou záměnou vzduchu za kyslík nelze dosáhnout uspokojivého provozního režimu, a 
to ani použitím recirkulace spalin. Proto je nezbytná optimalizace návrhu koncepce kotle pro 
podmínky spalování s kyslíkem, která je zaměřena na úpravu jeho rozměrů a velikosti 
výhřevných ploch a na volbu množství a místa odběru recirkulovaných spalin. Pozornost je 
věnována omezení přisávání falešného vzduchu do kotle, k čemuž významně přispívá návrh 
externího způsobu sušení uhlí před spalováním. Optimalizace je provedena i z hlediska 
návrhu celkové koncepce systému elektrárny, pro niž je vyjádřen pokles účinnosti v důsledku 
separace CO2. 

 
Sekce UKLÁDÁNÍ CO2 
 

6. Vývoj aparatury pro měření propustnosti horninových vzorků pro spCO2  
Ing. David Dobrev, Ing. Veronika Vrbová, Petr Brůha - ÚJV Řež, a. s. 
 
Vývoj aparatury pro měření propustnosti horninových vzorků pro superkritický oxid uhličitý 
vycházel ze zkušeností s měřením propustnosti hornin pro vodu. Aparatura byla od počátku 
koncipována tak, aby bylo možné provádět měření propustnosti hornin jak pro spCO2, tak i 
pro vodu. Součástí vývoje aparatury bylo i její experimentální ověření, které poskytlo cenné 
informace pro další úpravy a koncepci měření. Celá aparatura byla koncipována pro malé 
objemy protékajícího spCO2, neboť primárním cílem bylo vyvinout funkční aparaturu v malém 
měřítku, která bude moci být v budoucnosti „snadno“ modifikována i na „velké“ objemy 
superkritického oxidu uhličitého. I přes vyšší nároky, než se očekávalo, se hlavní cíl tj. 
vyvinout funkční aparaturu pro měření propustnosti hornin pro spCO2 podařilo úspěšně splnit.  
 

7. Charakterizace vzorků s cílem popsat změny způsobené interakcí se 
superkritickým CO2 
RNDr. Vladimír Kolejka, Mgr. František Laufek, Ph.D. – ČGS 
RNDr. Václava Havlová, Ph.D – ÚJV Řež, a. s. 
 
Výběr vzorků podle lokalit potenciálního úložiště. Ukázka vrtného jádra. Úprava horninového 
vzorků pro dynamický pokus. Metody stanovení mineralogického složení – fázová analýza 
pomocí difrakčního rentgenu. Měření vzorků před experimenty a po experimentech s CO2, 
stanovení jednotlivých minerálů. Vizualizace pomocí elektronové mikrosondy – rastrovací 
mikroskopie na výbrusech pokoveného vzorku a skenovací mikroskopie nebroušeného 
vzorku. 
 

8. Migrace a interakce CO2 s horninovými vzorky  
RNDr. Václava Havlová, Ph.D., Ing. Veronika Vrbová - ÚJV Řež, a. s. 
RNDr. Vladimír Kolejka – ČGS 
 
S využitím aparatur, které byly vyvinuty v rámci projektu, byla sledována interakce hornin se 
spCO2 za různých podmínek. Byly sledovány především změny minerálního složení a 
pórového prostoru (specofocký povrch, objem pórů atd.) v důsledku jednak krátkodobého 
působení spCO2 (dynamické experimenty), jednak dlouhodobého kontaktu s spCO2 (statické 
experimenty). Detailní studium vzorků reálných hornin z potenciálně vhodných kolektorů 
ukázalo, že míra změny minerálních komponent není pro dané vzorky významná a pohybuje 
se v mezích nejistoty heterogenity hornin a analytické přesnosti použitých metod.  

  



9. Model vtláčení CO2 do horninového prostředí: case study pro reálné horninové 
prostředí ČR 
RNDr. Václava Havlová Ph.D. - ÚJV Řež, a. s.  
 
V rámci etapy Testování geochemických a transportních modelů pro hodnocení interakce CO2 
s horninovým prostředím bylo testováno použití programů TOUGH2 a TOUGHREACT pro 
řešení úloh transportu a migrace superkritického CO2 v horninovém prostředí s aplikací na 
reálné podmínky ČR. Byly připraveny modely jednak homogenního prostředí, jednak prostředí 
s heterogenními vlastnostmi hornin, do nichž bylo simulováno vtláčení CO2. V konečné fázi 
byly s pomocí programu TOUGHREACT modelovány interakce mezi jednotlivými složkami 
systému spCO2 – podzemní voda (solanka) a hornina.  
 

Sekce TRANSPORT CO2 
 

10. Transport CO2 jako součást procesu CCS v podmínkách České republiky 
Ing. František Štván - ÚJV Řež, a. s. 
 
Prezentace je zaměřena na stanovení nákladů na dopravu CO2. v podmínkách ČR. Po úvodní 
části, kde jsou stručně zmíněny způsoby a možnosti dopravy CO2 obecně, je v další části 
zmíněn provozní model potrubí a jsou stanoveny potřebné průměry potrubí pro danou 
kapacitu a délku potrubí mezi zdrojem CO2 a úložištěm. Následuje uvedení výpočtu 
investičních nákladů (CAPEX) a provozně-údržbových nákladů (OPEX), které jsou odvozeny 
ze zkušeností s budováním potrubí pro dopravu zemního plynu v ČR. Na základě těchto 
výsledků je pak možné stanovit náklady na dopravu 1t CO2 pro konkrétní kombinaci zdroje a 
úložiště CO2, což je představeno i na případové studii.  Je také stručně zmíněna analýza 
neurčitosti a analýza citlivosti výsledných hodnot na vybrané vstupní parametry. V závěru 
prezentace je představena jednoduchá aplikace v prostředí MS Excel, pomocí které lze 
kombinovat zdroje CO2 s vybranými úložišti v ČR a stanovit, zda je daná kombinace 
použitelná a případně určit, jaká je cena dopravy CO2 pro daný pár zdroj-úložiště. 
 

Sekce EKONOMIKA CCS 
 

11. Bilanční model pro ekonomické posouzení projektů CCS 
Doc. Ing.Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Monika Vitvarová, Doc. Ing. Michal Kolovratník, 
CSc. – ČVUT v Praze 
Ing. Tomáš Dupal - ÚJV Řež, a. s. 
 
V příspěvku je popsán bilanční model, který byl vytvořen pro ekonomické posuzování projektů 
CCS. Cílem bylo vytvořit nástroj, který by umožňoval zjednodušeným, avšak dostatečně 
přesným způsobem vzájemně porovnávat projekty uhelných elektráren bez a s technologií 
CCS. Model umožňuje hodnotit projekty energetického bloku s technologií postcombustion a 
oxyfuel  a porovnat je s referenčním projektem klasického provedení bloku bez CCS. Jistá 
míra obecnosti modelu je zajištěna možností měnit výkon a parametry bloku, vlastnosti paliva 
a další vybrané parametry. Je zde popsána struktura modelu, jeho členění na dílčí bilanční 
moduly, způsob práce s modelem i možnosti jeho využití.  

 
12. Ekonomické posouzení projektů CCS v podmínkách ČR  

Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Monika Vitvarová, Ing. Jan Dlouhý, Ing. Jan 
Havlík – ČVUT v Praze 
 
Příspěvek se zabývá zhodnocením vlivu integrace CCS technologie na ekonomickou efektivitu 
uhelné elektrárny v podmínkách ČR. Porovnání je provedeno pomocí standardních 
ekonomických kritérií (výrobní cena elektřiny, průměrná výrobní cena elektřiny, cena za tunu 
separovaného oxidu uhličitého, mezních investičních nákladů atd.), včetně jejich srovnání 
s výsledky z mezinárodních studií. Součástí příspěvku je i stanovení kritických parametrů a 
citlivostní analýza vybraných vstupních parametrů (ekonomických tak i technických) na 
ekonomickou efektivitu elektrárny s CCS technologií. Vlastní analýza byla provedena pro 
technologie oxyfuel a post combustion – tzv. amoniaková metoda. 



Sekce AKTIVITY V OBLASTI CCS V ČR 
 

13. Legislativní rámec problematiky CCS  
Ing. Pavel Frolka, Mgr., Bc. - ČEZ, a. s. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém 
ukládání oxidu uhličitého (směrnice CCS) stanovila pro členské státy Evropské unie právní 
rámec pro povinnosti související se zaváděním technologie zachytávání a ukládání oxidu 
uhličitého (CCS – Carbon Capture and Storage). Do českého prostředí byla směrnice 
transponována zákonem č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních 
horninových struktur a o změně některých zákonů. Pro provozovatele stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší vznikla nová povinnost spočívající v předložení odůvodněného 
posouzení splnění podmínek proveditelnosti CCS v rámci povolovacích řízení. Postup při 
zpracování a závěr posouzení je popsán na příkladu Paroplynového zdroje 880 MWe 
v Počeradech, který byl prvním případem zpracovaného posouzení CCS v ČR. 
 
 

14. Možnosti využití laboratoří ICT pro výzkum geosekvestrace CO2 v horninovém 
prostředí 
Prof. Ing. Petr Bujok, CSc., Ing. Michal Porzer a kol. – Institut čistých technologií 
těžby a užití nerostných surovin 
 

15. Matematické modelování dvoufázového proudění směsi v porézním prostředí s 
aplikací při simulaci vtláčení CO2 do ropných rezervoárů 
Ing. Ondřej Polívka – ČVUT v Praze 
 
Zabýváme se vývojem matematického modelu dvoufázového stlačitelného proudění směsi 
dvou nebo více chemických komponent v porézním prostředí s aplikacemi při zvyšování 
výtěžnosti ropných rezervoárů nebo sekvestraci CO2. Matematický model je formulován 
pomocí parciálních diferenciálních rovnic popisujících zákony zachování, Darcyho zákona a 
podmínek lokální termodynamické rovnováhy. Problém je řešen numericky pomocí kombinace 
smíšené hybridní metody konečných prvků a metody konečných objemů. V příspěvku 
představíme hlavní rysy současného stavu matematického modelu a simulace vtláčení CO2 
do ropných rezervoárů. 
 

16. Technické řešení poloprovozního zařízení pro záchyt CO2 ze spalin pomocí 
nízkoteplotní adsorpce 
Ing. Jiří Štefanica - ÚJV Řež, a. s. 
 
Příspěvek je zaměřen na návrh adsorbéru včetně pomocných zařízení a jeho provoz 
v laboratorních i poloprovozních podmínkách. Adsorbér umožní testování vybraných sorbentů 
v prostředí reálných spalin a vyhodnocení jejich sorpčních vlastností v závislosti na počtu 
adsorpčně/desorpčních cyklů. 
 

17. Testování adsorbentů pro separaci CO2 ze spalin 
Ing. Jana Vávrová, Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. – VŠCHT Praha 
 
Příspěvek shrnuje výsledky z laboratorního testování adsorbentů, které jsou uvažovány pro 
separaci oxidu uhličitého za podmínek spalin z elektrárenského bloku po odsíření mokrou 
vápencovou vypírkou. Komerčně dostupné adsorbenty byly impregnačními postupy 
obohaceny o různé složky selektivně reagující s oxidem uhličitým a pomocí vhodných 
analytických metod a postupů byly popsány a vyhodnoceny jejich vlastnosti vzhledem 
k použité metodě impregnace. Na základě dosažených výsledků je nadále upravována 
metoda přípravy sorbentů.  


