
3. ODBORNÝ SEMINÁŘ 

Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR 

konaný 27. 11. 2014 v Konferenčním centru ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 25068 Husinec 

 

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ 

  

I. BLOK PŘEDNÁŠEK: CCS ve světě a v ČR 

1. Co je nového v CCS ve světě 
RNDr. Vít Hladík, MBA, ČGS 

2. CCS z pohledu Ministerstva životního prostředí 
Ing. Jan Tůma, MŽP 

 

II. BLOK PŘEDNÁŠEK: Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh 
technického řešení pro podmínky v ČR 

3. Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh technického řešení pro 
podmínky v ČR- základní informace o projektu 
Ing. Olga Ubrá, DrSc., ÚJV Řež, a. s. 

4. Příprava a testování adsorbentů pro separaci CO2 ze spalin v laboratorním měřítku 
Doc. Ing. Karel, Ciahotný, VŠCHT Praha 

Příspěvek shrnuje výsledky dosažené při přípravě a testování různých adsorpčních materiálů s cílem 
posouzení jejich vhodnosti pro aplikaci při separaci CO2 ze spalin hnědouhelné elektrárny. Podává 
přehled postupů přípravy adsorbentů, metod jejich charakterizace a vyhodnocení hlavních 
sledovaných parametrů relevantních pro jejich aplikaci v daném procesu. 

5. Pilotní experimentální zařízení pro separaci CO2 ze spalin 
Ing. Jana Smutná, ÚJV Řež, a. s. 

Pro ověření využití procesu adsorpce pro separaci CO2 ze spalin hnědouhelné elektrárny bylo 
vyvinuto pilotní experimentální zařízení. Zařízení je tvořeno rotačním adsorbérem s pevným ložem 
adsorbentu a dalšími periferními komponenty. Proces adsorpce probíhá za atmosférického tlaku a 
teploty spalin po odsíření. Desorpce probíhá zvýšením teploty a vymýváním sorbentu desorpčním 
médiem, kterým je vzduch. Příspěvek shrnuje postup návrhu a výstavby zařízení, výsledky 
předprovozních zkoušek a experimenty s aktivním uhlím, které probíhaly s využitím modelové směsi 
plynů simulující spaliny.  

 

III. BLOK PŘEDNÁŠEK: Vývoj a optimalizace metodik pro výzkum bezpečnostních barier pro 
ukládání CO2 jako jednoho ze základních způsobů snižování obsahu skleníkových plynů 
v atmosféře 

6. Změny potenciálních materiálů barier při ukládání CO2 

RNDr. Václava Havlová, ÚJV Řež, a. s. 



Cílem projektu TA03020405 je problematika spojená s bezpečnostními riziky, spojenými s vtláčením a 
ukládáním CO2 do geologických struktur a jejich potenciálními dopady na okolní prostředí. Současně 
se dotýká i hodnocení potenciálních horninových struktur ČR z hlediska vhodnosti pro vtláčení CO2. 
Jednou z integrálních součástí projektu je studium interakce a migrace CO2 materiály horninových 
formací a současně materiály, které plní bezpečnostní funkci, jež má zabránit úniku CO2 z vrtu. Těmi 
jsou ocel pažení a cement. V prezentaci budou shrnuty výsledky experimentálních prací, sledujících 
interakci materiálů antropogenních bariér (cement, ocel pažení) a barier přirozených (horniny). 

7. Charakterizace materiálů barier při  vtláčení  CO2 
RNDr. Vladimír Kolejka, ČGS 

Cílem projektu TA03020405 je problematika spojená s bezpečnostními riziky, spojenými s vtláčením a 
ukládáním CO2 do geologických struktur a jejich potenciálními dopady na okolní prostředí. Současně 
se dotýká i hodnocení potenciálních horninových struktur ČR z hlediska vhodnosti pro vtláčení CO2. 
Jednou z integrálních součástí projektu je studium interakce a migrace CO2 materiály horninových 
formací a současně materiály, které plní bezpečnostní funkci, jež má zabránit úniku CO2 jak z úložiště, 
tak i z vrtů. Těmi jsou krycí horniny (jílovce), ocelové pažnice a cementová tamponáž vrtu. 
V prezentaci budou shrnuty výsledky analýzy horninových vzorků a cementů pomocí rtg difrakce a 
charakterizace vzorků ocelových pažnic pomocí rentgenofluorescenčního analyzátoru (RFA) 

8. Vývoj aparatur pro měření propustnosti horninových vzorků a jejich interakce se 
superkritickým CO2 
Ing. Veronika Vrbová, ÚJV Řež, a. s.  

Tento příspěvek je zaměřen na vývoj vícekapacitní aparatury pro dlouhodobé dynamické experimenty 
a statické experimenty se superkritickým CO2. Dynamická aparatura zajistí sledování průchodu 
superkritického CO2 horninovými vzorky, stanovení jak pro vodu, tak i pro CO2. Základním cílem je 
v první řadě zajištění většího objemu superkritického CO2, dlouhodobost experimentu a optimalizace 
vyhodnocení průtočných experimentů. Naopak statická aparatura umožní studium změn materiálů 
v důsledku interakce se superkritickým CO2. Experimenty s konstrukčními materiály umožní definovat 
míru koroze kovových materiálů, změny vzorku cementu a hornin. U horninových vzorků byla 
sledována především změna minerálního složení, která může v důsledku interakce superkritického 
CO2 vést ke zvětšení dostupného objemu pórů nebo k jejich zaplnění. 

9. Modelování procesů migrace a interakce CO2 s horninovým prostředím/Numerical 
simulations of supercritical injection of CO2 in Dunajovice Sandstone 
Ing. Frédéric Wertz, Centrum výzkumu Řež  

CO2 storage is a promising technology to enable further use of coal ressources without CO2 emissions 
damaging climate. In the Czech Republic, Dunajovice Sandstone reservoir has been identified to 
potentialy host such a CO2 storage, besides its on-going seasonnal natural gas storage. Once 
injected, CO2 propagates in its supercritical form, as well as partially dissolves into groundwater. This 
process acidifies water and triggers geochemical reactions with the injection well cement, the host 
rock, as well as the cap rock. These reactions must be assessed in order to ensure the security and 
sustainability of the storage. We here use the geochemical code ToughREACT to estimate the plume 
propagation as well as the geochemical effects of CO2 underground injection and present preliminiray 
results. 

 

IV. BLOK PŘEDNÁŠEK: Výzkumné aktivity v oblasti CCS v ČR 

10. Vysokotlaký sorpční analyzátor a jeho využití v rámci CCS 
Ing. Oldřich Přibyl, Ph. D., Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., Ústav struktury a mechamiky hornin 
AVČR, v.v.i. 



Bude představen vysokotlaký sorpční analyzátor vyvinutý v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV 
ČR,  který  umožňuje laboratorní stanovení sorpčních kapacit uhlí a břidlic při tlacích a teplotach 
odpovídajících podmínkám in situ  a posouzení potencionální plynodajnosti metanu a potencionální 
plynonosnosti oxidu uhličitého. Budou prezentovány vysokotlaké sorpční izotermy CH4 a CO2 na 
vzorcích uhlí a břidlic a na jejich základě odvozené sorpční kapacity. 

11. Studium vlivu CO2 na vystrojení injektážních sond a okolní horninové prostředí – 
laboratorní výzkum 
Prof. Ing. Petr Bujok, CSc., Ing. Martin Klempa, Ing. Michal Porzer, Ph.D., VŠB-TUO 

V otázkách netradičního využívání horninového prostředí hrají hlavní roli především těžba zemního 
plynu z břidlic, intenzifikace těžby konvenčních ložisek uhlovodíků a na ně navazující tercierní těžební 
metody a geosekvestrace CO2. Díky filtračním aparaturám FDS 350 a BPR 350 (Vinci Technology, 
Francie) je Laboratoř stimulace vrtů a ložisek uhlovodíků při Institutu čistých technologií těžby a užití 
energetických surovin - ICT (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, č. projektu 
CZ.1.05/2.1.00/03.0082) schopna např. poskytnout kvalitní údaje o vlivu různých typů médií jako jsou 
např. polymery nebo CO2 na vytěžitelnost ložisek uhlovodíků, případně vliv různých typů výplachů na 
kolektorské vlastnosti dané horniny za ložiskových p, T podmínek. Tyto podmínky je na zmíněných 
aparaturách možno simulovat až do úrovně 150 °C a 35 MPa. V otázkách sekvestrace CO2 se jedná o 
specifický laboratorní výzkum vlivu na vystrojení vtláčecích sond, cementaci a okolní horninové 
prostředí. 

12. Výpočet fázové rovnováhy systému CO2 - H2O s aplikací při sekvestraci CO2 

Ing. Tereza Jindrová, ČVUT v Praze 

Příspěvek pojednává o vyšetřování vícefázové rovnováhy směsi CO2 - H2O při konstantním objemu, 
teplotě a složení. Při vyšetřování směsi CO2 - H2O za běžných geologických podmínek (typicky tlaky 
pod 50MPa a teploty v rozmezí 298 - 383K) a při různém složení směsi byly pozorovány dvou- a 
třífázové stavy. Nedávno byl navržen a úspěšně testován rychlý a robustní algoritmus pro výpočet 
vícefázové rovnováhy směsi CO2 - H2O za konstantního objemu, teploty a složení založený na přímé 
minimalizaci celkové Helmholtzovy volné energie směsi při zachování podmínek na bilanci hmoty a 
objemu, [1]. Numerický algoritmus je zde založen na modifikované Newtonově-Raphsonově 
minimalizační metodě s použitím metody line-search a modifikovaného Choleskyho rozkladu matice 
Hessiánu. Navržený algoritmus byl testován na mnoha příkladech výpočtu dvou- a třífázové 
rovnováhy směsi CO2 - H2O, která je popsána pomocí kubické stavové rovnice s asociačním členem. 
V příspěvku prezentujeme několik příkladů, které hrají významnou roli v CO2 sekvestraci. 

13. Matematické modelování dvoufázového proudění směsi oxidu uhličitého a vody v porézním 
prostředí 
Ing. Ondřej Polívka, ČVUT v Praze 

V příspěvku je popsán matematický model dvoufázového stlačitelného proudění směsi o dvou či více 
chemických komponentách v porézním prostředí. Tento model může najít uplatnění v praxi 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. Pro výpočet tlaku se používá Pengova-Robinsonova stavová 
rovnice, připadně CPA stavová rovnice pro směsi obsahující vodu. 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 ukážeme simulace 
vtláčení CO2 do ropou či vodou nasycených rezervoárů. 

 


