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Předmluva
V předložené práci jsou shrnuty výsledky řešení projektu „Dlouhodobá desorpce
metanu z horninových struktur“, získané za období řešení v letech 2000 až 2002.
Při řešení problematiky dlouhodobé desorpce byl nezbytný interdisciplinární přístup,
který přesahoval možnosti jednoho pracoviště. Z těchto důvodů se na řešení projektu podíleli
specialisté ze zúčastněných organizací. Koordinačním a hlavním řešitelským pracovištěm
byla Energie – stavební a báňská, a.s., spoluřešitelskými organizacemi byl Ústav geoniky AV
– ČR a Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava. Při řešení projektu pak účinně
spolupracovaly OKD – DPB Paskov, a.s. a Carbochem Praha.
Jednotliví řešitelé byly na základě zpracovaného projektu řešení zaměřováni na
postupné naplňování dílčích i základního cíle řešení projektu č.9.
Výsledky řešení zpracované v kapitolách předložené závěrečné zprávy jsou členěny
podle úkolů a dílčích úkolů projektu řešení. Stručně charakterizují metodiku řešení a
rozhodující výsledky dosažené v průběhu řešení, které jsou obsaženy v průběžných zprávách
o postupu řešení projektu. Tyto zprávy zpracovali řešitelské týmy a byly pravidelně
hodnoceny na pololetních kontrolních dnech organizovaných zadavatelem projektu č.9
Českým báňským úřadem.
S ohledem na rozsah prací a zachování alespoň základní přehlednosti této závěrečné
zprávy jsou v jednotlivých kapitolách uváděny jen zásadní informace o řešení úkolu a
docílených výsledcích. Podrobná dokumentace, získaná data, jejich analýza a odvození
syntetických závěrů a doporučení jsou obsahem dílčích zpráv za jednotlivé časové úseky
postupu řešení projektu. Zájemce o podrobný postup a kompletní poznatky a výsledky
experimentů odkazuji proto na tyto zprávy,

které byly předávány průběžně zadavateli

projektu č. 9 – Českému báňskému úřadu.
Řešení projektu nepřineslo přímo návrh na změnu platné legislativy. Získané poznatky
objasňují některé jevy, ke kterým dochází při zavlažování uhelných pilířů resp. slojí a tyto
poznatky byly shrnuty do doporučení k praktickému využití jak příslušnými orgány státní
báňské správy, tak i těžebními organizacemi.

V Kladně, listopad 2002
Ing. Jaroslav Němec, DrSc.
odpovědný řešitel projektu
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1. Úvod
Snaha o zvýšení bezpečnosti práce v hlubinných uhelných dolech vedla Český báňský
úřad v roce 2000 k vypsání soutěže na řešení projektu „Dlouhodobá desorpce metanu
z horninových struktur“. Základní ideou zde byla snaha státní báňské správy využít výsledků
výzkumu, lépe poznat a pochopit podstatu předmětného problému samovolného uvolňování
metanu do důlních prostor a tak jednak snížit nebezpečí výbuchu, hrozící zejména v tzv.
„plynujících dolech“ a tomuto nebezpečí účinně předcházet efektivní degazací panenských
slojí i důl. prostor.
Cílem řešení projektu „Dlouhodobá desorpce metanu z horninových struktur“ proto
bylo:
-

Navrhnout účinný způsob hluboké desorpce metanu z uhelných slojí a doprovodných
hornin jejich štěpením a čerpáním plynu prostřednictvím vrtů z povrchu.

-

Vypracovat technologický způsob stabilizace sítě trhlin vzniklých štěpením
v horninových strukturách s cílem dlouhodobého udržení jejich propustnosti.

-

Navržený způsob aplikovat na dlouhodobé odvádění metanu z nevydobytých slojí a
z předpolí porubů panenských slojí.

-

Výsledky řešení ověřit v prostorách ostravsko-karvinské pánve.

-

Získání podkladů k vypracování bezpečnostního předpisu pro dobývání metanu,
případně k novelizaci vyhlášky ČBÚ č.239/1998 Sb.
Ve výběrovém řízení v řešení projektu č. 9 uspěla svým návrhem Energie – stavební a

báňská, a.s. Na řešení projektu se v přímé koordinaci podílely: Ústav geoniky AV – ČR a
Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava a spolupracovaly dále OKD – DPB Paskov,
a.s. a Carbochem Praha.
Vítězný návrh projektu „Dlouhodobá desorpce metanu z horninových struktur“
respektoval záměr zadavatele. Návrh byl koncipován tak, aby plně umožňoval využití všech
dostupných poznatků z výzkumu i praxe v zahraničí i tuzemsku.
Řešení projektu bylo zahájeno v polovině roku 2000 a s jeho ukončením se
plánovalo na konec roku 2002.
Velký rozsah řešení problematiky a její interdisciplinární charakter vyžadoval
realizovat výzkumné práce v širokém rozsahu – od analýzy literárních údajů a teoretických
analýz, přes laboratorní a modelové experimentální práce, až po ověření výsledků in situ. To
kladlo značné nároky na koordinaci, jejímž cílem bylo nejen organizovat podmínky pro řádné
6

plnění úkolů, ale také spolupracovat s jednotlivými řešitelskými pracovišti tak, aby všechny
práce byly směřovány k naplnění cílů projektu.
Jak vyplývá z následujících kapitol zprávy, jejichž členění odpovídá projektu
č. 9, bylo při jeho řešení dosaženo jednotlivými řešitelskými týmy řady poznatků, které
významně posunuly celkové poznání o možnostech řešení problému dlouhodobé desorpce
metanu z horninových struktur po předcházejícím hydroštěpení resp. stimulaci jinými
postupy. Jednotlivé poznatky mohu shrnout v zásadní poznatek, že metody hydroštěpení
k vytvoření a zejména pak udržení propustnosti uhelných slojí nejsou pro specifické
geologické podmínky vzniku a uložení uhelných slojí v české části hornoslezské pánve
vhodné a nevytváří tak prostor pro zintenzivnění a zefektivnění degazačních procesů.
Provedené výzkumné práce též ukázaly na možnost docílit potřebného efektu dlouhodobé
propustnosti horninových struktur dosud u nás nepoužívanými postupy stimulace a sice
tlakem vhodných plynů, kavitací horninových struktur případně v kombinaci se speciální
trhací prací malého rozsahu. Tyto získané informativní poznatky však potřebují nezbytně
pečlivého propracování v navazujícím výzkumu. Bez tohoto dalšího výzkumu jsou dosavadní
znalosti o zmíněných metodách nedostatečné k tomu, aby je bylo možno doporučit
k praktické realizaci nebo k úpravám či tvorbě legislativních opatření. Lze však oprávněně
očekávat, že soustavné a cílené prohloubení zmíněných postupů stimulace by po potřebném
upřesnění a dopracování přispělo k výraznému zlepšení a zefektivnění metod degazace
metanu v české části hornoslezské pánve a tím ke zvýšení bezpečnosti hornické práce.
Efektivní metody degazace by zvýšily možnost využití metanu jako energetického zdroje a
tak dále omezily jeho neekologické vypouštění do atmosféry.

2. Výsledky řešení úkolu 1 „Navrhnout účinný způsob hluboké desorpce metanu“

2.1

Dílčí

úkol

1.1

„Kritická

analýza

dosavadních

poznatků

o

možnostech

dlouhodobého zlepšení propustnosti

Etapa 1 Analýza dosavadních geologických, geotechnických i technických poznatků o
procesech přímo ohrožujících plynopropustnost uhel. slojí a horninových struktur

Mnohotvárnost různých typů

uhelných ložisek přináší rozdílné problémy spojené

s přítomností „uhelných plynů“ ve slojích i horninových strukturách. Tyto problémy jsou
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spojené s vlastní těžbou uhlí, při které je z bezpečnostních důvodů nezbytné zajistit, aby
obsah „uhelných plynů“ v důlních dílech i větrech neohrožoval těžbu a zejména zdraví a
životy horníků.
Při těžbě uhlí uvolňovaný (desorbovaný) metan, který tvoří hlavní složku „uhelných
plynů“, je odvětráván a v důlních větrech ve většině případů uniká do atmosféry. Zde se pak
projevuje negativně jako skleníkový plyn. Ve stařinách se pak desorbovaný metan hromadí a
v případě propustného nadloží proniká horninovými strukturami podle okolností až na povrch.
Zde se pak volně rozptýlí do atmosféry nebo ve zvláštních případech může vyplnit různé
uzavřené prostory. V těchto prostorách se pak může vytvořit ve směsi se vzduchem výbušná
směs.
Uhelná ložiska jsou zvláštním případem, kdy totéž ložisko je jak zdrojem uhlí, tak i
zásobníkem plynu.
Jednotlivá u h e 1 n á ložiska ve srovnání s konvenčními zásobníky zemního plynu se
vyznačují množstvím odlišností. Způsob, jakým je metan uchováván a uvolňován z uhlí, je
podobný jako u zemního plynu v pískovci. Množství metanu obsaženého v uhelném ložisku
odpovídá průběhu prouhelňovacího procesu a celkové geologické historii ložiska. Množství
zadrženého plynu, který může být uvolněn, je funkcí jak parametrů obvyklých zásobníků
(nasycení vodou, frakční prostupnosti, tlaku), tak i specifických vlastností uhlí (sorpční
rovnováhy, propustnosti, mikroporézní struktury a dalších).
Uhelný metan je produkt procesu prouhelnění. Nedostává se tedy do uhelné hmoty jen
zvenčí, ale zejména z vlastního procesu prouhelnění. Plyn je vázán uvnitř uhelných slojí
jedním z následujících způsobů:
-

jako adsorbované nebo absorbované molekuly na povrchu mikropórů,

-

jako plyn rozpuštěný v uhel. hmotě chemisorpcí,

-

jako volný plyn existující mezi trhlinami či póry,

-

jako rozpuštěný plyn ve vodě.
Z těchto první způsob představuje 90% i více z celkového zadrženého množství.

V každém případě je sorbce nejobvyklejším způsobem zadržení.
V průběhu tvorby uhlí vznikne přibližně 90 m3 až 150 m3 metanu na každou tunu uhlí.
Sorbované množství u většiny druhů uhlí je však mnohem nižší, obvykle 2,5 - 40 m3 na t . Ve
všech případech vzniklo značně větší množství metanu než zůstává zadrženo v uhlí. Toto
množství vzniklého plynu bylo ztraceno jednak difúzí mimo uhlí do přilehlých vrstev hornin,
jednak rozpuštěno v pohybující se vodě. Celkové množství zadrženého plynu v určitém
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nalezišti je tedy zejména funkcí hloubky uložení, kvality uhlí a hydrogeologického prostředí.
Jako slojové zásobníky jsou ložiska obvykle těsná, s porózitou menší než 8% a
propustností

0,1 až 10 mD. Tok plynu uvnitř naleziště závisí na přirozených zlomech

nazývaných též "střihy" a na difusi uvnitř uhelné hmoty. Struktura a uložení uhelné sloje je
tedy často jedním z kritických faktorů určujících kvalitu slojového zásobníku. Uhelné sloje
jsou homogennější než některé facie písků. Jejich propustnost se však výrazněji snižuje.
Uhelné sloje reagují obvykle dobře na umělou stimulaci. Migrace jemných částí uhelných
kalů, vytvořených při stimulaci, je však problémem. Navíc má uhlí sklon chovat se v hloubce
jako elastická látka.
V současné době nejsou ještě zcela objasněny specifické geologické podmínky
potřebné k vytvoření plynem produktivního uhelného ložiska. Data nashromážděná z různých
nalezišť v průběhu posledních desetiletí ukazují, že různá historie prouhelňování uhlí
vytvořila značně odlišné podmínky pro vznik slojových zásobníků. V jedné oblasti i v jedné
uhelné sloji mohou vedle sebe být vytvořeny různé podmínky nasycení vodou i plynem.
Vysoké nasycení uhelné sloje vodou brání metanu v desorpci a toku uvnitř ložiska.
V zásadě tlak vody drží plyn v mikroporézním systému. Aby mohl plyn unikat, je třeba snížit
hydrostatický tlak vody. Musí proto být těžena voda ze sloje. To znamená, že pochopení
lokální hydrogeologie je podstatnou součástí problému. Čím déle odvodňování trvá, tím více
ovlivňuje okolní oblasti, a tím se i zvětšuje oblast desorpce metanu a odvodňování. To
způsobuje, že množství desorbovaného plynu se zvětšuje.

Některé uhelné sloje jsou charakterizovány vysokým nasycením vodou. Odvodnění
snižuje hydrostatický tlak, který udržuje plyn v adsorbovaném stavu v mikropórech a
trhlinách uhlí. S postupujícím odvodněním sloje stoupá propustnost pro plyn a metan začíná
prostupovat k vrtu.
Desorpce a tok plynu prochází třemi hlavními stadii:
l.stadium - jednofázový tok, kdy je produkována pouze voda, pokles tlaku ve sloji je malý,
2.stadium - jednofázový tok, kdy je přítomen plyn i voda, pouze vodní fáze je však
pohyblivá. V tomto stadiu se projevuje značný pokles tlaku ve sloji, neboť
začala desorpce metanu. Tvoří se izolované bubliny plynu, které snižují relativní
propustnost vody, protože však nejsou spojené, nedochází dosud k toku plynu,
3.stadium - dvoufázový tok, kdy je přítomen plyn i voda a obě fáze jsou mobilní. S
pokračujícím poklesem tlaku a desorpcí roste uvolňování plynu do stavu, kdy se
jednotlivé bubliny spojují a tvoří souvislý proud plynu k vrtu.
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Předpokládáme, že migraci plynu řídí dva hlavní mechanizmy jakmile nastane
dvoufázový tok. První je tok volného plynu trhlinami a systémem pórů (makropórů). Takový
plyn často reaguje obdobně jako plyn v konvenčních zásobnících. Druhý mechanismus
představuje tok vyvolaný difúzí mikroskopickými póry v uhlí. Vzhledem k tomu, že většina
adsorbovaného plynu existuje uvnitř struktury se systémem mikropórů, je tento druhý
mechanismus důležitější pro podmínky dlouhodobé desorpce metanu. Difúzní rychlosti jsou
vyšší v mělce uložených uhelných ložiscích a značně klesají s rostoucí hloubkou. V průběhu
stadií 1 a 2 se předpokládá, že molekuly vody blokují ještě ústí mikropórů.
Stadium 3 nastává, když desorbovaný plyn začne procházet pórovým systémem
směrem k oblastem s nižším tlakem, obvykle trhlinami. Souvislý tok plynu systémem pórů
způsobuje částečnou erozi uhelné hmoty a zlepšuje komunikaci. To se projeví zvýšeným
výskytem jemných částic uhlí (prachu), zvláště v období zvýšeného uvolňování plynu.
Tlakový spád uvnitř sloje samotné - přímo podmiňuje desorpci a difúzi plynu.
Postupující tok plynu - způsobený difúzí - do systému trhlin se zvětšuje souběžně s tím, jak
postupuje odvodňování a rozšiřuje se celková oblast ovlivněná třetím stadiem.

Propustnost a pórovitost horninových struktur
Charakter pórovitosti a propustnosti uhlí se významně liší od propustnosti hornin
například pískovce. Výzkumy probíhající v posledním desetiletí ukazují, že zatímco
zásobníky v uhelných ložiskách by měly být považovány za nespojitý systém, jejich strukturní
charakter a vlastnosti je možno poměrně přesně stanovovat, jak běžnými laboratorními
postupy, tak měřením v terénu.
Nejčastěji požadované parametry pro přesnou charakterizaci plynového zásobníku
jsou: porózita rozložení velikosti pórů, propustnost, relativní propustnost, axonometrie
propustnosti, nasycení, kapilární tlak, hustota trhlin a jejich orientace, mechanické vlastnosti
vrstvy (tj. kompresibilita) původní stav napjatosti, sorpční kapacita a tlaková (časová) odezva
jak pro odsávání, tak pro vtlačování.
Uhlí má dvojí systém pórů, což je schematicky znázorněno na obr.1. Bloky základní
hmoty s vnitřní mikroporózitou jsou rozděleny hustým systémem přirozených trhlin, který
předurčuje propustnost vrstvy pro kapaliny.
Průměrná porózita uhlí stanovená analýzou jádra (héliová injektáž), je porózita
základní hmoty a s výjimkou málo prouhelněného uhlí obecně dosahuje hodnoty méně než
10%
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Obr. 1: Porézní systém uhelné hmoty
Permeabilita a propustnost jsou určovány přirozenou trhlinatostí. Dvoufázový systém (voda a plyn) prochází
vnitřním systémem trhlin, zatímco difúze desorbovaného metanu se uskutečňuje v mikroporézním systému
uhelné hmoty.

Černé uhlí se středním a nízkým obsahem prchavé hořlaviny v rozsahu 15-30% má
porózitu běžně pouze 6% nebo méně, která má tendenci ještě se zmenšovat s hloubkou
uložení. Při modelování toku kapaliny v ložisku se dosáhne dobré fyzikální podobnosti za
předpokladu porózity v hodnotě několika málo procent.

Propustnost
Propustnost uhlí je obvykle nízká, často méně než 1mD. Propustnost pro kapaliny je
především podmíněna přirozenými trhlinami. V uhelných slojích existují normálně dvě
skupiny trhlin (obr.2). Podélné neboli čelní trhliny, které vytvářejí hlavní skupinu trhlin.
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Každá podélná trhlina je průběžná a může být značně dlouhá (stovky metrů). Kolmá (nebo
také příčná) trhlina není obvykle delší, než je šířka mezi dvěma podélnými trhlinami.
V pojmech propustnosti jsou považovány za napájecí trhliny ty, které vedou do podélných
trhlin. Obě skupiny trhlin jsou orientované kolmo ke směru hlavních poruch a pod velkými
úhly vůči sobě. Takto rozdělují uhelnou hmotu na kosodélníkové bloky základní hmoty
(obr.1). K rozlišení orientace trhlin jsou obvykle používány růžicové diagramy.
Trhliny v uhlí jsou pravidelněji rozloženy než v přiléhajících vrstvách pískovce či,
břidlice, které s nimi však mají téměř totožnou prostorovou orientaci, a tak dokumentují, že
byly vytvořeny stejným napěťovým procesem. Orientace trhlin se může proto změnit buď
podle místní, nebo regionální struktury masívu. Podélné trhliny se v uhlí nejčastěji vytvářejí v
pravých úhlech k osám sloje.
Mnohem větší délka čelních (podélných) trhlin způsobuje značnou směrovou
propustnost. Propustnost čelních trhlin je obvykle několikrát větší a může být řádově větší
než propustnost příčných trhlin.

Obr. 2 Systém trhlin zjištěný pro uhelné sloje
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Tato zjištění vysvětluje několik známých poznatků souvisejících s těžbou metanu v
ložiskách. Jak stimulované, tak i nestimulované vrty odvádějí plyn z eliptických a ne z
kruhových oblastí. Navíc tam, kde byly vrtány horizontální vrty s cílem uvolňování plynu z
uhlí před zahájením těžby byl zjištěn trvalý vývin plynu 3- až 10 krát větší u vrtů kolmých ke
směru podélných trhlin v porovnání s vrty souběžnými.

Přesné zmapování orientace trhlin je nezbytné pro:
•

odhad dlouhodobé produktivity vrtů,

•

určení ideálního rozmístění vrtů,

•

předpověď orientace stimulačních trhlin,

•

maximalizace těžby z horizontálních vrtů.

Směr trhlin a jejich sklon může být stanoven i z orientace jádra nebo méně přesně analýzou
dat z geologického profilu.

Propustnost uhlí se zvyšuje s rostoucím namáháním nebo hloubkou. Tyto poznatky
jsou velmi důležité pro desorpci uhelného metanu, neboť pomáhají určit směr propustnosti.
Snížení tlaku v pórech uhlí vyvolané odvodněním způsobuje významný pokles
propustnosti, porózity a stlačitelnosti. Jestliže je počáteční nasycení vodou vysoké, odvodnění
způsobuje značné a rychlé zvýšení napjatosti nadloží. Jak bylo zjištěno u laboratorních
vzorků, zvýšení efektivního napětí o přibližně 1,4 MPa sníží propustnost o jeden až dva řády.
Tento pokles tlaku je v dosažitelných mezích při těžbě metanu z hlouběji uložených ložisek.
Přes informativní charakter zůstávají data o propustnosti zdrojem trvalých diskusí.
Někteří autoři předpokládají, že stlačitelnost systému trhlin uhlí je velmi důležitý faktor.
Rozpornost dokumentuje i výzkum struktury uhelné sloje jako plynového zásobníku, který je
stále ještě v počáteční fázi.
Napěťová závislost propustnosti uhlí je velmi citlivá jak na mikroporézní strukturu
uhlí, tak na její stlačitelnost. Lepší propustnosti jsou očekávány v mělčeji uložených slojích
uhlí s nižší stlačitelností a vyšší porózitou, tj. u prouhelněnějších typů uhlí s dobrou porózitou.
Ukazuje se, že černé uhlí s relativně nízkým obsahem prchavé hořlaviny
pravděpodobně nejvyšší zádržnou kapacitu.
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(antracit) má

Faktory ovlivňující desorpci uhelného metanu
Schopnost jakéhokoliv uhlí uvolňovat metan závisí na řadě geologických parametrů.
Tyto lze rozdělit na tři navzájem související kategorie:
1. celkové geologické prostředí,
2. specifické hydrogeologické podmínky,
3. detailní charakter uhelné sloje.

Tyto kategorie se mění ve vztahu ke konkrétním ložiskům, např. hydrogeologické údaje
budou podstatné pro sloje nasycené vodou, nebudou však příliš důležité pro ložiska nasycená
plynem.

Geologické faktory
Faktory geologického prostředí zahrnují zejména takové faktory jako stavba ložiska,
stratigraficko-depoziční historie, tepelná historie, tektonické historicko- strukturní vlastnosti
a současný stav napjatosti v původním masívu.

Hydrogeologické faktory
Hydrogeologická charakteristika je nezbytná pro ložiska nasycená nebo téměř
nasycená vodou. Poskytuje užitečné údaje o chování slojového zásobníku s ohledem na jeho
odvodňování. To přímo ovlivňuje dokončovací práce i projekt vrtu a slouží jako základ pro
odhady produktivity vrtu.

Jeden aspekt výzkumu ložisek metanu v uhelných slojích je proto v současné době
orientován na shromažďování

hydrologických dat o ložiscích v různých perspektivních

nalezištích. Průzkum ukazuje, že informace o

pohybu

podzemních vod

včetně

vyprazdňovaných a doplňovaných oblastí jsou důležité pro dlouhodobé plánování těžby
metanu. Bylo prokázáno, že řada hydrologických parametrů je důležitá pro potřeby
charakterizace zásobníků. Většina jich je také používána při studiu konvenčních zásobníků
zemního plynu. Jsou to: směrová propustnost, viskozita, hustota, tlak v zásobníku,
stlačitelnost zásobníku, hydraulická vodivost, přemísťování a zadržovací schopnost.

Faktory spojené se specifickým charakterem zkoumané uhelné sloje
S ohledem na

specifický charakter samotného uhlí jsou faktory jako desorpční

chování, tlak ve slojovém zásobníku a difúzní poměr důležité pro odhad desorpce metanu.
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Zlepšování propustnosti stimulaci horninové struktury
Charakter malé propustnosti znamená, že je nezbytná umělá stimulace k dosažení
dostatečné intenzity uvolňování plynu.
Jednou z hlavních charakteristik sledovaných při stimulaci uhelné sloje je požadavek
na potřebný vysoký štěpný tlak. Ve skutečnosti je tento určován vlivy konce uzavřeného
zlomu. Je proto pravděpodobné, že skutečná délka, vzdálenost a tím i konduktivita, které
může být dosaženo pro indukování trhlin, je omezená. Takové omezení je navíc zvláště
důležité ve vztahu k uhelné sloji. Optimální produkce plynu nastává jen tehdy, když plynové
zásobníky jsou provozovány při velmi nízkých tlacích,

tj. při tlacích, kdy vysoká

konduktivita trhlin je kritická.
Migrace drobného uhlí a jeho jemných podílů jsou uváděny jako možná vysvětlení,
proč je požadavek použití vysokých tlaků tak často spojován se stimulací ložisek uhelných
slojí. Rozdrcené uhlí a jeho prachové částice se uvolňují v průběhu štěpení jako výsledek
vznikajících trhlin. Toto rozdrcené uhlí a prachové podíly mohou vnikat do trhlin, čímž
blokují další přítok štěpící kapaliny, a tak i další šíření trhliny ve sloji.
Je zde řada omezení spojených s hydraulickou stimulací uhelných slojí. Šíření trhlin
nastává souběžně s čelbou střihu – alespoň efektivním směrem za podmínek drenáže metanu.
Normální těžby je možné dosáhnout pouze tehdy, jestliže trhliny jsou indukovány kolmo na
tento směr, to je zhruba paralelně kolmým směrem k hlavnímu střihu.

Stimulace průběhu desorpce metanu
Největšího úspěchu s rozličnými technikami stimulace bylo dosaženo v USA. Bylo
využito zejména čtyř stimulačních technik:
§

přidávání gelového podílu do štěpící kapaliny

§

použití dusíkové pěny s pískem přesátým na sítě 10/20 ok,

§

kombinace podílu, kde dusíková pěna byla použita jako základ a k inicializaci primárního
šíření střihu, dále byla doprovázena čerstvou vodou, čerpanou při vysoké intenzitě
dávkování (114 l/min.), s prosazením písku 0,12 kg na litr a vzápětí následovanou malým
proplachem,

§

vícestupňový „kanálový podíl“ (patentováno Haliburtonem za spoluúčasti Alabama
Methan Production). Zde je ložisková voda využívána ke stimulaci trhlin a rychle
následována čerstvou vodou čerpanou s vysokým tlakem a smísenou s pískem v poměru
0,12 kg na litr.
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Všechny čtyři techniky byly vyhodnoceny a ukázalo se, že ze všech technik jsou
nejnákladnější podíly gelu a dusíkové pěny. Podíl gelu bráno všeobecně, může vyvolat i
vratné fluktuace zbytkových polymerů ve sloji.

Kinetika desorpce plynu
Hlavním faktorem ovlivňujícím proudění plynu a tím i jeho únik je plynopropustnost,
která hraje důležitou úlohu, jak při těžbě, tak průtržích plynů. Plynopropustnost závisí na
porézní struktuře uhlí, která se mění (zmenšuje) s tlakem v horninovém masivu a proto i
permeabilita uhlí bude na tomto tlaku závislá. Bylo zjištěno, že permeabilita velmi rychle
klesá s hodnotou tlaku horninového masivu, při tlaku 1,5 MPa klesá na 1/7 až 1/30 hodnoty
nalezené při P = 0,1 MPa, přičemž při dalším zvyšování tlaku se již nemění nebo jen velmi
nepatrně. Při tlaku horninového masivu P =7,5 MPa je u všech uhlí plynopropustnost již
prakticky stejná a minimální. Závislost plynopropustnosti na tlaku horninového masivu je
svým charakterem stejná jako u pórovitosti, která však se s tlakem zmenšuje značně pomaleji.
Poněvadž převážná část pórovitosti je funkcí objemu makro a mezopórů, zdá se, že při
plynopropustnosti hrají roli rovněž mikrotrhliny, které leží mimo velikostní oblast těchto
pórů. Obecně existuje přímá závislost mezi plynopropustností a pórovitostí.

Vliv tlaku plynu na napětí uhelné sloje
Kromě efektu vlastní plynonosnosti má přítomnost plynu v uhelné sloji pod tlakem
rovněž vliv na její napjatost a tím i podmínky dobývání a narušení sloje. Ze znalosti tlaku
horninového masivu, tlaku plynu a gravitačními silami uhelné sloje lze přibližně určit jejich
vzájemnou souvislost a z ní odvodit vztahy mezi těmito silami v závislosti.od charakteru uhlí
a způsobu těžby.
Při rozrušení uhlí vlivem statického nebo dynamického procesu a jeho uvolnění od
tlaku horninového masivu dochází k intensivní desorpci plynu spojené s uvolněním velkého
množství vnitřní energie plynu. To může být spojeno s kinetickou energií uhlí pouze při
rychlém rozrušení sloje. Při pozvolném rozrušení uhlí se energie spotřebuje pouze na zvýšení
pohybu a sloj degazuje bez dynamických jevů.

Souhrn poznatků
Z provedené zevrubné analýzy poznatků získaných jednak ze studia zahraniční i
domácí literatury a jednak z poznatků získaných při výzkumu i průzkumu provedeného
v České republice je možno ve vztahu k základnímu cíli řešení projektu stručně konstatovat:
16

a) Z rozsáhlých výzkumných prací a průzkumných projektů provedených především
v USA vyplývá, že se zde podařilo vypracovat metody, kterými se daří dlouhodobě
(po řadu let) udržovat propustnost uhelných slojí i horninových struktur výrazně
zlepšenou štěpením, takže je možné zajistit dostatečnou degazaci uhelného metanu
z uhelných slojí i horninových struktur. Tyto metody hydraulického štěpení s cílem
zlepšení propustnosti jsou natolik úspěšné, že se podařilo proces degazace uhelných
slojí a horninových struktur vyústit v cílenou těžbu a využití uhelného metanu.
Úspěšnost těchto metod však ani v podmínkách amerických uhelných složek, jak
ukázaly zkušenosti, není univerzálně platná. I v USA se v souvislosti se snahami se
snahami rozvinout těžbu uhelného metanu ukázalo, že rozhodujícími jsou geologické
a hydrogeologické podmínky vzniku a vývoje jednotlivých uhelných pánví.
b) Jak potvrzují poznatky získané při intenzifikaci degazace uhelných ložisek před
vlastními otvírkovými pracemi, je při snahách vypracovat technicky i ekonomicky
schůdný postup těžby „uhelného metanu“ rozhodující podmínkou pro zajištění
dlouhodobého zlepšení

původní nízké propustnosti uhelných slojí i horninových

struktur provedení stimulace (štěpení). Opakované zkušenosti prokazují, že pro
udržení dlouhodobé propustnosti nelze obecně použít metody vypracované a úspěšně
používané na některých uhelných ložiscích v USA. Je tedy nutno vypracovat vhodně
modifikované metody respektující specifické podmínky jednotlivých typů uhelných
ložisek, které by byly schopné dlouhodobě udržet zlepšenou propustnost uhelných
slojí i horninových struktur.
c) Z literárních poznatků vyplývá, že hlavní příčiny zhoršování propustnosti spočívají
zejména:
-

v přímém ovlivňování

struktury uhelné

hmoty napětím působícím

v horninovém masivu, které je hlavní příčinou zmenšování trhlin vytvořených
štěpením v uhelné sloji i horninových strukturách. Jde tedy o nalezení
vhodného typu a velikosti zrn propantu, který má bránit uzavírání trhlin,
-

na štěpných plochách v uhelné hmotě se v průběhu štěpení uvolňuje jemný
uhelný prach, který v přítomnosti vody pak může vytvořit uhelný kal,

-

přítomnost vody v horninových strukturách i uhelných slojích přímo ovlivňuje
rychlost desorpce „uhelných plynů“ a tedy i rychlost a hloubku degazace.

d) Z provedené analýzy dále vyplynulo, že v žádné z evropských zemí ani v USA
problém dlouhodobého zlepšení propustnosti dosud nedořešili tak, aby byl obecně
využitelný a tedy použitelný i pro českou část hornoslezské pánve. S ohledem na
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složitost řešení

tohoto problému je nezbytným předpokladem řešení vyjít ze

specifických podmínek vzniku a struktury hornoslezské pánve včetně vlastností uhlí,
hornin a v laboratorních a modelových podmínkách postupně ověřovat možnosti
dlouhodobého zlepšení propustnosti.

Etapa 2

Vypracování

návrhů

nadějných

postupů

pro

dlouhodobé

zlepšování

plynopropustnosti českých černých uhlí

Hydraulické štěpení vrstev je v současnosti efektivní metodou zvyšování efektivnosti
těžebních vrtů, která umožňuje mnohonásobně zvýšit těžbu i využitelnost ložiska.
Zvlášť vysoký efekt je dosahován na ložiscích ropy, kde jsou aplikovány metody
udržování ložiskového tlaku. Těžební sondy pracují se zvýšenou těžbou 3 až 5 i více let.
Novou oblastí použití hydraulického štěpení je stimulace kolektoru při utrácení
tekutých odpadů do hluboce uložených vrstev.
Intenzifikační účinek hydraulického štěpení je velmi výrazný. Z provedených
experimentů a provozních zkušeností vyplývá, že vzniklé trhliny dosahují značné délky až
několika desítek metrů a šířka štěrbin může být 1 až 2 cm (i více) zejména při tzv.
„masivním“ hydraulickém štěpení.
Propustnosti

vytvořených

trhlin

zaplněných

propantem dosahují

hodnot až

10. x . 10-12 m2 (několika desítek Darcy). Ve skutečnosti však může být zvýšení přítoku do
vrtu ještě vyšší, a to v případech, kdy vzniklé trhliny propojí vrt s oblastmi vrstvy, která má
zvýšenou propustnost. Totéž platí pro vrstvy se sníženou mocností v prostoru vrtu a pro
případy, kdy přípočvová zóna vrstvy byla kolmatována vrtným výplachem v průběhu procesu
vrtání.

Teorie vzniku trhlin.
Existují různé teorie vzniku trhlin v pórovitém horninovém tělese. Velmi rozšířená
teorie penetračních (pronikajících) a nepenetračních (nepronikajících) kapalin předpokládá, že
i v normálně stlačených horninách (σZ > σH; σH= horizontální složka geostatického tlaku,
σZ= vertikální složka geostatického tlaku) může docházet ke vzniku horizontálních trhlin.
Stává se tak tehdy, jestliže se použije štěpící kapalina, která může omezeně filtrovat do
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kolektoru přes stěnu vrtu. Propustnost sedimentárních hornin bývá totiž ve směru kolmo
k vrstevnatosti mnohem nižší než ve směru po vrstvách. Naproti tomu při použití „absolutně“
nefiltrující kapaliny působí její tlak na stěnu vrtu a je-li horizontální složka geostatického
tlaku menší než vertikální musí vzniknout trhlina vertikální. Přitom tlak potřebný pro její
vytvoření je menší než tlak nutný pro vytvoření trhlin horizontálních.
V současné době převládá názor, že vznik vertikální nebo horizontální trhliny závisí
zejména na poměru horizontální a vertikální složky napjatosti hornin.
Orientace trhlin vzniklých při hydroštěpení závisí na velikostech vertikální složky σZ a
horizontální složky σH geostatického tlaku a na existenci smykového napětí τθZ (viz
následující obrázek).

σΖ

σΖ

σΖ

τθΖ
τθΖ

Jestliže σH < σZ a τθZ = 0, pak vznikají vertikální trhliny, při σZ < σH a τθZ = 0
vznikají horizontální trhliny. Je-li τθZ různý od nuly, vznikají trhliny obecně orientované.
Je nutno poznamenat, že na orientaci trhlin působí také jiné faktory, např. přírodní
trhlinatost ap.; znamená to, že výše uvedené závěry platí pouze pro izotropní stejnorodé
vrstvy.

Hlavní činitelé ovlivňující velikost štěpícího tlaku.
Geostatický tlak.
Obecně lze rozlišovat vrstvy normálně stlačené nebo tektonicky stlačené. V oblastech,
které jsou v normálním napěťovém stavu působí maximální hodnota geostatického tlaku (σZ)
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vertikálním směrem a odpovídá tlaku nadloží. Další dvě geostatická napětí (σH1, σH2) působí
v horizontální rovině a jsou si přibližně nebo úplně rovna.
V tektonicky aktivních oblastech (aktivní zlomy, solné dómy, vrásové struktury atd.)
nemusí být hlavní napětí orientována ve vertikálním a horizontálním směru.
Vrstevní tlak
Vrstevní tlak značně ovlivňuje velikost štěpícího tlaku. Médium v pórech horniny totiž
přebírá část zatížení, které na vrstvu působí vlivem tíhy nadložních hornin. Tím ovšem
dochází ke snížení vertikální i horizontální složky ve skeletu horniny a tím i ke zvýšení
náchylnosti horniny ke štěpení.
Úklon a směr vrtu
Úklon i směr vrtu mají významný vliv na stabilitu stěny vrtu i na velikost štěpícího
tlaku. V normálně stlačených oblastech dosahují štěpící tlaky v ukloněných vrtech nižších
hodnot než ve vrtech vertikálních.
Výpočet štěpícího gradientu a štěpícího tlaku.
Pro stanovení hodnoty štěpícího tlaku v různých hloubkách je používán štěpící
gradient, což je přírůstek hodnoty štěpícího tlaku na jednotku hloubky. K určení štěpícího
gradientu hornin existuje několik metod. jedna z nejstarších metod výpočtu byla navržena
Hubertem a Willisem. Další metoda Eatonova je zobecněnou metodou Huberta a Willise.
Výpočet je rovněž prováděn pomocí metody Matthewse a Kellyho. Nutno zdůraznit, že
všechny uvedené metody výpočtu platí pro vrty vertikální v normálně napjatých oblastech.

Kapaliny používané při hydroštěpení
V počátečním období se při hydroštěpení používaly

pro vytvoření trhlin a pro

transport propantu stejné kapaliny. Byly to především ropné produkty.
V současnosti se používají:
a) kapaliny na uhlovodíkové bázi
b) kapaliny na vodní bázi případně s různými přísadami
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Společné vhodné vlastnosti všech kapalin (štěpící, nosné, protlačovací) jsou:
a) Pracovní kapaliny, vtlačované do vrstvy, nesmí zmenšovat její absolutní nebo efektivní

propustnost. Hlavní příčiny snížení propustnosti vlastní kolektorské horniny po
hydroštěpení jsou:
•

vtlačováním kapalin na uhlovodíkovém základě do vodou nasycených kolektorů se
snižuje efektivní propustnost pro vodu a naopak, vtlačováním kapalin na vodní bázi do
ropných horizontů se snižuje efektivní propustnost pro ropu,

•

při vzájemném působení pracovní kapaliny s horninou nebo s kolektorskou tekutinou
mohou vzniknout stabilní emulze nebo nerozpustné sraženiny, které blokují pórové
prostranství,

•

obsahem velkého množství mechanických příměsí v pracovních kapalinách.

b) Pracovní kapaliny musí mít takové vlastnosti, které umožní jejich úplné vytěsnění

z vytvořených trhlin a z pórového prostranství vrstevní tekutinou. Přitom je výhodnější
používat kapaliny naprosto rozpustné ve vrstevní tekutině, než kapaliny, k jejichž
rozpuštění je potřeba speciálních reagentů.
c) Při použití viskózních kapalin musí být jejich viskozita neměnná za ložiskových podmínek,

alespoň v době provádění hydroštěpení.
d) Použité kapaliny by měly být levné, nedeficitní, snadno připravitelné z lehce dostupných

surovin.

Mimo tyto obecné vlastnosti jsou na jednotlivé druhy pracovních kapalin kladeny speciální
požadavky:
•

Štěpící kapaliny: nízká filtrace, vysoká viskozita. Závěry posledních výzkumů však
doporučují používat nízkoviskózní typy štěpících kapalin. Vysoká viskozita je totiž
příčinou velkých hydraulických ztrát.

•

Nosná kapalina: co nejnižší filtrace, velká viskozita. Obě tyto vlastnosti zaručují vysokou
schopnost udržet písek ve vznosu. Jestliže by nosná kapalina filtrovala do horniny, došlo
by ke zvýšení koncentrace písku v suspenzi a tedy k sedimentaci písku dříve, než by se
dostal do odlehlejších oblastí vytvořených trhlin.

•

Protlačovací kapalina: nízká viskozita, nízké povrchové napětí. jejím účelem je protlačení
nosné kapaliny do nejvzdálenějších částí trhlin a do nejjemnějších trhlinek. Jako
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protlačovací kapalina může být použita sladká nebo slaná voda upravená povrchově
aktivními látkami za účelem snížení povrchového napětí na rozhraní voda - hornina. Tím je
dosaženo lepší vytěsňovací schopnosti.
Cílem hydraulického štěpení je vytvoření trhlin s velkou propustností, kterými by
mohla snadno filtrovat ložisková tekutina do sondy. Aby trhliny zůstaly po ukončení štěpení
otevřeny, je zapotřebí je vyplnit nějakým vyztužovacím materiálem (propantem).
Propant je do trhlin transportován nosnou kapalinou. Následkem nestejné měrné
hmotnosti podpěrných částic a nosné kapaliny dochází v průběhu jejich zatláčení
k sedimentaci. Trhlina tedy nebude zaplněna v celém svém objemu, ale jen do určité
vzdálenosti od osy vrtu a také jen do určité výšky (tzv. efektivní výška). Je vypracováno
několik výpočetních metodik, jimiž lze určit vzdálenost a výšku, do které propant vyplní
trhlinu.
Nejlepší propustnosti trhlin je dosahováno v pevných horninách (např. vápence,
dolomity), kde v důsledku dostatečné pevnosti horniny nedochází k výraznému zatlačování
propantu do stěn trhliny a tím ke snižování „mocnosti“ vytvořených trhlin.
Poněkud problematické je vyztužování trhlin v málo zpevněných horninách. Mimo
zatlačování zrn propantu do stěn trhliny zde dochází ke kolmataci pórů uměle vytvořené
výplně trhliny písčitými a jílovitými částicemi, které jsou vydělovány z vrstvy při těžebním
procesu. Proti tomu pozitivně působí mnohovrstevné uložení podpěrných částic. V málo
zpevněných horninách je výhodnější použití propantu o větší zrnitosti, neboť vlivem větší
kontaktní plochy bude méně vtlačován do stěn trhliny. Nevýhodou je, že tyto větší zrna se
nemohou dostat do trhliny tak hluboko jako zrna malá. Proto se v praxi obvykle k zaplnění
trhlin používá několika zrnitostních tříd propantu.
Jako propantu se běžně používá křemitý písek, který má dostatečnou pevnost.
V zahraničí jsou používány rovněž jiné materiály, např. hliníkové, bauxitové nebo skleněné
kuličky.

Metody používané pro zvýšení plynopropustnosti uhelných slojí v důlní praxi
Vysoké postupy porubní fronty i přípravných důlních děl v plynonosných slojích
omezovaly možnost provádění efektivní degazace běžnými způsoby. V důsledku zkrácení
intervalu mezi ukončením důlních děl, přípravou porubu a jeho dobýváním se zkracovala
doba předstihové degazace uhelné sloje a použití běžných metod se jevilo jako málo efektivní.
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Při vysokých postupech porubní fronty je možno snížit pomocí klasické degazace
uhelné sloje v předstihu hodnoty plynodajnosti na přijatelné meze s ohledem na větrání jen u
slojí s vysokou filtrační schopností (kp > 2 – 3.10-18 m2). U slojí se střední plynopropustností
(kp > 1 – 2.10-18 m2) nebo s nízkou (kp < 1.10-18 m2) dostat do souladu parametry
plynodajnosti sloje při dobývání s větráním je velmi obtížné. Při vysokých těžbách je často
zapotřebí aplikovat umělé ovlivnění plynopropustnosti sloje.
Pro zvýšení plynopropustnosti a intenzity plynodajnosti uhelných slojí byly zkoušeny
následující postupy:
∗ torpédování uhelné sloje (trhací práce ve vrtu),
∗ elektrohydraulické působení na sloj,
∗ fyzikálně-chemické opracování sloje,
∗ hydraulické štěpení sloje,
∗ podrubání nebo nadrubání sloje,
∗ elektrotepelné působení na uhelný pilíř apod.

Zvětšení plynodajnosti uhelných slojí „torpédováním“ v degazačních vrtech
Cílem této metody je vytvořit v okolí degazačního vrtu sítě dodatečných trhlin pomocí
masivní trhací práce a v konečném efektu dosáhnout zvýšení intenzity degazace s následným
snížením porubní plynodajnosti.

Elektrohydraulické narušení uhelných slojí
Elektrohydraulické narušení uhelných slojí spočívá v přímé transformaci elektrické
energie na dynamickou v kapalinovém prostředí. Mezi elektrodami vlivem elektrického
výboje ve vodou vyplněném vývrtu dochází k vytvoření mohutných impulsních úderů.

Fyzikálně-chemické opracování sloje
Podstatou metody je působení koloidních kyselinovacích roztoků na hmotu uhelné
sloje, v jejímž důsledku se rozšiřují stávající pukliny a póry.
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Hydraulické štěpení sloje pro zvýšení efektivnosti degazace
Princip této metody aplikované v důlních podmínkách spočívá v tom, že do chodbami
obfáraného a k těžbě připraveného porubního bloku se vtlačuje voda pod vysokým tlakem
takovým způsobem, aby docházelo ke štěpení sloje. Tímto způsobem se rozšiřují stávající a
vytvářejí nové pukliny ve sloji. To způsobuje zvětšení filtrační schopnosti sloje a následně i
zvětšení množství degazovaného plynu. Hydraulické štěpení sloje umožňuje zkracovat dobu
degazace porubního bloku v předstihu. Umožňuje kromě jiného provozní předstihovou
degazaci uhelných slojí s nízkou filtrační schopností (do 1.10-3 mD) a malou plynodajností.
Zvýšení filtrační schopnosti plynonosných slojí pomocí hydraulického štěpení značně
rozšiřuje okruh použití předstihové degazace, zvláště u slojí ohrožených průtržemi uhlí a
plynu.

Souhrn poznatků

V této etapě byla provedena analýza metod používaných pro zvýšení degazace metanu
z uhelných slojí.
Z dosavadních poznatků vyplývá, že pro efektivní degazaci uhelného metanu pomocí
vrtů je účinné pro její zintenzivnění provést stimulaci vrtu štěpením. Dosavadní snaha o
přímou

aplikaci stimulačních metod vypracovaných pro konkrétní uhelné pánve v USA

nebyla u nás ani v Evropě úspěšná. Důvodem jsou zřejmě odlišné geologické podmínky
(vlastnosti uhlí, hloubka uložení, obsah sorbovaného metanu, přítomnost vody) a krátkodobý
intenzifikační účinek hydraulického štěpení (uzavírání vytvořených trhlin – zatláčení propantu
do uhelné hmoty, ucpávání pórového prostranství ve vrstvičkách propantu vyplňujícího
trhliny jemně rozdrceným uhlím, omezená vhodnost zatím používaných štěpících kapalin, …)
Ze zahraničních zkušeností a zejména poznatků získaných při pokusech o stimulaci
propustnosti horninových struktur včetně uhelných slojí v ČR vyplývá pro další postup řešení
projektu:
§

Postup, který má zajistit dlouhodobou stimulaci propustnosti horninových
struktur hydroštěpením, nesmí být omezen nedostatečným výkonem
technických zařízení využívaných k provádění stimulace. Jde zejména o
dostatečný začerpávací výkon vhodné stimulační kapaliny či plynu,

§

použitý propant musí z hlediska zrnitosti být dostatečně hrubozrnný a jemný,
aby vytvořené trhlině byla zachována dostatečná filtrační schopnost,
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§

do stimulační kapaliny je účelné přidat přísady snižující tření při průchodu
čerpacím systémem a vrtem,

§

s ohledem na nežádoucí pohyb propantu a zejména uhelného kalu ve
vytvořených trhlinách je nezbytné zajistit jejich fixaci v trhlinách,

§

při provádění stimulace nesmí být technickým omezením použití vyšších
štěpících tlaků zhlaví vrtu. Je proto nutné v reálných podmínkách dle potřeby
využívat speciálních „štěpících hlav“.

2.2. Dílčí úkol 1.2. „ Stanovení rozhodujících vlastností uhelných slojí a horninových
struktur podmiňujících jejich plynopropustnost

Etapa 1

Určení rozhodujících vlastností pro změny plynopropustnosti uhelných slojí a
horninových struktur

STUDIUM PETROLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ A TYPOLOGIE UHELNÝCH SLOJÍ

Při studiu petrologických vlastností

uhelných slojí a jejich typologie z hlediska

ovlivnění plynonosnosti a plynodajnosti je třeba rozlišit:
a) celistvý uhelný vzorek jako drobný element uhelné sloje – nevýhodou je porušení insitu podmínek, které se pak snažíme v laboratorních podmínkách namodelovat,
výhoda spočívá v možnosti realizovat široký komplex měření
b) uhelnou sloj jako vrstevní jednotku – ideální případ pro realizaci testů v in-situ
podmínkách, nevýhodou jsou vyšší náklady na technická řešení při jejich realizaci a
především nemožnost provádět hodnověrně určité analýzy.

V normálním vývoji sloje je celistvý

vzorek uhlí porušen prakticky puklinami

endogenního původu (střihy), exogenního původu a duogenního. Teorií na jejich původ je
mnoho, ale v generelním pohledu jsou endogenní pukliny důsledkem diferenciální a vertikální
kompakce uhelné hmoty, změn objemu v důsledku prouhelňovacího procesu. Exogenní jsou
především výsledkem paleotektonického nebo neotektonického vývoje. Kombinací obou
původů jsou pukliny duogenní, kdy například tektonické napětí působilo již v průběhu
prouhelňovacího procesu. S ohledem na plynonosnost a plynodajnost je plynonosnost
takového vzorku ovlivněna obecně existencí komunikativních pórů, stlačitelností uhelné
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hmoty a stupněm prouhelnění. Měření na triaxiálu ukázala (Konečný, Kožušníková 1999), že
pro boční tlak 15 MPa leží propustnost v intervalu 10-20 až 10-16 m2 a je mnohem vyšší než
u pískovců. V praxi je nezbytné odlišovat od sebe termíny plynonosnost a plynodajnost.
Plynonosnost, vyjadřující objem plynu obsaženého v hmotnostní jednotce, vyjadřuje současný
stav (v případě přímého měření) o množství plynu, resp. o stavu tohoto plynu v případech
ideálního nasycení sloje plynem s ohledem na její porézní systém. Oproti tomu plynodajnost
dosahující až desetinásobku plynonosnosti (často ve spojení s časovým intervalem) odráží
schopnost sloje s ohledem na svůj původní porézní systém nebo vnějšími vlivy
(štěpení,změna napěťového pole) uvolňovat plyn ze své struktury. Tato skutečnost pak
vychází z střižného systému každé uhelné sloje a pokud tyto změny napěťového stavu nejsou
razantnějšího druhu, promítají se tyto projevy ve směrech hlavního nebo vedlejšího směru
střižného systému. Tento systém patrný u každé sloje, slouží jako cesta pro darcyho proudění
plynu. Tento systém odlučných ploch je na sebe kolmý nebo téměř kolmý a obdobnou pozici
vykazuje i vůči vrstevnatosti. Kratší délka vedlejšího střihu končí na delším hlavním střihu.
Výskyt a geometrie těchto střižných trhlin je především funkcí úklonu sloje, prouhelnění,
mocností sloje, macerálového složení sloje, porozity. Z těchto jmenovaných se opět jeví jako
stěžejní vliv stupně prouhelnění na vývoj odlučnosti u uhlí. Je známo, že hustota střižných
ploch je ovlivněna stupněm prouhelnění a mocností sloje a hustota klesá jako funkce poklesu
mocnosti neuhelných vrstev. V mnoha případech je hustota střihů menší než mocnost vrstevní
jednotky. U uhelných slojí tato závislost je komplikovanější a je možno ji popsat jako nárůst
hustoty odlučných ploch zhruba po stupeň prouhelnění 26 – 28 % prchavé hořlaviny a poté
dochází opět k jejímu nárůstu směrem k antracitovému stádiu.
Plynonosnost a plynodajnost uhelných slojí je však prakticky vždy výrazně, na rozdíl
od celistvého vzorku, ovlivněna tektonickým porušením, projevujícím se vznikem exogenních
puklin a trhlin, či spíše konkrétní geologickou situací (západní, tektonicky nejvíce postižená
část ČHP; hloubka uložení; stupeň prouhelnění; anomální vývoj uhlí; macerální složení uhlí
určité slojové jednotky).
Z hlediska průzkumu CBM je problémem náchylnost uhlí ke vzniku prachu a zanášení
uměle vytvořených trhlin po stimulaci. Ze studia mikrotvrdosti uhlí prováděného na dnešním
Institutu geologického inženýrství vyplynulo, že náchylnost uhlí ke vzniku prachu (Beneš,
Das, Dvořák) má úzkou vazbu na stupeň prouhelnění a uhelně-petrografické složení uhlí.
K výraznému vzestupu produkce prachu dochází u uhlí s obsahem Cdaf = 82 až 83% a plynule
vzrůstá až po Cdaf = 86 až 88%, tedy především v oblasti uhlí s obsahem Vdaf 17 až 26%,
méně s obsahem Vdaf 14 až 17%.
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V podmínkách české části hornoslezské pánve se vyskytuje fenomén velmi širokých
změn v prouhelnění ve směru vertikálním i laterálním. Tyto změny vyjádřené gradientem
prouhelnění (pro prchavou hořlavinu resp. střední světelnou odraznost vitrinitu) dosahují
rozličných hodnot s ohledem na příslušnost ke stratigrafické jednotce a pozici v rámci pánve.
Tyto závěry potvrzují údaje o hloubkových intervalech, vztažených na přírůstek (nebo
úbytek) 1% prchavé hořlaviny, které dosahují rozpětí od desítek metrů až po několik stovek
metrů. Navíc tento stav není upřesněn dalšími závislostmi na macerálovém složení uhelných
slojí, jejichž počet není v české části hornoslezské pánve v dostatečném plošném rozšíření,
aby mohly být prováděny širší závěry. Problematika závislosti vlivu macerálového složení
uhlí a plynonosnosti uhlí je však poměrně hojně diskutována v zahraničí literatuře a tyto
závěry je možno aplikovat i na podmínky našich pánví. Diagramů zobrazujících závislosti
mezi generováním plynu a macerálovým složením bylo zpracováno mnoho, ale v každém
z těchto průběhů je zahrnuto i určité specifikum každé pánve. Mnohá měření potvrzují, že
nabohacení uhelných slojí uhlovodíky jsou závislá na množství a původu macerálů liptinitové
skupiny a částečně skupiny vitrinitové (saprokolonit, desmokolonit). Uchování těchto
macerálů je pak odvislé na typu původních rostlinných zbytků a stupni oxidačních procesů,
které je postihly. V literatuře se uvádí jako optimální předpoklad 15 – 20% obsah macerálů
liptinitové skupiny, aby bylo možno uhelnou sloj považovat za zdrojovou pro uhlovodíkovou
řadu. S odkazem na výše zmiňovanou variabilitu je možno tyto sloje nalézt ve vybraných
slojích karvinského souvrství a případně i nejvyšších částí ostravského souvrství. Macerály
jako alginit, bituminit, kutinit a liptodetrinit mající původ ve vodních a bahenních rostlinách
vykazují vyšší schopnost produkce uhlovodíků než resinitem a sporinitem bohaté sloje. Stejně
tak je možno považovat bituminitem bohaté sapropelity za případné významné zdroje
uhlovodíků. V generelu je možno označit macerály skupiny liptinitu za stabilní producenty
plynu v rozmezí 85 – 95% Cdaf. U skupiny vitrinitu je možno produkci vložit do závislosti na
Cdaf a v rozmezí 85 – 95% Cdaf dochází k poměrně strmému nárůstu produkce plynu. Pouze
skupina liptinitu produkuje v uvedených rozmezích menší množství CO2 než metanu, u
skupiny vitrinitu je produkce metanu větší než CO2 zhruba u hranice 90% Cdaf. U obou skupin
je však patrný pokles produkce CO2 s rostoucím Cdaf. Role macerálové skupiny inertinitu je
taktéž zřejmá v procesu generování plynu v průběhu prouhelňovacího procesu. V případě
zastoupení této skupiny více než 40%, je možno sloj považovat za minimálního producenta
uhlovodíků.

27

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY – FORMY VAZBY PLYNU V UHLÍ

Na rozdíl od dosavadních prací, které rozlišují nanejvýš dvě formy vazby plynu
v porézním systému uhlí, tj. plyn sorpčně vázaný a volný plyn, byly v této studii podle
poznatků již dříve získaných na jiných přesně definovaných látkách s širokým spektrem pórů
uvažovány čtyři parciální formy vazby plynu.

a) Sorpce plynu v mikropórech s poloměry r < 1,6 nm probíhá v důsledku
zesíleného adsorpčního potenciálu protilehlých stěn procesem objemového
zaplňování podle Dubininovy rovnice sorpční izotermy
Θ m = w/wo = exp [D(ln P/Po) n] ,

(1)

kde Θ m je stupeň zaplnění mikropórů, w je adsorbovaný objem při tlaku P, wo
je adsorbovaný objem při kompletním zaplnění mikropórů při sytném tlaku
Po, D a n jsou konstanty.
Poněvadž sorpce některých plynů probíhá v reálných podmínkách in situ při
nadkritických teplotách, tak Po

se vypočte jako efektivní veličina podle

Dubininovy aproximace
Po = PkTa2/Tk2,

(2)

kde Pk je kritický tlak plynu, Tk kritická teplota a Ta teplota sorpce.

b) Sorpce plynu v mezo a makropórech s poloměry 1,6 nm < r < 7500 nm se
uskutečňuje na jejich povrchu Smm ukládáním molekul do vrstev. Při
nadkritických teplotách nelze ani při dostatečně vysokých tlacích uvažovat
vznik více než jedné monovrstvy. Při sytném tlaku Ps bude maximální počet
adsorbovaných molekul na povrchu mezo a makropórů Ns = Smm/ , kde

je

efektivní kontaktní plocha jedné molekuly plynu s tuhým povrchem. Objem
plynu adsorbovaného v monovrstvě je dán vztahem
Vmono = VMSmm/ A ,

(3)

kde VM je molární objem a A je Avogadrovo číslo. Hodnota Smm se určí
metodou rtuťové porozimetrie. Při libovolném tlaku P < Ps

bude počet

molekul N < Ns a pro stupe+n pokrzt9 povrchu Smm platí Θ

m

= N/Ns.

Vzhledem k tomu, že sorpční izoterma v monovrstvě má v závislosti na
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tlaku

podobný

průběh jako sorpční izoterma v mikropórech, může být

pro zjednodušení výpočtu zaveden předpoklad, že stupeň pokrytí povrchu
v mezo a makropórech

bude při

každém tlaku odpovídat stupni

zaplnění

v

takže

prvním

Θ

m

mm

=Θ

mikropórech,

v

přiblížení

lze

položit

. Pro adsorbovaný objem plynu při stupni pokrytí povrchu

Θ mm potom platí
Vmma = Vmono . N/Ns = Vmono . w/wo ,

(4)

kde všechny veličiny se dají přímo stanovit.
c) Volný plyn je integrální součástí obsahu plynu ve volné části mezo a
makropórů a jeho chování může být při tlaku P (Mpa) popsáno stavovou
rovnicí ideálního plynu korigovanou na reálné chování plynu zavedením
kompresibilitního faktoru z. Po přepočtu na STP pro jeho objem Vmmg vychází
Vmmg = 273 . VmmP/0,1 . z . Ta ,

(5)

d) Podíl plynu rozpuštěného v pórové vodě se řídí Henryovým zákonem a pro
jeho objem VH za tlaku P platí
VH = α(T) . W . P ,

(6)

kde α(T) je absorpční koeficient a W obsah vody.
Celkové množství VG plynu G obsaženého v uhlí při tlaku P se získá spojením
jednotlivých parciálních objemů podle rovnic (1, 4, 5 a 6).
VG = [w + Vmma + Vmmg + VH] .

(7)

Výsledky řešení
Cílem řešení bylo určit rozhodující vlastnosti uhelných slojí a doprovodných hornin,
které

podmiňují jejich plynopropustnost. Dokonalé poznání těchto vlastností

včetně

možností jejich ovlivnění může napomoci při hledání metody, která by umožňovala
dlouhodobě příznivě ovlivnit propustnost uhelných slojí a horninových struktur.
Provedené experimenty se vzorky uhlí a hornin z české části hornoslezské pánve
rozšiřují znalosti o stavu

a způsobu

uložení plynů

v uhelné substanci především

s ohledem na podrobnější rozlišení jednotlivých partií porézního systému uhlí a hornin
a na fyzikální podstatu interakce plynné fáze s uhelnou hmotou i horninami. Dosavadní
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analýzy plynonosnosti uhlí vycházely převážně z představy jednoho způsobu vazby plynu
na principu adsorpce, pouze ve výjimečných případech doplněné přítomností volně
pohyblivého plynu v pórech, který se nezúčastnil interakce s pevnou látkou. Na tomto
pojetí plynonosnosti byly založeny i metody jejího nepřímého odhadu pomocí adsorpce
pouze jednoho plynu, a to vesměs metanu jako nejzávažnějšího, většinou s použitím
vysokotlakých aparatur, které pro svou mimořádnost omezovaly tento postup pouze na
vybrané případy

aplikace.

Většina experimentů

byla

provedena

několikabodovou

Langmuirovou izotermou monomolekulární sorpce na bezvodém vzorku za konstantních
okrajových podmínek bez možnosti jejího převodu na jiné podmínky.
Problémy spojené s širší interpretací výsledků experimentu a jejich přizpůsobení na
různé podmínky

odpovídající variabilním poměrům in situ byly řešeny upřesněním

jednotlivých forem vazby plynu v uhlí a rozložením dosud globálně pojímaného sorpčního
prostoru na dílčí partie s různou formou působnosti. Rozdělení adsorpčního prostoru do dvou
fyzikálně rozdílných skupin – na mikropóry a mezo a makropóry – umožnilo zavést dva
příslušné sorpční mechanismy.

Hlavní důraz byl kladen na mechanismus

objemového

zaplňování při sorpci v mikropórech, které jsou u uhlí dominantní součástí porézní struktury a
obsahují největší podíl plynu obsaženého v uhlí. Pro řešení byla použita vysoce flexibilní
Dubininova rovnice, která dovoluje přepočet adsorbovaného množství na různé rovnovážné
tlaky a umožňuje přechod z jednoho plynu na druhý. Sorpce v mezo a makropórech jen
velmi málo ovlivňující celkové množství plynu v uhlí, byla vypočtena na základě jejich
velikosti a pomocí ní byl rovněž určen objem volného plynu. Tento postup umožňoval
korigovat oba parciální objemy plynu na obsah vody, v jejímž objemu byl rovněž stanoven
podíl rozpuštěného plynu.
Uvedeným způsobem byly podchyceny všechny čtyři formy vazby plynu, který se
může z uhlí uvolňovat, a na základě experimentálních údajů, získaných za standardních
laboratorních podmínek, bylo možné vypočítat parciální i celkovou potenciální plynonosnost
při libovolném obsahu vody a v celém rozsahu tlaků předpokládaných in situ. K těmto
faktorům byla přiřazena funkce napjatosti masivu a tím byl doplněn celý soubor parametrů
ovlivňujících rozsah plynonosnosti, které možno nezávisle a v každé kombinaci dosadit do
výpočtových rovnic. Z porovnání intenzity vlivu obsahu vody a napjatosti masivu na hodnotu
plynonosnosti se ukázalo, že rozhodujícím činitelem je obsah vody.
Pro přímé stanovení sorpce za vysokých tlaků byla postavena vysokotlaká aparatura
nové konstrukce pracující až do tlaku 15 MPa s digitálním záznamem tlaků s mimořádnou
přesností ± 0,001 MPa v celém tlakovém rozsahu. Porovnáním vysokotlaké sorpce metanu až
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do 10 MPa se sumou parciálních objemů vypočteným pro stejný tlakový interval podle
nízkotlakých standardních metod bylo dosaženo řádově dobré až výborné shody. Tím byla
potvrzena správnost rozdělení

vazby plynu na jednotlivé formy a možnost adice jejich

objemů do sumárního množství, jež by odpovídalo hodnotě plynonosnosti. Zejména byl
potvrzen rozhodující podíl sorpce v mikropórech. Pro přesnější určení potenciální
plynodajnosti byla u vysokotlakých izoterem změřena rovněž desorpční větev, která lépe
vystihuje množství plynu schopného se vydělit z uhlí či horniny.
Poněvadž uhelný plyn je v podstatě směsí metanu, oxidu uhličitého a dusíku, byl
separátní sorpcí těchto plynů potvrzen teoretický předpoklad, že CO2 se sorbuje vydatněji
než CH4 , zatímco sorpce N2 je prakticky nulová. Pro co nejbližší simulaci skutečných poměrů
in situ byla změřena směsná sorpce uvedených plynů, která potvrdila pořadí stanovené
individuální sorpcí jednotlivých plynů.

Stanovení plynopropustnosti
Stanovení plynopropustnosti bylo provedeno protlačováním metanu destičkou o
tloušťce okolo 5 mm zatmelenou plastickou hmotou do silnostěnného teflonového bloku,
který umožňoval aplikaci tlaků až do 1 MPa. Ve většině případů bylo však pracováno s
nižšími tlaky, u propustných materiálů do 0,2 MPa a u málo propustných do 0,5 MPa. Pro
měření bylo použito stlačeného metanu a množství prošlého plynu bylo určováno
z ekvivalentního objemu vody vytlačené z uzavíracího izobarického plynojemu. Pro výpočet
koeficientu propustnosti k bylo použito vzorce:

k = 0,2 η.Q.P0..l /(P22 – P12).F

[D] ,

kde η značí viskozitu v centipoise, Q množství prošlého plynu v cm3/s, l tloušťku materiálu v
cm, P0 vnější tlak při měření, P2 tlak plynu na vstupu do materiálu a P1 na výstupu v MPa a F
průřez v cm2. Veličina k má rozměr darcy [D), což je jednotka permeability definující
průchod 1 cm3 plynu o viskozitě 1 centipoise v tlakovém gradientu 0,1 MPa porézním mediem o průřezu 1 cm2 a tloušťce 1 cm. Do průřezu Q je zahrnut povrch tuhé fáze a suma
průřezů pórů. Ve srovnání s klasickou Poiseuillovou rovnicí je v tomto výrazu obsažen faktor
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(P1 + P2)/2 vyjadřující korekci na stlačitelnost plynu v kapilárách. V podmínkách měření
platilo P1 = P0

Plynopropustnost hornin

V souvislosti s plynonosností uhelné sloje byla sledována i plynopropustnost a kolektorové
vlastnosti hornin nadloží a podloží. Podmínkou izolace plynu ve sloji je velmi malá
propustnost okolních hornin. Jestliže plyn do horniny pronikne, množství plynu v ní obsažené
závisí na velikosti a uspořádání jejího porézního systému. Pro odhad celkového množství
plynu eventuálně obsaženého v hornině a určení parciálních objemů plynů zadržených
jednotlivými formami vazby bylo provedeno měření na vzorcích odebraných v různé hloubce
vrtu. Podle koeficientu k je plynopropustnost u slojí o jeden až dva řády vyšší než u hornin
nadloží a podloží a u hlouběji uložené sloje dokonce o šest až sedm řádů. Hodnota aktuální
plynonosnosti je proto důsledkem i kompaktnosti materiálu hornin, které zabraňují úniku
plynu z uhlí. Hodnota plynopropustnosti sledovaných slojí je závislá jednak na zastoupení
jednotlivých macerálových skupin s různou otevřenou pórovitostí, jednak na přítomnosti
trhlin. U hornin je plynopropustnost výrazně nižší a je podmíněna makroskopickým
uspořádáním minerálů, z nichž majoritní je křemen. Jako procenticky nevýznamné součásti
byly nalezeny jílovec, slída a pyrit, ve všech případech byly v horninách přimíšeny stopy
organické hmoty.

Sorpce metanu na horninách

Na obr. 4, 5, 6 je ilustrováno typické rozložení sumárního adsorbovaného objemu metanu do
jednotlivých depozit u uhlí ze slojí U1, U2 a U3, o jejichž poloze mezi horninami bylo
referováno v předchozím odstavci. Na rozdíl od uhlí, kde, jak je vidět na obr. 4 až 6, je hlavní
objem plynu obsažen v mikropórech a obsah volného plynu je minoritní, tvoří v horninách
podle obr. 4 až 6 volný plyn rozhodující podíl z celkového množství metanu, což svědčí o jiné
prioritě jednotlivých vazeb, protože u hornin s vysokým obsahem křemene chybí
mikropórovitost v takovém rozsahu jako u uhlí. Celkově je množství plynu v uvedených
horninách 4x menší než v uhlí, ovšem tento plyn je v uzavřených pórech hornin dlouhodobě
zadržen a pokud se tam vůbec vyskytne dobu jeho úniku lze v důsledku minimální
plynopropustnosti celého objemu horninového masivu odhadovat řádově na desetitisíce let.
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Obr. 4 Adsorbce metanu v jednotlivých částech porézního systému na vzorku uhlí U1
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Obr. 5 Adsorbce metanu v jednotlivých částech porézního systému na vzorku uhlí U2
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Obr. 6 Adsorbce metanu v jednotlivých částech porézního systému na vzorku uhlí U3
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Obr. 7 Adsorbce metanu v jednotlivých částech porézního systému na vzorku horniny H1
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Obr. 8 Adsorbce metanu v jednotlivých částech porézního systému na vzorku horniny H4
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Obr. 9 Adsorbce metanu v jednotlivých částech porézního systému na vzorku horniny H8

Souhrn poznatků
Provedené experimenty se vzorky uhlí a hornin z české části hornoslezské pánve
rozšiřují znalosti o stavu a způsobu uložení plynů v uhelné substanci především s ohledem na
podrobnější rozlišení jednotlivých partií porézního systému uhlí a hornin a na fyzikální
podstatu interakce plynné fáze s uhelnou hmotou i horninami. Dosavadní analýzy
plynonosnosti uhlí vycházely převážně z představy jednoho způsobu vazby plynu na principu
adsorpce, pouze ve výjimečných případech doplněné přítomností volně pohyblivého plynu v
pórech, který se nezúčastnil interakce s pevnou látkou. Na tomto pojetí plynonosnosti byly
založeny i metody jejího nepřímého odhadu pomocí adsorpce pouze jednoho plynu, a to
vesměs metanu jako nejzávažnějšího, většinou s použitím vysokotlakých aparatur, které pro
svou mimořádnost omezovaly tento postup pouze na vybrané případy aplikace. Většina
měření byla provedena s cílem sestrojení Langmuirovy izotermy monomolekulární sorpce na
bezvodém vzorku za konstantních okrajových podmínek bez možnosti jejího převodu na jiné
podmínky.
Problémy spojené s širší interpretací výsledků experimentu a jejich přizpůsobení na
různé podmínky odpovídající variabilním poměrům in situ byly řešeny upřesněním
jednotlivých forem vazby plynu v uhlí a rozložením dosud globálně pojímaného sorpčního
prostoru na dílčí partie s různou formou působnosti. Rozdělení adsorpčního prostoru do dvou
fyzikálně rozdílných skupin na mikropóry a mezo i makropóry umožnilo zavést příslušné
sorpční mechanismy; které byly popsány matematickými vztahy. Hlavní důraz byl kladen na
mechanismus objemového zaplňování při sorpci v mikropórech, které jsou u uhlí dominantní
součástí porézní struktury a obsahují největší podíl plynu obsaženého v uhlí. Pro popis byla
použita vysoce flexibilní Dubininova rovnice, která dovoluje přepočet adsorbovaného
množství na různé rovnovážné tlaky a umožňuje přechod z jednoho plynu na druhý. Sorpce v
mezo a makropórech jen velmi málo ovlivňující celkové množství plynu v uhlí, byla
vypočtena na základě jejich velikosti a pomocí ní byl rovněž určen objem volného plynu.
Tento postup umožňoval korigovat oba parciální objemy plynu na obsah vody, v jejímž
objemu byl rovněž stanoven. podíl rozpuštěného plynu.
Uvedeným způsobem byly podchyceny všechny čtyři formy vazby plynu, který se
může z uhlí uvolňovat, a na základě experimentálních údajů, získaných za standardních
laboratorních podmínek, bylo možné vypočítat parciální i celkovou potenciální plynonosnost
při libovolném obsahu vody a v celém rozsahu tlaků předpokládaných in situ. K těmto
faktorům byla přiřazena funkce napjatosti masivu a tím byl doplněn celý soubor parametrů
ovlivňujících rozsah plynonosnosti, které možno nezávisle a v každé kombinaci dosadit do
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výpočtových rovnic. Z porovnání intenzity vlivu obsahu vody a napjatosti masivu na hodnotu
plynonosnosti se ukázalo, že rozhodujícím činitelem je obsah vody.
Pro přímé stanovení sorpce za vysokých tlaků byla postavena vysokotlaká aparatura
nové konstrukce pracující až do tlaku 15 MPa s digitálním záznamem tlaků s mimořádnou
přesností ± 0,001 MPa v celém tlakovém rozsahu. Porovnáním vysokotlaké sorpce metanu až
do 10 MPa se sumou parciálních objemů vypočteným pro stejný tlakový interval podle
nízkotlakých standardních metod bylo dosaženo řádově dobré až výborné shody. Tím byla
potvrzena správnost rozdělení vazby plynu na jednotlivé formy a možnost adice jejich objemů
do sumárního množství, jež by odpovídalo hodnotě plynonosnosti. Zejména byl potvrzen
rozhodující podíl sorpce v mikropórech. Pro přesnější určení potenciální plynodajnosti byla u
vysokotlakých izoterem změřena rovněž desorpční větev, která lépe vystihuje množství plynu
schopného se vydělit z uhlí či horniny.
Poněvadž uhelný plyn je v podstatě směsí metanu, oxidu uhličitého a dusíku, byl
separátní sorpcí těchto plynů potvrzen teoretický předpoklad, že CO2 se sorbuje vydatněji než
CH4, zatímco sorpce N2 je prakticky nulová. Pro co nejbližší simulaci skutečných poměrů in
situ byla změřena směsná sorpce uvedených plynů, která potvrdila pořadí stanovené
individuální sorpcí jednotlivých plynů.
Měření potenciální plynonosnosti uhlí bylo doplněno obdobnými pokusy na horninách
podloží a nadloží, kde bylo zjištěno, že oproti uhlí není pro celkové množství vázaného plynu
rozhodující objem v mikropórech, nýbrž volný plyn v mezo a makropórech.
Technologický zásah do sloje s menší prouhelněností uhlí by měl zajistit komunikační
kanály pro plyn pokud možno jen na úrovni makrotrhlin, jejichž četnost nemusí být velká.
Průměrná vzdálenost trhlin v řádu desítek centimetrů by zřejmě dostačovala k žádoucí
dlouhodobé emanaci plynu. Sloje s větším prouhelněním vyžadují zřejmě hustší síť
komunikačních kanálů.

Etapa 2

„Určení rozhodujících petrologických vlastností uhelných slojí ovlivňující
plynopropustnost.

Základním předpokladem propustnosti jak uhelných slojí tak horninového masívu je
existence:
-

primární tektonické porušenosti (pukliny tektonického původu)

-

kontrakčních trhlin ve vitrinitu vzniklých v procesu prouhelňování - pórový prostor v
horninách a jeho vývoj v geologické historii

-

existence polygenetického zvětralinového pláště na povrchu karbonského pohoří.
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Vlastní primární distribuce slojového metanu (tj. metanu geneticky vázaného na proces
metamorfózy uhelné hmoty a vázaného na uhelnou sloj) je ovlivněna geologickým vývojem
uhelné pánve. V důsledku změn tepelného a tlakového režimu a změn propustnosti
karbonského masívu v čase dochází k redistribuci primárního metanu. Tento proces je
ovlivněn především těmito událostmi v těchto historických obdobích:
-

Období diageneze karbonských sedimentů spojených s prouhelňovacím procesem ve
slojích a vznikem sorbčního kolektoru metanu v uhelných slojích a v pórovém systému
hrubozrnných klastických sedimentů ( cca 316-280 mil. let) ,

-

Období eroze karbonského pohoří v období cca 280 až 10 mil.let (místy odkrytého
dodnes) a spojeného s hlubokou denudací, erozí a zvětráváním karbonského pohoří a
odplyněním uhelných slojí ve zvětralinovém plášti nebo přímo hlubokou termickou
oxidací uhelných slojí (starší zvětralinový plášť s alterací typu pestré vrstvy),

-

Období ve starších třetihorách místy až do recentu vzniká mladší zvětralinový plášť tzv.
hnědý na povrchu epivariské platformy na plošně rozsáhlé parovině. V současnosti je
zachován zvětralinový plášť v různém stupni zonality, bývá mocnější na vrcholových
plošinách paleoreliefu karbonu, silně je jeho mocnost ovlivněna erozí na svazích a dnech
údolí. Do hloubky cca 70 až 100 m v karbonském masívu prostupují otevřené pukliny a
poruchy, druhotně vyplněné mladšími sedimenty a s větší či menší alterací (především
limonitizace) karbonských hornin (Martinec, Mašláň, Žák 1995) nebo i slabou oxidační
alterací uhelné sloje na výchozech,

-

Období přikrytí (zaplavení) karbonského pohoří sedimenty eggenburskými, karpatskými a
později i spodnobádenskými. V důsledku násunu západokarpatských příkrovů dochází
termoaktivací metanu a vzniku druhotných akumulací. V případě, že je karbonské pohoří
překryto propustnými sedimenty, vytváří se druhotné kolektory termogenního metanu jak
v pokryvu, tak ve zvětralinové zóně (spodnobádenský kolektor-detrit, těžená plynová
ložiska). Tam, kde je nadloží nepropustné, je zóna druhotné akumulace metanu vázána na
zvětralinovou zónu (viz dále) , která navazuje na zónu odplynění (blíže k zonalitě viz
Martinec in Dopita et a1.1997). Dochází k výrazné zonalitě distribuce metanu v
karbonském masívu (Janas 1968, Martinec 1995, 1997, Martinec, Bezuškol999),

-

Další narušení pT- rovnováhy sorbovaného metanu v přípovrchové vrstvě karbonského
masívu je vázáno na kvartérní glaciální erozi spodnobádenských sedimentů jednak v
důsledku ústupu ledovce mocného několik set metrů (jeho mocnost se odhaduje na 6001000 m) a otevření komunikace karbonu s atmosférou v oblasti tzv. oken na vrcholové
41

plošině paroviny ostravsko-karvinského hřbetu,
-

Poslední narušení rovnovážných podmínek je situováno do oblasti hornicky využívaného
masívu v posledních dvou stech letech. Degazací masívu těžbou a větráním v průběhu
aktivní hornické činnosti bylo odvětráno 41 mld. m3 metanu. Následný zvrat nastal po
ukončení důlní činnosti, kdy došlo k obnovení přirozeného odvětrávání hornicky
ovlivněného karbonského masívu v oblasti, kde karbon vychází na povrch nebo je pokryt
málo mocnými spodnobádenskými a kvarterními sedimenty.

Zhodnocení

vybraných

petrologických

vlastností

uhelných

slojí

ovlivňujících

plynopropustnost.
Z geologického hlediska v české části hornoslezské pánve jde o heterogenní soubor
uhlí ze slojí s různým stupněm prouhelnění a pestrou historií, který dokumentuje:
(1 ) existenci zvětralinového pláště na povrchu karbonského pohoří,
(2) existenci mladšího, málo propustného sedimentárního pokryvu na povrchu
karbonského pohoří,
(3) že objemy metanu vázaného na uhlí ve velkých kontejnerech jsou ovlivněny
pozicí uhelné sloje vzhledem k povrchu karbonského pohoří,
(4) že anomálie v redistribuci metanu mohou být situovány do okolí tektonicky
ovlivněných zón v karbonském masívu a mohou být i ovlivněny vzdálenou
hornickou činností
(5) že jiné vlivy nejsou průkazné nebo s ohledem na malou početnost dat je obtížné je
verifikovat (např. vliv permských žilných vyvřelin, prouhelnění, macerálové
složení atd.).

Zvětralinový plášť karbonu

Ve všech případech byla zjištěna přítomnost tzv. hnědého zvětralinového pláště.
V následující tabulce je uvedena jeho mocnost.
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Zvětralinový plášť a jeho mocnost pod povrchem karbonského pohoří ve vrtech

Vrt

Mocnost /m/

Charakter

Čeladná Če-1
Ostravice O - 1

do 67

hnědý plášť

21 až 27

hnědý plášť

Vělopolí Věl-1

38

hnědý plášť

Věřňovice Věř-1

eroze, zachována jen
stopy

kořenová část pláště

Tento zvětralinový plášť představuje i v těchto vrtech anomální horninové prostředí ve
srovnání s nealterovaným vývojem karbonského masívu (tzv. šedý vývoj). Je charakteristický
především změnou distribuce velkosti pórů v horninové struktuře a to v důsledku alterace
nestabilních minerálů a vznikem velkých pórů, což se projeví otevřením pórového prostoru ve
struktuře horniny, dále pak i zvýšenou propustností, velkým rozptylem pevnostních a
přetvárných parametrů atd.. Přehled vlastností hornin, které charakterizují obecně tento
zvětralinový plášť, je uveden v práci Martinec a Krajíček, 1989.
Vlastní karbonský masív s hnědým zvětralinovým pláštěm představuje však velmi
nestejnorodé prostředí s různě intenzivním zvětráváním hornin, přípovrchovým rozvolněním
masívu a sekundární výplní puklin. Podrobný lokální vývoj tohoto prostředí je obtížně, až
nemožné spolehlivě kvantifikovat. Z hlediska izolace slojí, štěpení či zásahu do masívu je
třeba počítat s komplikacemi. Je tedy tento alterovaný masív vhodným prostředím pro
možnou komunikaci metanu i pro jeho druhotnou sorbci na uhlí v přípovrchových slojích.

Mladší, málo propustný sedimentární pokryv na povrchu karbonského pohoří.

Ve všech případech byl zjištěn mladší terciérní pokryv karbonu. Vlastnosti izolantu
jsou pro každou stratigrafickou jednotku individuální.

Objem metanu uvolněného z uhlí uzavřeného ve velkých kontejnerech.

Již Janas (1968) analýzou bilance ovzduší z větrání dolů prokázal, že se objem
uvolněného metanu mění s hloubkou dobývání a že největší koncentrace metanu na
ostravsko-karvinském hřbetu jsou vázány na přípovrchové partie karbonského masívu. Tento
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předpoklad potvrdila i analýza distribuce průtrží uhlí a plynů v dolech OKD (Rakowski 1980,
Martinec, Pěgřimočová a Varga 1987).
Také rozborem souboru dat o objemech uvolněného slojového plynu z uhlí
uzavřeného v malých kontejnerech podle Borowského (Martinec, Kolář 1994, Martinec in
Dopita et al.1997) použitá v průzkumu slojového plynu v průzkumném poli Dětmarovice –
Petrovice (Martinec in Žídková 1995), v DP Frenštát –Trojanovice (Martinec et al. 1989 a, b,
1990 a, b, c) nebo v praxi VVUÚ Ostrava-Radvanice (Šmíd et al.) se ukázalo, že pro českou
část hornoslezské pánve platí zonální rozložení metanu (Martinec, Kolář 1994) a je svým
charakterem shodné, jak bylo zjištěno v sousední polské části hornoslezské pánve (Kotas et
al.1994).
Toto zonální rozložení metanu vzniklo v důsledku termogenní aktivace metanu při
alpinské orogenezi. Toto rozložení je však modifikováno litologickým charakterem mladšího
pokryvu karbonského pohoří. V případě, že je karbonské pohoří překryto propustnými
sedimenty, vytváří se druhotné kolektory termogenního metanu jak v pokryvu, tak ve
zvětralinové zóně,(spodnobádenský kolektor-detrit, těžená plynová ložiska). Komunikuje-li
karbonský masív s atmosférou, je patrná hluboká zóna odplynění. Její rozsah a intenzita
v české části hornoslezské pánve je shodná s odplyněním karbonu v Holandsku a je cca
mocná až 500 m od povrchu karbonského pohoří (Pagier, 1999 – sdělení). Tam, kde je
nadloží nepropustné, je zóna druhotné akumulace metanu (III.zóna) přibližně vázána na
zvětralinovou zónu (viz dále). III. zóna plynule navazuje na zónu odplynění (II. zóna) a
hlouběji na zónu primární generace a akumulace metanu (I. zóna). Blíže k zonalitě viz Strakoš
et al in Dopita et al.1997.
Ze souboru dat, které jsou po kontrole k dispozici, je mo
pouze s hloubkou kontejnerového vzorku uhlí ze sloje pod povrchem karbonského pohoří.
Ostatní vlivy jsou touto skutečností překryty.

Na obr. 10 až obr.13 jsou graficky prezentována data, která byla změřena nebo vypočtena, a
která jsou uvedena v první části této zprávy.
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Obr. 10
Relace mezi objemem ztrátového plynu /ml/g uhlí/ a hloubkou vzorku pod

kontaktem

karbon–pokryv

Z grafu na obr.10 je patrné, že největší objem uvolněného ztrátového plynu ze vzorků
uzavřených v kontejneru náleží vzorkům odebraných ze zóny III. (cca do 250 m).
Malé objemy ztrátového plynu náleží vzorkům ve svrchní části zóny II. z hloubek cca
pod 290 m. pod kontaktem karbon – pokryv.

Toto rozložení nezávisí na stratigrafické příslušnosti ani na vlastnostech uhlí. Uvedený
závěr potvrzuje i výsledek z obr. 11.
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Vmax /ml/g/
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Obr. 11
Relace mezi Vmax /ml/g uhlí/ a hloubkou vzorku pod kontaktem karbon -pokryv

Obdobně je evidentní, že objem plynu Vmax je nejvyšší právě v zóně III. Mírně vyšší
hodnoty V max proti očekávání v zóně II v hloubkách nad 290 m jsou ovlivněny tektonickým
porušením masívu ve vrtu Věřňovice 1.
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Obr. 12
Relace mezi objemem uvolněného plynu z kontejneru (objem za standardních pT podmínek)
/ml/g uhlí/ a hloubkou vzorku pod kontaktem karbon –pokryv

Na obr. 12 je v grafu vykreslená obalová křivka maximálních objemů uvolněného
metanu z malých kontejnerů (Martinec, Kolář 1994) v závislosti na hloubce odebraného
vzorku pod povrchem kontaktu karbon - pokryv. Opět je evidentní, že maximální objemy
plynu jsou uvolňovány ze vzorků ze zóny III. Vzorky z vrtu Věřňovice 1 náležející zóně II.
mají mírně vyšší objemy uvolněného plynu, než predikuje obalová křivka. Důvodem je
lokální geologická stavba karbonu a tektonické porušení masívu v tomto vrtu, které umožňuje
jistou migraci a akumulaci metanu. Lze opět konstatovat celkovou shodu s dřívější
prognózou.
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Obr. 13
Relace mezi parametrem b a hloubkou vzorku pod kontaktem karbon – pokryv

Relace mezi hloubkou uložení vzorku pod kontaktem karbon – pokryv a rychlostním
parametrem b, vypočteným v první části této zprávy, je nejvíce instruktivní. Nejvyšších
hodnot parametru b, a tedy nejrychlejší odplynění (odpovídající nejnižší aktivační energii
vazby metanu na uhelné hmotě) dosahují vzorky ze zóny III. a současně nejnižší hodnoty pak
vzorky ze zóny II. kde se jedná o vzorky po přirozeném, asi terciérním, odplynění uhelných
slojí. Opět je tato relace ve shodě s přírodním modelem redistribuce metanu v karbonském
masívu.
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1. Nejvýznamnějším faktorem distribuce metanu v karbonském masívu je pozice vzorku
vzhledem k paleoreliefu karbonu a způsob izolace karbonského masívu mladšími
sedimenty resp.přímo existence nepropustných a propustných hornin.

2. Tato distribuce je málo nebo nevýznamně ovlivněna primárními vlastnostmi uhlí, je však
ovlivněna vlastnostmi uhelné hmoty ve zvětralinové zóně a anomální propustností
alterovaných hornin a karbonského masívu v přípovrchové zóně karbonského pohoří.

3. V zásadě není významných rozdílů mezi údaji zjištěnými pomocí malých kontejnerů (cca
100 g uhlí) používaných cca do roku 1995 a údaji, zjištěnými pomocí velkých kontejnerů.
Velké kontejnery však umožňují detailní rozbor desorbčních křivek a jsou tedy ve všech
ohledech spolehlivější a jejich údaje úplnější.

Změna pórovitosti s hloubkou.

Je známou skutečností, že na výplni neogenních molasových pánví se nejvýrazněji
uplatňuje efekt přibývání objemové hustoty (ubývání pórovitosti) s hloubkou vlivem
hydrostatického tlaku nadloží. Efekt bývá v literatuře často aproximován exponenciálními
vztahy (a to zejména v neogenních pánvích, recentních mořských a mladých platformních
sedimentech, pokud nejsou výrazněji tektonicky přepracovány). V sedimentárních
komplexech tohoto typu bývá exponenciální závislost těsnější než lineární, hlavně v
hloubkách do 1 až 2 km.

Rozbor některých aspektů charakteristik pórovitosti hornin strukturních pater

Karpat je ve vzorcích zpracovaných vrtů překryt flyšovými příkrovy. To znamená, že
jeho sedimenty bez tektonického nadloží příkrovů nebyly ve studovaných vrtech zastiženy. V
tomto zpracování není proto z hlediska, tedy tektonické pozice nijak členěn. Nynější mocnosti
autochtonních sedimentů karpatu jsou často druhotně tektonicky ovlivněny nasunutím
příkrovů za štýrských fází (Menčík et al. 1983). Jsou tedy místně nahromaděny do
zvětšených, nepravých mocností. Karpat sedimentoval na členitém dně karbonu, proto např.
bazální klastika jsou rozšířena nesouvisle. Primární členitost pánevního dna, jakož i tektonika
proto podmiňují nerovnoměrnost celkové mocnosti v ploše a přítomnost sedimentů karpatu v
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jednotlivých profilech vrtů. Karpat leží přímo na paleozoiku zejména v pruhu mezi Hranicemi
n. M., Příborem, jižním okrajem Ostravy-města až k hranici s Polskou republikou, u Českého
Těšína (Menčík et al. l.c:)
Spodnobádenská transgrese spočívá na denudovaném povrchu karbonu a příkrovech
staroštýrské fáze. Některé části spodnobádenské předhlubně (moravien) jsou rovněž v oblasti
Podbeskydské pahorkatiny částečně překryty mladoštýrským příkrovem slezské a podslezské
jednotky. Na denudovaném povrchu karbonu spočívá báden hlavně v oblasti Ostravska.
Střední báden (wielič) je zastoupen jen na Opavsku zejména pelity se sádrovcem. V
našem materiálu z vrtních jader se střední báden nachází např. ve vrtech OS - 1, Kravaře a OS
2, Hať. Ve vrtech nacházejících se v databázi leží báden často na svrchním nebo spodním
karbonu (např.vrty HV 23, Brňany, NP 559, Stará Bělá a NP 908).
Sedimenty bádenu, zastižené v max. hloubce cca 930 m pod recentním povrchem mají
numericky velmi výrazný hloubkový gradient pórovitosti, nejvyšší mezi studovanými
sedimenty ostatních strukturních pater. Koeficient lineární korelace Pef na hloubce je těsnější
než korelace exponenciální závislosti, i když obě jsou významné nejméně s 99,9%
pravděpodobností. Lineární gradient jílovců je vyšší než v případě pískovců.
Lze konstatovat, že celkový charakter hloubkových závislostí jednotlivých
strukturních pater je vzájemně odlišný. Mezi karpatem a bádenem je to dáno především
tektonickým znásobením mocnosti karpatu, a pravděpodobně i charakterem mnohdy
individualizovaných bloků jeho sedimentů, které mohou pocházet z nejrůznějších
hloubkových úrovní původního sedimentárního sledu pánve karpatu. Tyto původní hloubkové
úrovně sedimentace, z nichž pocházejí horniny studovaných bloků v pánvi, se pochopitelně
liší od recentní hloubky uložení, jsou zřejmě mnohdy i v převrácené pozici. Každý, takto
často individualizovaný provrtaný blok pak nese svůj převážně původní, do jisté míry
fixovaný stupeň kompakce a litifikace, který podle našeho názoru odpovídá spíše hloubce
původního

uložení

v

pánvi,

méně

hloubce

uložení

recentního,

podmíněného

postsedimentárním tektonickým přemístěním. To je též příčina, proč průměrné pórovitosti
karpatu v jeho provrtaném (= recentním uložení) jsou mnohdy lokálně relativně velmi vysoké,
ač je kra uložena poměrně hluboko. Příkladem toho může být např. autochtonní karpat ve
vrtech Gottwaldov pod magurským příkrovem. Bloky sedimentů karpatu byly často zatlačeny
do poměrně značných hloubek, přitom si ale zachovaly poměrně vysokou pórovitost,
pravděpodobně relativně blízkou stavu po kompakci a lithifikaci v sedimentární pánvi, oproti
které je recentní stav jen málo změněn.
Zatímco sedimenty bádenu jsou uloženy v důsledku poměrně málo intenzivního
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tektonického vlivu v relativně malých hloubkách, v případě karpatu je tomu naopak. Lineární
gradienty karpatu oproti bádenu (koeficienty b) jsou proto numericky nižší, v případě
pískovců karpatu je matematicky vypočtený lineární gradient nulový, u jílovců je průměrná
porózita v hloubce cca 3 km přibližně 8 %. Takto statisticky, tedy lineární regresí vypočtená
relativně vysoká pórovitost v této hloubce je tedy hlavně způsobena tím, že jednotlivé bloky
karpatu, jak byly zastiženy v jednotlivých vrtech, jsou recentně uloženy v různých hloubkách.
Hloubky tohoto tektonického ponoření neodpovídají vertikálnímu sedimentárnímu sledu
pánve (v této statistice je zahrnuto mnoho vrtů, které zastihly mnoho, pravděpodobně i zcela
individualizovaných bloků sedimentů karpatu).

Tabulka pórovitostí (Pef %) linearizovaných hloubkových závislostí neogenních
sedimentů vytvářených koeficienty a a b podle vztahu Pef = a + b h, kde h je hloubka v km.

stupeň

hornina

a

b

rozsah hloubek m

poznámka

karpat

jílovce

15,7

-2,5

131,8 – 2994

karpat bez územní rajoni-

pískovce

11,4

0

273 – 3009

zace, v pozici autochtonu

jílovce

28,5

-15,0

28 – 882

báden bez dalšího

pískovce

25,7

-17,6

19 – 927

stratigrafického členění

báden

Poznámka: v případě, že neexistuje významná hloubková závislost, je jako a uveden
aritmetický průměr, jako b hodnota nula.

Podslezský příkrov
Je charakterizován bez stratigrafického rozlišeni, protože tato stratifikace není ve
všech použitých vrtech provedena. V důsledku toho, že v jednotlivých členech či základních
stratigrafických jednotkách podslezského pří.krovu převládají pelitické uloženiny, je odděleně
zpracovaný soubor pelitů mnohokrát početnější než v případě psamitů. S tím též souvisí
skutečnost, že lineární hloubková závislost pro psamity je z daného počtu vzorků pod úrovní
95% pravděpodobnosti, nelze tedy ji považovat za významnou.
Všeobecně lze konstatovat, že celková úroveň kompakce a litifikace, tedy velikost
pórovitosti psamitů paleogenních a křídových uloženin podslezského příkrovu je zhruba
ekvivalentní psamitům karpatu. Rozdíly v nádržních vlastnostech těchto klastik obou formací
tedy pravděpodobně jsou poměrně malé. Aritmetické průměry (v obou případech bez
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prokázaného hloubkového gradientu) nejsou významně statisticky odlišné. V případě pelitů
byl u podslezského příkrovu (hodnoceného jako celek) prokázán mírný, přesto statisticky
významný hloubkový gradient. Pórovitost pelitů v případě podslezské jednotky jsou ve
srovnání s pelity karpatu v odpovídajících si hloubkách v průměru jen cca o 1% nižší
(absolutně), což při celkové úrovni pórovitosti je rozdíl nepodstatný. Úroveň kompakce a
litifikace podslezského příkrovu možno považovat za poměrně nízkou, mezi flyšovými
příkrovy za jednu z nejnižších.

Slezský příkrov
Jak již bylo konstatováno, členění slezské jednotky není jednoznačné. Vrty, z nichž
byl měřeny fyzikální vlastnosti na jádrech, jsou situovány pouze ve vývoji godulském,
alespoň ve smyslu Menčíka et al. (1983). Zařazení některých vrtů do vývoje kelčského, jeho
stratigrafických členů a jejich následné alternativní zpracování nebylo provedeno, vyžadovalo
by si rozsáhlejší přehodnocení, event. revizi stratigrafie za účasti specializovaných geologů.
Otázkou zůstává, zda přehodnocení je u těchto vrtů vůbec možné, protože by si často
nepochybně vyžádalo i revizi jader. Jisté je, že ve vrtech chybí vzorky vývoje bašského jak v
pojetí Menčíka tak i Eliáše. Podle našeho orientačního vzorkováni hornin bašského vývoje z
povrchu in Stránska-Ondra-Husák-Hanák(1986) existuji indicie, že kompakce a litifikace
sedimentů bašského vývoje je zhruba na úrovni vývoje godulského. Materiály vrtných jader
godulského

vývoje

obsahují

měření

těchto

stratigrafických

členů

či

základních

stratigrafických jednotek:
těšínsko-hradišťské souvrství
lhotecké vrstvy (souvrství)
pestré godulské vrstvy s ostravickým pískovcem
godulské vrstvy (souvrství) s.s.
krosněnské vrstvy (souvrství)
Jak je patrno z výčtu, mezi vrtnými jádry chybí istebňanské vrstvy (souvrství) a
podmenilitové souvrství slezské. Klastika godulských vrstev s.s. (souvrství) jsou prakticky
reprezentována ve dvou vrtech: Krásná 1 a Staré Hamry 1, 1a, krosněnské vrstvy (souvrství)
pak ve vrtu Hrachovec l.
Vyvřeliny těšinitové formace byly v zastižených jednotlivých tělesech ve vrtech
jádrovány sporadicky. Patří k podmořským příkrovům a mají většinou formu hypoabysálních
ložních žil, pouze ojediněle formu žil pravých, chybějí v uloženinách mladších než apt
(Menčík et al 1983). Z našeho hlediska, tj. velikosti pórovitosti, je třeba upozornit na relativně
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vysoké hodnoty (AM=6,4 %) pro tyto typy vyvřelin (láv). Hodnoty mohou být
pravděpodobně ještě vyšší, přecházejí-li lávová tělesa do tufů, či tufitů.

Předmagurský příkrov
Rozlišení a prezentace hornin předmagurského příkrovu, resp. jejich fyzikálních
vlastností v této zprávě je víceméně problematická. Předmagurská jednotka může být
charakterizována ve vrtu Brusné 1 (hloubka do 100 m), alespoň podle původního zařazení.
Eliáš(1998) profil vrtu naopak zařazuje do jím vymezeného kelčského vývoje slezské
jednotky. Byl zde zastižen pelitický vývoj, závislost na hloubce je v tomto rozmezí
neprokazatelná. K tomu lze pouze poznamenat, že pórovitosti a objemové hustoty zde slezské
jednotce neodpovídají, pórovitosti ve vrtu Brusné l, jsou pro slezskou jednotku netypicky
vysoké.
Dále byla jednotka pravděpodobně zastižena ve vrtech Jablůnka 1 a Rusava l. Ve vrtu
Jablůnka 1 byly měřeny 3 vzorky v hloubce 2,5 -3.0 km (průměr pórovitosti pelitů 5,6 %), ve
vrtu Rusava 1 pak 5 vzorků pelitů z intervalu hloubky do 0,5 km, průměrná pórovitost těchto
pelitů činí 11,4 %. Zjištěné pórovitosti {hlavně z vrtu Rusava 1) naznačují relativně nízkou
kompakci a litifikaci této jednotky jako celku. Relativně vysoké porózity jílovců
předmagurské jednotky odebrané z povrchu, situované na listu mapy 1:25 000 listu Holešov
tento závěr potvrzují. Je pravděpodobně srovnatelná s jednotkou podslezskou, resp. karpatem.

Račanský příkrov
Račanská jednotka magurského flyše je v bloku SEVER charakterizována výsledky
měření z vrtu Solánec I, kde bylo v "čelním antiklinoriu" (čelní část magurské skupiny
příkrovů) zastiženo soláňské souvrství (zde bez bližšího členění) a vrtem Slušovice l, kde bylo
zastiženo rovněž soláňské souvrství spolu se souvrstvím belovežským. Jde prakticky o dva
vrty spadající do tohoto bloku, zastihující magurský flyš, z nichž byly měřeny fyzikální
vlastnosti. Materiály petrofyzikálních měření z vrtů v této jednotce proto nelze pro celkové
zhodnocení zde pokládat za dostačující. Vezmeme-li však v úvahu naše výsledky měření z
povrchových vzorků tohoto segmentu račanské jednotky, které charakterizuje klastika
soláňského i zlínského souvrství včetně pískovcové facie kýčerských vrstev (Pesl, 1968), lze
předpokládat, že úroveň kompakce a litifikace se spíše blíží relativně vysoce zpevněné
jednotce slezské, i když ani zde nelze vyloučit možné místní anomálie z nejrůzněji
podmíněných - tektonických, litologických i jiných příčin
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Produktivní karbon
Moravskoslezský svrchní (produktivní) karbon je zpracován ve dvou oblastech: z vrtů
poblíže hranic s Polskou republikou a uskupeni vrtů situovaných jižněji cca 50 až 70
km.Dělící čarou mezi oběma zpracovanými oblastmi je spojnice Ostravy - města a Havířova.
Tato rajonizace vyplývá z paleogeografické situace těchto oblastí v paralické i
kontinentální molase hornoslezské pánve, přičemž paralická sedimentace převládá. Jižnější
uskupení vrtů (dále jižní region) se nachází severně od okrajového zlomu příkopu
„podbeskydské synklinály“ (zahrnuje oblast Rožnov p. R., Frýdlant n. Ostravicí), severní
uskupení vrtů (dále severní region) pak v oblasti Bohumína a Karviné, poblíže hranice s
Polskem. V obou oblastech se projevují jednak rozdíly zapříčiněné pozicí vzhledem k centru
pánve, jednak též rozdílným stupněm anchimetamorfózy, která se projevuje hlavně u pelitů.
Vzorkový materiál jižního regionu obsahuje stratigrafický rozsah sedlových až
petřkovických vrstev, tedy téměř celý namur.
Severní region je reprezentován prakticky pouze souvrstvím ostravským.
U severního a jižního regionu je možno pro pórovitosti a jejich hloubkové závislosti
interpretovat jako typické, že pískovce severního regionu vykazují relativně strmý hloubkový
gradient, pro paleozoikum méně obvyklý. Pro pískovce regionu jižního jsme zjistili lineární
gradient podstatně nižší, i když i zde je statisticky významný.
U jílovců severního regionu nebyl na rozdíl od regionu jižního zjištěn významný
hloubkový gradient, v obou regionech jsou však přímky hloubkových průběhů Pef relativně
blízké. Jílovce obou regionů mají Pef podstatně nižší než pískovce - posuzováno do hloubky
cca 1,5 km. Skutečnost lze vysvětlit vyšší kompakcí a litifikací jemnozrnných sedimentů,
které jsou snáze deformovatelné gravitačním zatížením nadloží. Pórovitost jílovců
produktivního karbonu je zhruba srovnatelná s pelity godulského souvrství slezské jednotky.
Existuje část vzorků v obou zrnitostních skupinách, hlavně severním regionu, kde pórovitost
přesahuje 10%, což případě paleozoických sedimentů není zcela běžné.
Rozborem pórovitosti uloženin spodního karbonu a devonu, jako nižšího strukturního
patra, včetně jeho karbonátové facie, příp. metamorfovaných hornin se podrobněji
nezabýváme. Z hlediska plynných i kapalných médií možno konstatovat, že tato strukturní
patra lze chápat jako nepropustná. Pro snazší celkovou orientaci uvádíme souhrnnou tabulku
hloubkových závislostí pórovitosti hornin produktivního karbonu pro jednotlivé zrnitostní
typy v severním a jižním regionu.
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Tabulka pórovitostí (Pef %) linearizovaných hloubkových závislostí produktivního
karbonu vyjádřených koeficienty a a b podle vztahu Pef = a + b h, kde h je hloubka v km.
region bloku SEVER

hornina

a

b

rozsah hloubek m

severní region

jílovce

2,6

0

676 – 2683

pískovce 10,6

-4,4

688 - 2705

jílovce

4,4

-1,8

581 – 2019

bez vrtu Jablůnka l

pískovce

5,7

-1,3

536 – 2005

bez vrtu Jablůnka 1

jižní region

poznámka

Poznámka: v případě, že neexistuje významná hloubková závislost, je jako a uveden
aritmetický průměr, jako b hodnota nula.

Při hodnocení pořadí kolektorských vlastností uloženin jednotlivých formací úseku
SEVER, jimiž se zabývá tato studie, je od nejvyšší do nejnižší pórovitosti možno orientačně
konstatovat následující pořadí:

Karpatská soustava
1) báden předhlubně (dále nerozlišený)

----

nejvyšší pórovitost

2) podslezská jednotka, autochtonní karpat (na téže úrovni s předmagurskou jednotkou?),
3) račanská jednotka magurského flyše (?) ve vrtu Solánec 1, pořadí je z tohoto hlediska
nejisté, může jít též o ekvivalent ad) 4, hodnocen zde (tedy v bloku SEVER) je pouze jeden
vrt,
4) slezská jednotka bez godulského souvrství (bez vrtu Staré Hamry 1a), částečně včetně těles
(láv) vyvřelin těšinitové formace (?),
5) godulské vrstvy s.s. slezské jednotky ve vrtech Staré Hamry 1,1a, Krásná 1,
variská platforma
6) svrchní, produktivní karbon jako celek - uloženiny, zvláště pískovce mohou být lokálně
ekvivalentní uloženinám slezské jednotky, zvláště se to týká jílovců godulských vrstev s.s z
vrtu Staré Hamry 1, 1a.
7) horniny spodního karbonu, devonu

----
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nejnižší pórovitost

V produktivním karbonu mohou existovat horizonty relativně vysoce pórovitých
hornin, hlavně zrnitostní kategorie pískovců.
Nejmarkantnější „skok“ v tomto ohledu existuje mezi bádenem a ostatními
strukturními patry, dále mezi podslezskou jednotkou spolu s karpatem a strukturními patry s
vyšší pórovitostí. Mezi formacemi zařazenými ad 3) až ad 6) jsou tyto kontrasty méně
výrazné.
Výsledky lze velmi stručně shrnout do konstatování, že horniny, které se jeví jako
relativně nejpříznivější pro

akumulaci plynných či kapalných

médií se

mohou

pravděpodobněji nacházet v bádenu, karpatu, podslezské a předmagurské jednotce (zde v
lokálních psamitických vývojích), méně již v jednotce slezské a račanské.

Souhrn poznatků
Při hodnocení rozhodujících petrologických vlastností byly šetřeny úrovně
propustností jednotlivých geologických formací české části hornoslezské uhelné pánve. Bylo
ověřeno že:
Ø při hodnocení kolektorských vlastností hornin uložených v jednotlivých formacích české
části hornoslezské pánve je možno konstatovat, že nejvyšší pórovitost mají horniny
bádenu. S hloubkou uložení formace pórovitost postupně klesá. Nejnižší pórovitost pak
mají horniny spodního karbonu a devonu. Akumulace plynných či kapalných médií se
mohou tedy nejpravděpodobněji vyskytovat v bádenu a karpatu podslezské a
předmagurské jednotky. Méně časté jsou pak akumulace ve slezské a račanské jednotce,
Ø plynopropustnost hornin uložených ve formacích české části hornoslezské pánve je téměř
vždy jeden až tři řády nižší než plynopropustnost uhelných slojí,
Ø absolutní hodnoty plynopropustnosti se pohybují v řádu 10-17 až 10-20 m2. Obecně lze
konstatovat, že horniny představují nízce propustné až nepropustné formace,
Ø při stanovení propustnosti hornin je tato vždy nižší ve směrech kolmých na vrstevnatost
než ve směrech rovnoběžných s vrstevnatostí,
Ø zvýšenou propustnost hornin nalézáme ve formacích tektonicky rozrušených nebo ve
zvětralých částech.

Z provedených měření pórovitosti i plynopropustnosti hornin vyplývá, že obdobně
jako u uhelných slojí je pro případ efektivní degazace nutno především výrazně zlepšit jejich
plynopropustnost a zajistit její dlouhodobost. Zvýšení propustnosti hornin in situ opět
můžeme dosáhnout pouze vhodnou a účinnou metodou štěpení (stimulace).
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2.3. Dílčí úkol 1.3 – Experimentální zařízení pro studium změn plynopropustnosti
uhelných slojí

Etapa 1

„Sestavení laboratorního zařízení umožňujícího studium změn propustnosti
včetně provedení experimentálních prací.“

Náročnost řešení problému zlepšování propustnosti uhelných slojí a horninových.

Podle požadavku řešitele není
experimentálních
prací v laboratorním
v modelovémzprávy
měřítku. Vlastní
zveřejněna
částa následně
Závěrečné
odstudium
tohoto problému přímo ,,in situ" je totiž technicky i ekonomicky velmi náročné a mělo by se
str. 57 až po str. 75
tedy zejména soustředit na ověření závěrů výzkumu v reálných podmínkách. Rozhodující
struktur a zejména dlouhodobé udržení tohoto stavu vyžaduje provedení takto zaměřených

podmínkou výzkumu je postupné sestrojení laboratorního zařízení, které by umožnilo
studovat ovlivňování problematiky propustnosti za definovaných podmínek srovnatelných s
podmínkami "in situ".

Z

výše

charakterizovaných

důvodů

jsme

přistoupili

nejprve

k

sestavení

experimentálního zařízení, které by v laboratorních podmínkách umožnilo sledovat děje, které
probíhají v ČR při uvolňování uhelných plynů po provedeném štěpení. Zde na rozdíl od
původního předpokladu spojitého toku desorbovaných plynů dochází prakticky k postupnému
poklesu intenzity desorpce až případně k jejímu potlačení. Vysvětlení tohoto jevu spatřujeme
jednak v postupném zanášení transportních cest v uhelné sloji respektive v horninových
strukturách a jednak v postupném omezování desorpčních schopností.

Omezení degazace snížením průchodnosti transportních pórů
V laboratorním provedení lze transportní procesy spojené při hydraulickém štěpení s
blokádou ústí pórů jejich zanášením drobnými částicemi ve vodní emulzi simulovat dvojím
způsobem:
a) kalovou suspenzi přímo zatlačit do pórů uhlí příslušné velikosti,
b) kalovou suspenzi připravit kontaktem suchých tuhých částic smíchaných ve vhodném
poměru s uhlím při nárazu tlakové vody na směs minerálních látek a uhlí.
Oba tyto způsoby mají svá oprávnění, poněvadž v prvním případě modelují kontakt porézního
systému uhlí s již vzniklou suspenzí, v druhém pak působení suspenze v okamžiku jejího
vzniku.
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Rozhodujícím faktorem při blokádě je vzájemná velikost ústí pórů a poloměru částice. Jestliže
je částice menší než ústí, vniká do póru a to do takové hloubky, v níž se průřez póru natolik
zmenší, že v něm částice uvízne. Vzhledem k nerovnosti povrchu částice a nerovnosti
povrchu póru, což je nutné v obecném případě považovat za pravděpodobné, nedojde k
úplnému uzavření póru, nýbrž pouze k zmenšení jeho účinného průřezu. Výsledkem tohoto
děje je vytváření nových pórů na styčném obvodu částice a původního póru, což způsobuje
následný lokální posun v distribuci pórů podle velikostí v závislosti na stupni nerovnosti a
vzájemného kopírování obou elementů. Při značném zúžení zde vzniká brzdící efekt, který
působí nejenom v místě blokády, nýbrž se projevuje v celém okrsku pórů všech velikostí
propojených s ucpaným pórem, který je pro ně sběrný a slouží jako transportní.
Pokud je velikost částice souměřitelná s velikostí ústí póru, uzavře pór jako zátka,
přičemž opět platí existence netěsností na styčném obvodu vyvolaných nerovností obou
povrchů. Důsledky jsou stejné jako v předchozím případě, pouze částice není pevně zaklíněna
do póru a při pohybu vnějšího nebo vnitřního tekutého media může dojít k jejímu uvolnění.
Třetí případ nastává, je-li částice větší než největší pór. Potom představuje pouze jeho
indiferentního souseda, který se neúčastní pohybu médií v porézním systému.
Mezi transportní póry v uhlí patří mezopóry, makropóry a hrubé póry, z nichž
především poslední, s efektivní velikostí danou poloměry většími než 7,5 μm, mohou být jako
vstupní cesta do porézního systému nejvíce ovlivněny přítomností částic suspenze. Vzhledem
k tomu, že velikost částic v suspenzi není teoreticky limitována, avšak prakticky dosahuje
určité mezní nejmenší hodnoty, je třeba do souboru pórů, které mohou být ovlivněny
částicemi, započítat rovněž makropóry zhruba až do poloměru > 0,5 μm, V tomto velikostním
intervalu přicházejí v úvahu rovněž částice suspenze, které jsou aktivní pro sledovaný děj.
Poněvadž při hydraulickém štěpení, které ve své podstatě představuje energické
rozpojování uhelných komplexů, závisí intenzita a rychlost odplyňování rovněž na rozsahu
odkrytého porézního systému, byla do řešení této otázky zařazen i vliv velikostí uhelného
zrna, s jehož zmenšováním se mění rozložení pórů a jejich transportní funkce.

Afinita jednotlivých plynů k povrchu uhlí
Povrch uhlí nelze považovat chemicky za homogenní s ohledem na přítomnost
kyslíkových atomů, které jako součást kyslíkatých komplexů vytvářejí adsorpční centra pro
selektivní sorpci, především plynů s polární molekulou. V případě neodkryté nebo čerstvě
odkryté sloje jsou obsazeny převážně molekulami metanu, který se jako inertní plyn sorbuje
na povrchu porézního systému uhlí bez rozlišení jeho chemického složení. K tomu přistupuje
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i skutečnost, že v uhelném plynu nelze očekávat kyslík, který jako součást prapůvodního
vzduchu během zuhelňovacího procesu zreagoval s organickou hmotou. Proto je v uhelném
plynu navíc obsažen dusík, jenž za reálných teplotních podmínek ležících vysoko nad
kritickou teplotou se prakticky neadsorbuje, takže zbývá pouze oxid uhličitý, jehož množství
je u uhlí – s obsahem metanu zajímavým z hlediska těžby - nízké.
Rozdíl mezi sorpcí metanu a CO2 v rozsahu teplotních podmínek in situ je kromě
různé afinity k uhelnému povrchu dán především odlišnou kritickou teplotou (metan -82,5°C,
oxid uhličitý 31,1°C), takže probíhá-li sorpce např. v teplotním intervalu 20 až 30°C, bude se
metan chovat jako plyn bez schopnosti kondenzace, zatímco oxid uhličitý jako kondenzující
pára. Proto vydatnost sorpce CO2 bude podstatně větší než CH4, a v přítomnosti obou plynů v
plynné směsi nad uhlím lze očekávat, že molekuly CO2 mohou v povrchu nahradit nepevně
vázané molekuly CH4, především na kyslíkatých centrech. Přitom třeba předpokládat, že
povrch porézního systému uhlí není metanem pokryt kompletně, takže sorpce CO2 se rozdělí
jednak na volná místa, jednak na místa již obsazená metanem. Poněvadž tato substituce
nabývá významu teprve po uvolnění metanu obsaženého v uhlí pod tlakem vyšším než 0,1
MPa, tzn. po vyrovnání jeho parciálního tlaku s tlakem barometrickým, byly laboratorní
zkoušky provedeny pouze v nízkotlaké oblasti.

Vliv suspenze na desorpci metanu
Na rozdíl od určování změn porézní struktury bylo pro stanovení vlivu vody a kalu na
desorpci metanu použito bezvodého vzorku obdobných zrnění. Na uhlí byl nejprve pod
tlakem adsorbován metan a po ustavení sorpční rovnováhy bylo uhlí následně uvedeno do
interakce s vodou případně kalem. Měření bylo provedeno na upravené vysokotlaké aparatuře,
jejíž schéma je uvedeno dále v textu. Funkčně hlavní součástí je pouzdro na skleněnou
baničku 7, která se rozbíjí šroubem ovládaným zvenčí. Měření se provádělo za standardních
tlakových a teplotních podmínek a jeho základní postup byl tento:
Vyhřátý vzorek uhlí v množství přibližně 25 g se nasype do měrné komory 1, do
pouzdra 7 se vloží skleněná ampule o objemu 17 cm3 naplněná vodou, systém se propojí na
vývěvu 5 a evakuuje se. Po evakuaci se uzavře ventil k měrné komoře 1, do referenční
komory 2 se napustí z tlakové láhve 4 metan pod tlakem 7;6 MPa, komory se mezi sebou
propojí a nechá se ustavit sorpční rovnováha, k níž za uvedených podmínek dochází zhruba
při tlaku 4,2 MPa.
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Schéma vysokotlakého adsorpčního zařízení
1 - měrná komora; 2 - referenční komora;
3 - digitální elektronický převodník;
4 - tlaková láhev; 5 - vakuová pumpa;
6 - temperovací vzdušná lázeň;
7 - pouzdro pro skleněnou ampuli

Vliv vody a kalu na změnu porézní struktury
Výsledky měření na uhlí o velikostí zrna 1 až 2 mm, které dokumentují změny v
rozložení pórů v uhlí vyvolané přítomností vody nebo kalu v porézním systému, jsou
přehledně vyjádřeny pomocí histogramu. Dochází v porovnání s původním vzorkem ve všech
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případech k malému poklesu celkového objemu mezo a makropórů Vmm. Tento jev, ve svém
významu celkem nepodstatný, lze vysvětlit tím, že cizí médium, voda nebo kal, vyplňuje
určitou část pórů a tím je vyřazuje z detekce. Mnohem závažnější, jsou posuny v objemech
skupiny mezopórů a skupiny makropórů, z nichž lze přímo odvodit míru vlivu vody resp. kalu
na porézní strukturu uhlí, navíc se zřetelným rozlišením způsobu jejich transportu do pórů.
Porovná-li se vzorek, kde voda vyplnila póry bez působení vnějších sil, se vzorkem, kdy byla
do pórů zatlačena, je zřejmé, že poměr v zastoupení Vmakro Vmezo se zmenšil zhruba 3-krát v
důsledku přeměny části makropórů v mezopóry patrně následkem bobtnání. Tyto změny jsou
ve své podstatě reverzibilní a po vysušení se systém vrátí do původní podoby. V souvislosti s
pohybem plynu v pórech lze však předpokládat, že již přítomnost tlakové vody omezuje jeho
pohyb.
Zásadní význam pro změnu porézní struktury má přítomnost tuhých částic kalu.
Částice, které se u vzorku dostaly do pórů pouze difúzním pohybem, vyvolaly poměrně malý
posun v distribuci, zatímco jejich zanesení do pórů tokem tlakové vody vede k velmi
zřetelnému omezení makropórů za vzniku nových mezopórů. Přítomnost jednotlivých médií
ovlivňuje rozdělení obou hlavních skupin transportních pórů, kdy od vzorku s nasáklou
vodou, přes vzorek s volně loženými tuhými částicemi a vzorek s natlakovanou vodou až k
vzorku s natlakovaným kalem se zastoupení makropórů systematicky snižuje a stoupá
přítomnost mezopórů.

Vliv vody a kalu na průběh desorpce
Jestliže cílem první série měření bylo určit změny porézního systému vzorku uhlí
vyvolaných přítomností vody resp. kalu, stanovení desorpce metanu za rozdílných podmínek
sledovalo přímý důkaz o působení těchto změn na degazační schopnost uhlí nasyceného
metanem. Rozdíly v kinetice desorpce metanu u vzorku (A) s původní nenarušenou porézní
strukturou, u vzorku (D) po tlakové injektáži vody a vzorku (E) s natlakovaným kalem jsou
znázorněny v přiloženém diagramu, (obr. č. 14) jako závislost změny tlaku metanu na čase.
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Obr. 14 Kinetika vysokotlaké sorpce, zrno 1 – 2 mm
Průběh kinetiky desorpce byl vyjádřen lomenou funkcí
P = τ / (a + b. τ ) ,
kde P (MPa) je tlak, τ (min) čas, a, b jsou konstanty, převedené v souřadnicích τ /P vers. τ do
lineárního tvaru. Tato transformace umožňuje stanovit konstantu b(MPa-1) resp. její
reciprokou hodnotu c, které lze přímo vypočítat z experimentálních dat pro všechna měření.
Obě veličiny mohou sloužit, bez ohledu na velikost zrna, jako rozlišovací parametry
charakterizující rychlost odplyňování υglob (MPa) vyjádřeným efektivní tlakovou změnou.
Z jejich porovnání vyplývá, že s klesajícím b stoupá τ glob, což vystihuje skutečnost, že
největší rychlost odplynění je u původních vzorků s neblokovaným porézním systémem,
přičemž tato rychlost u těchto vzorků opět stoupá se zmenšující se velikostí zrna v důsledku
zkrácení odplyňovací dráhy uvnitř porézního systému. Tato závislost je zachována i u vzorků
s vodou a kalem, přičemž v tomto pořadí rychlost opět klesá podle stupně blokování
výstupních pórů. Nalezené relace jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o
omezování desorpce plynu z uhlí po hydroštěpení. Pomocí směrnice b lze vypočítat skutečnou
rychlost desorpce c = P / τ jako reciprokou hodnotu součinu b. τ.
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Zatímco přítomnost vody nebo kalové suspenze vyvolává zřetelnou transformaci
porézní struktury, nejsou rozdíly v rozsahu desorpce v použitém tlakovém režimu tak
výrazné. To souvisí s tím, že určité zúžení transportních cest nebo dokonce uzavření jejich
určité části podstatně neomezuje rychlost odplynění.

Možnosti získávání zbytkového metanu vytěsňovací sorpcí
Desorpce plynu z uhlí v rozrušené sloji probíhá u volného plynu obsaženého v mezo a
makropórech samovolně až do vyrovnání jeho tlaku s okolním barometrickým. U plynu
adsorbovaného na povrchu mezo a makropórů, který však pro celkový obsah vázaného plynu
představuje pouze minoritní podíl, probíhá desorpce ve směru dosažení sorpční rovnováhy s
jeho parciálním tlakem v okolí, který při odvětrávání těženého prostoru je u metanu nulový,
takže jeho desorpce je prakticky úplná, podobně jako u volného plynu. Pouze plyn obsažený v
mikropórech se v důsledku zvýšené síly adsorpční vazby jen částečně řídí stejným
mechanismem desorpce, která není vždy reversibilní s adsorpcí. Jako mnohem příznivější se
jeví metoda vytěsňovací sorpce, která má své teoretické opodstatnění. Její technologie není
vázána na žádné vedlejší podmínky (hloubka uložení, objem rozrušené sloje, velikost
rozpojeného uhlí) a při vhodné volbě oxidu uhličitého jako sorpčního partnera dává, jak bylo
ukázáno, velmi přijatelné výsledky, když výměnnou sorpcí byl uvolněn metan v rozsahu 70 až
85 % jeho sorpčně vázaného množství.
Sorpce metanu provedená za laboratorních podmínek v každém ohledu imituje sorpci
probíhající v přírodních podmínkách, poněvadž mechanismy jsou naprosto shodné a ani se v
případě sorpce nemohou lišit. Při správně volených parametrech laboratorní pokus detailně,
vystihuje děje, které se uskutečňují in situ. Jestliže sorpce metanu byla měřena až do
rovnovážného tlaku okolo 80 kPa, bylo tak zajištěno prakticky úplné zaplnění mikropórů,
takže porézní systém byl přiveden do stavu, jaký se dá očekávat u slojového uhlí. Další
zvyšování tlaku, jak bylo ukázáno dříve, jen zanedbatelně zvyšuje adsorbované množství v
mikropórech, jak tomu může být v reálných podmínkách, kde se dá očekávat, že tlak metanu
v

mikropórech netěženého uhlí bude určitě vyšší, aniž by však ovlivnil jeho prakticky

využitelné množství.
Při laboratorní výměnné sorpci byl po napuštění oxidu uhličitého stále nad uhlím rovnovážný
parciální tlak (80 kPa), který zde zůstal po celou dobu měření. Při praktickém provedení by
však odplyňování napomáhalo průběžné snižování parciálního tlaku metanu nad uhlím jeho
únikem z těženého prostoru. Jestliže by technologie vytěsňovací sorpce byla použita v
reálných podmínkách těžby, musela by být zahájena až po úniku volného plynu a vyrovnání
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tlaku na barometrický. Technické podrobnosti realizace by bylo třeba detailně zvážit, zejména
s ohledem na vnášení partnerského plynu do vrtu a jeho izolaci v těženém prostoru po dobu
vytěsňování.

Souhrn poznatků
Z výsledků tlakové porozimetrie a vysokotlaké desorpce simulující podmínky
hydroštěpení vyplynulo, že natlakovaná voda resp. kal způsobují změny v porézní struktuře
uhlí, následně ovlivňující rychlost a rozsah desorpce metanu obsaženého v uhlí.
U vody lze předpokládat bobtnání jímž se zužují transportní cesty, u kalu je příčinou
vznik sférických překážek, které blokují hrubé póry a část makropórů.
Největší snížení desorbovaného množství ve srovnání s původním vzorkem bylo
zjištěno u vzorků, kterými procházely uhelné kaly.
Desorpce metanu sorbovaného pod zvýšeným tlakem vykázala závislost na velikosti uhelného
zrna a její rychlost stoupala se zmenšující se velikostí částic.
Jako jedna z možností zvýraznit desorpci metanu vázaného ve formě zbytkového plynu byla
studována sorpce CH4/CO2 jež ukázala, že oxid uhličitý je schopen vytěsnit 70 až 85%
metanu vázaného v-mikropórech, kde tento představuje hlavní podíl tzv. zbytkového plynu.
Z provedených pokusů též vyplynulo, že v laboratorních podmínkách nebylo možno
modelovat v širším rozsahu procesy ovlivňující propustnost „in situ“ se již projevilo postupné
zhoršování propustnosti uhelné hmoty v důsledku průchodu vody resp. Vodu se
suspendovanými tuhými částicemi (uhelný kal, propant a jiné). Toto zjištění umožnilo
vypracovat princip uspořádání modelového zařízení pro zevrubné studium změn propustnosti.
Tento princip je schematicky znázorněn na obr. č.15.
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Princip konstrukce modelového zařízení

Obr. 15
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Etapa 2

„Vypracování návodu experimentálního zařízení pro modelový výzkum a jeho
výstavba“

Navržené principy experimentálního zařízení vycházejí z poznatků získaných ze
zevrubné rešerše a zejména pak ze zkušeností a výsledků docílených na laboratorním zařízení
pro studium změn propustnosti viz. etapa 1.

Experimentální zařízení by mělo umožnit

přesněji modelovat skutečné podmínky ovlivňující změny propustnosti uhelných slojí i
horninových struktur.
Navržené principy byly rozpracovány do realizační dokumentace, která byla využita
při výstavbě vlastního zařízení. Souběžně byl zajišťován odběr vzorků z uhelných slojí i
horninových struktur tak, aby jich bylo možno následně využít při modelování možností
ovlivnit jejich propustnost.
Experimentální zařízení pro měření vodopropustnosti a řízené hydroporušování uhelných
vzorků
Na rekonstruované modelové zařízení jsou kladeny následující základní požadavky:

-

rozměr válcových zkušebních těles - průměr 90 až 100 mm, délka do 250 mm,

-

dimenzování zkušební komory pro tlak do 20 MPa ,

-

možnost měření koeficientu propustnosti,

-

možnost řízeného hydroporušování tlakem do 20 MPa.

Základním a klíčovým problémem, od kterého se celá konstrukce odvíjela bylo dokonalé
utěsnění zkušebního uhelného tělesa /vzorku uhlí/ ve vysokotlaké komoře. Cílem je, aby
veškerý protlačovaný objem plynu nebo kapaliny procházel celým sloupcem uhelného vzorku
při působení vertikálního i horizontálního napětí vyvolaného tlakovým médiem.
Konstrukce vysokotlaké komory

Řez vyvinutou komorou s popisem jejich částí je uveden na obr. 16.
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Obr. 16
Komora byla konstruována na pracovní tlak 20 MPa, na který byly dimenzovány
všechny zatěžované součásti. Je tvořena silnostěnným ocelovým válcem, povrchová úprava
Komaxit. Válcová plocha zkušebního tělesa (uhelný vzorek apod.) bude pokryta smršťovací
plastovou fólií která zajišťuje, že voda proudí v ose zkušebního tělesa. Těleso je umístěno v
držáku tak, že dosedá na perforovaný ocelový disk s mnohočetnými otvory o průměru 1 mm.
Pod perforovaným diskem je masivní rošt se spodními drážkami, mezi ním a spodním víkem
komory je plochý, ocelový, distanční kroužek. Spodní víko má otvor pro připojení
polyetylénové hadičky, sloužící k odvodu protlačené vody.
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Těleso je v držáku zatěsněno asi do výše 30 až 40 mm zalitím speciálním,
dvousložkovým, adhezívním

polymerem, který má po vytvrzení dostatečnou tuhost a

současně pružnost.
Horní část komory je uzavřena víkem, které má otvor se závitem pro připojení
vysokotlaké, ocelové kapiláry.
Obě víka komory jsou opřena o masivní ocelové desky, které jsou spojeny čtyřmi
šrouby.
Těsnění vík a držáku zkušebního tělesa je zajišťováno speciálními, vysokotlakými Okroužky.
Pohled na sestavenou a zapojenou zkušební komoru je na fotografii obr. 17, vzorek
pokrytý plastovou, smršťovací fólií zatěsněný v držáku je na fotografii obr. 18 a rozložená
komora na fotografii obr. 19.

Obr. 17
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Obr. 18

Obr. 19
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Měřici aparatura
Blokové schéma aparatury je uvedeno na obr. 20
Nízkotlaká voda - 0,6 MPa -je odebírána z vodovodního řadu. Je vedena do filtrační jednotky,
ve které jsou odstraněny pevné částice větší než 0,5 µm z důvodu zanášení komunikačních
cest ve zkušebním vzorku při dlouhodobých měřeních, které by vedlo ke zkreslování
výsledků. Odtud je voda vedena do zkušební komory a to bud' přímo - při měření
vodopropustnosti při tlaku 0,6 MPa, nebo přes vysokotlaké čerpadlo - při řízeném
hydroporušování.
Kontinuální měření tlaku je zajištěno čidlem připojeným ke stanici – počítač. Měření
průtoku vody protlačené vzorkem je prováděno gravimetricky tak, že voda zachycená za
určitý, přesně změřený časový interval je zvážena s přesností na desetinu gramu. Časové
intervaly jsou voleny s ohledem na rychlosti průtoku, čas je pochopitelně měřen kontinuálně v
průběhu celé zkoušky.

Vysokotlaké
čerpadlo

Filtrační jednotka
0,5 µm

Nízkotlaká
voda

Vysokotlaká voda
Měření tlaku

Zkušební
komora

Vyhodnocení

Měření průtoku
Voda
Data

Odtok
Obr. 20
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Etapa 3- „Funkční zkoušky modelového zařízení“
Funkční zkoušky aparatury

Cílem funkčních zkoušek bylo:
- odzkoušet těsnost komory s vloženým zkušebním tělesem do tlaku 20 MPa
- odzkoušet a doladit úpravu zkušebního tělesa - preparace adhezivním polymerem,
pokrytí válcového povrchu smršťovací fólií
- vypracovat metodiku měření vodopropustnosti při nízkém tlaku 0,6 MPa a vyšších tlacích
- zahájit zkoušky řízeného hydroporušování s cílem postupného vypracování optimální
metodiky
Zkoušky byly prováděny na dvou zkušebních tělesech z plynosilikátu a uhelném vzorku.
Plynosilikát byl zvolen jako levný materiál z důvodu "úspory" uhelných vzorků.

Zkouška těsnosti komory při vloženém nepropustném tělese

Cílem zkoušky bylo ověřit těsnost komory.
Zkušební těleso bylo vyrobeno ze silonu. Po zatěsnění adhezivním polymerem do držáku a
sestavení komory byl aplikován nejprve tlak 0,6 MPa po dobu asi jedné hodiny a poté
postupně vyšší tlak až do 20 MPa. Pod tímto tlakem byla komora ponechána asi jednu hodinu.
Výsledek zkoušky prokázal dokonalou těsnost komory s vloženým vzorkem.

Zkoušky na vzorcích plynosilikátu
Cílem těchto zkoušek bylo:
- odstranit problém s polymerním těsněním. Byl proto poněkud zmenšen průměr
zkušebního tělesa, tak aby těsnící vrstva byla silnější.
- propracovat metodiku měření. Bylo zařazeno kontinuální měření tlaku vody.

Měření vodopropustnosti při tlaku 0,6 MPa
Po zapojení tlaku došlo k průniku vody za 6 min 50 s, voda byla čirá bez okem
viditelných částic. Vážení odteklé vody bylo prováděno po dobu 34 minut ve 2-minutových
intervalech.
Průběh tlaku po dobu měření je na obr. 21. Absolutní hodnoty tlaku nejsou správné,
neboť bylo použito čidlo s rozsahem do 100 MPa a nízké hodnoty neměřilo s dostatečnou
přesností. Pro kontrolu chování vzorku je však citlivost měření dostatečná. Časová závislost
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koeficientu propustnosti je zobrazena na obr. 22.

Zkouška propustnosti plynosilikátu
12.4.2001
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Závislost koeficientu propustnosti na čase - plynosilikát
PS/2 - tlak 0.6 Mpa
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Měření při tlaku 5, 0 MPa
Po zvýšení tlaku na 5,0 MPa došlo asi po 80-ti sekundách k náhlému poklesu tlaku na
2 až 2,4 MPa, průtok vody významně vzrostl.
Průběh tlaku je zobrazen na obr. 23. Poslední prudký pokles naznačuje porušení.
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Po rozebrání komory byl vzorek plynosilikátu vyjmut z držáku a bylo zjištěno, že při
neporušeném zatěsnění vzorku do držáku došlo j k jeho mechanickému porušení, prasknutí,
což výrazně změnilo propustnost.
Dílčí závěr z měření na vzorku z plynosilikátu

- sestrojené experimentální zařízení je plně funkční jak pro měření vodopropustnosti těles
žádaných rozměrů, tak pro provádění řízeného hydroporušování. Měření koeficientu
propustnosti při tlaku 0,6 MPa je dostatečně reprodukovatelné
-

při zkoušce hydroporušení vyššími tlaky dochází k drcení zkušebního tělesa zejména v
místech uchycení v držáku. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že zde je největší
tlakový spád mezi vnějším pláštěm tělesa a pórovým prostorem uvnitř tělesa. Bude
tedy nutné zvolit jiný způsob hydroporušování.
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Měření vodopropustnosti na vzorku uhlí č.8589/1

Zkouška byla provedena na jednom z jádrových vzorků uhlí odvrtaných na dole Staříč
ve sloji B14, tř. 1455243/6. Vzorky byly po dodání uchovávány zabalené v PE fólii na
chladném místě.
Vzorek č.8589/1 určený ke zkoušce byl obalen plastovou, smršťovací fólií se stěnou
tenčí než v případě plynosilikátových vzorků. Tato fólie byla zvolena proto, aby tepelná
expozice vzorku byla co nejkratší.
Rozměry zkušebního tělesa byly: střední průměr 89 mm, střední délka 74,5 mm.
Těleso bylo utěsněno do držáku již popsaným způsobem. Fotografie tělesa v držáku je na
obr. 24.

Obr. 24

Po umístění tělesa do komory bylo zahájeno měření vodopropustnosti při tlaku 0,6
MPa.
Ihned po zapojení tlaku došlo k průniku vody. Vzorkovací intervaly proteklé vody
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byly zpočátku 3-minutové, poté byly upraveny na 5-ti minutové. Průtok proteklé vody a tím i
koeficient propustnosti klesal, bylo rozhodnuto pokračovat v měření do ustáleného stavu. Po
270-ti minutách bylo vzorkování proteklé vody přerušeno a po noční přestávce opět
obnoveno. Tlak přerušen nebyl,jen nebyla vážena proteklá voda. Měření dále pokračovalo
obdobným způsobem a bylo ukončeno po 9 685-ti minutách (necelých 7 dnech), kdy se

Podle požadavku řešitele není
zveřejněna
částbylyZávěrečné
zprávy
Vzhledem
k tomu, že při měření
čas od času zařazeny
5-ti minutovéod
intervaly
vzorkování odteklé vody, je možné
okamžitou
str.vypočíst
57 až
po objemovou
str. 75rychlost protékající vody
průtok odtékají vody ustálil a již se dále neměnil a jen nepatrně kolísal. Poklesl více než 160

krát. Vzorek byl z aparatury vyjmut, zabalen a uložen do chladu.

v daném čase a také příslušný koeficient propustnosti v daném čase. Vybrané hodnoty jsou
zobrazeny na obr. 25.
Z výsledků je patrné, že propustnost klesá v prvních hodinách poměrně rychle – za prvních,
necelých 5 hodin asi o 25%. Na polovinu klesne zhruba za 2,5 dne. Tato skutečnost byla
popsána a interpretována již dříve, měření však nebyla prováděna na větších zkušebních
tělesech.

Závislost koeficientu propustnosti na čase - uhelný vzorek
8589/1 - tlak 0,6 MPa
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Souhrn poznatků
Byla zkonstruována a vyrobena vysokotlaká zkušební komora pro měření
vodopropustnosti a provádění řízeného hydroporušování uhelných válcových vzorků
požadovaných rozměrů s průměrem 100 až 90 mm a délkou do 250 mm. Dále bylo sestrojeno
příslušné experimentální zařízení.
Bylo vyvinuto spolehlivé těsnění zkušebního tělesa a vypracována metodika měření.
Zkoušky provedené na vzorcích plynosilikátu a uhelném vzorku prokázaly plnou
požadovanou funkčnost zařízení pro zadaný účel.

2.4. Dílčí úkol 1.4 – Návrh metody štěpení uhelných slojí a okolních hornin zajišťující
dlouhodobou desorpci metanu

Etapa 1

„Provedení experimentálních pokusů s cílem nalezení nového postupu štěpení
uhelných slojí zajišťujícího dlouhodobou desorpci metanu

Cílem experimentálních prací

bylo ovlivnění časového poklesu vodopropustnosti

jádrových uhelných vzorků při modelových zkouškách.
Na tomto místě je nutno blíže objasnit, proč je pozornost soustřeďována na poznání
příčin časového poklesu vodopropustnosti uhelné matrice při průtoku vody, když hlavním
cílem projektu je udržení plynopropustnosti uhelných slojí po hydroštěpení pro zajištění ~
hluboké desorpce metanu.
Důvody jsou následující:
Při technologii hydroštěpeni uhelných slojí je používána voda, případně vodný roztok
anorganických i organických látek. Dosavadní pokusy v podstatě ukázaly, že vlivem
odčerpávání technologické vody a posléze i vody ložiskové, desorpce plynu postupně ustává a
to i tehdy, když je voda prakticky zcela odčerpána. Laboratorní zkoušky ukázaly, že k
časovému poklesu vodopropustnosti jádrových uhelných vzorků dochází jak u nenaštěpených,
tak naštěpených vzorků.
Příčinou tohoto nežádoucího jevu je, že přirozené i štěpením vytvořené komunikační
cesty jsou uzavírány současným působením následujících faktorů:
- již přítomné i štěpením vzniklé velmi jemné částice putují vlivem proudění médií plynu a vody a ucpávají komunikační cesty
- uhelná matrice bobtná, přičemž bobtná nejen anorganická fáze, zejména jílové složky, ale i
organická fáze vlivem hydratace. Bobtnají uvolněné a putující částice, stejně jako stěny
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komunikačních cest. Vlivem tohoto jevu dochází rovněž k omezeni průchodnosti
matrice pro média.
- působením horninového tlaku

Vzhledem k tomu, že při technologii hydroštěpení je vždy hlavní složkou štěpícího média
voda, je udržení plynopropustnosti sloje podmíněno udržením vodopropustnosti uhelné
matrice po dostatečně dlouhou dobu. Tato doba je v podstatě dána dobou setrvání
technologické a ložiskové vody ve sloji, tedy do účinného odčerpáváni technologické i
ložiskové vody.
Z této úvahy tedy vyplývá, že pochopení a následné případné příznivé ovlivnění
vodopropustnosti povede k zachování dostatečného objemu komunikačních cest v uhelné
matrici, a tím i k udržení plynopropustnosti.
Možnosti ovlivňování časového poklesu vodopropustnosti pomocí roztoků

Cílem experimentálních prací bylo na základě současných znalostí o vlastnostech
uhelné matrice, údajů o vodopropustnosti z dostupné literatury a vlastních představ a hypotéz
provést zkoušky, které by omezovaly časový pokles vodopropustnosti jádrového uhelného
vzorku při průtoku daného kapalného média (vody destilované až modelové ložiskové vody).
Pro zjednodušení experimentů bylo na základě již dosažených poznatků upuštěno od
opakování stejných typů pokusů na vzorcích neštěpených i hydroštěpených.

Metodika měření a vyhodnocování

K měření byla užita v podstatě stejná aparatura jako v roce 2001. Byly provedeny
pouze některé změny. Změny spočívají v tom, že držák vzorku, obě víka a plášť komory byly
nově vyrobeny z materiálu Certal. Jedná se o slitinu hliníku. Komora má tedy menší
hmotnost, což usnadňuje manipulaci při velkém počtu prováděných pokusů. Navíc plášť
komory, který byl v loňském roce z oceli pokryté plastovým povrchem Komaxitu, podléhal
při poškození komaxitového nástřiku korozí. Tento fakt vedl k nepříjemným jevům při
zkouškách, a sice vzniku rezavých úsad na povrchu vzorku, sítku apod., což by mohlo
ovlivnit prováděná měření.
Metodika měření plynopropustností, stejně jako vodopropustnosti byla shodná jako v
roce

2001.

Z

měření

byly

vyhodnocovány
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koeficienty

plynopropustnosti

kg

a

vodopropustnosti kw v jednotkách milidarcy [mD]. Všechna měření s destilovanou vodou,
vodnými roztoky až po modelovou ložiskovou vodou jsou uvedena v této kapitole. Pokusy
byly provedeny při hydrostatickém tlaku 206 kPa není-li uvedeno jinak. Hydrostatický tlak při
měření s koncentrovanými roztoky modelových důlních vod, které mají poměrně vyšší
hustotu, dosahoval až hodnoty 239 kPa.
Vzhledem k tomu, že v rovnici pro výpočet koeficientu vodopropustnosti jsou veličiny
pro viskozitu a hustotu, byly k výpočtům v případě roztoků použity příslušné hodnoty pro
použitý roztok. Hodnoty veličin byly odečteny z příslušných tabulek, v některých případech
byla nutná extrapolace nebo interpolace, v jiných se bylo nutno uchýlit k přiblížení pro
podobné roztoky. K charakterizaci časového poklesu vodopropustnosti, tedy ke kvantifikaci
kinetiky děje, vyhodnocován námi zavedený parametr t1/2. Je to doba (v hodinách), za kterou
klesne koeficient vodopropustností na polovinu. Menší hodnota parametru t1/2 tedy vypovídá
o tom, že pokles vodopropustností je v čase rychlejší. Lze tak porovnávat působení různých
typů vod i jiných parametrů na změny vodopropustnosti.
Ke zkouškám, které budou dále uvedeny, byl použit jádrový vzorek uhlí z Dolu Staříč,
sloj B14, tř. 1457330 o rozměrech: průměr 0,096 m, délka 0,084 m. Na vzorku byla
makroskopicky patrná vrstevnatost, viditelné trhliny nejsou přes celý objem vzorku.

Plynopropustnost vzorků z Dolu Staříč

Plynopropustnost byla měřena metanem při 25°C na kruhových destičkách 1 cm
vysokých s účinnou plochou permeace 7,07 cm2. Uvedené hodnoty jsou průměrem vždy
6 stanovení při různé hodnotě přetlaku [200 a 400 mbar] a doby průniku [10, 15 a 20s];
viskozita metanu ŋ= 0,0102 centipoise. Relativně nízké hodnoty přetlaku a krátké časové
intervaly jsou důsledkem poměrně velké průnikové plochy nově zavedené pro zajištění větší
homogenity vzorku.

Staříč

a) kolmo na vrstvy k1 = 6,75 ± 0,06 mD
b) rovnoběžně s vrstvami k2 = 54,9 ± 0,1 mD
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Přehled kvalitativních parametrů vzorku uhlí z Dolu Staříč

Wr

Ar

hr

Vr

Vdaf

Ad

17,62

19,62

9,38

Uhlí
(% hm)

Staříč (050)

0,93

9,30

89,78

Wr, Ar, hr, Vr - voda, popel, hořlavina, prchavá hořlavina v původním vzorku
Vdaf - prchavá hořlavina v bezvodé a bezpopelné substanci
Ad - popel v bezvodé substanci

Přehled texturních charakteristik uhlí z Dolu Staříč

ds

dz

Por

Vmm

Smm

Vmicro

Smicro

Důl

g . cm3

g . cm3

%

cm3 . g -1

m2 . g -1

cm3 . g -1

m2 . g -1

Staříč

1,381

1,295*)

6,22

0,0424

5,57

0,066

169,6

ds - skutečná hodnota

Vmm

objem mezo a makropórů

dz - zdánlivá hodnota

Smm

povrch mezo a makropórů

Por – pórovitost

Vmicro

objem mikropórů

Sm

povrch mikropórů

Ověření možnosti ovlivňování časového poklesu vodopropustnosti použitím modelových
důlních vod a roztoku chloridu vápenatého

Ke zkouškám s modelovými důlními vodami bylo přikročeno na základě předpokladu,
že zvýšené koncentrace iontů solí inhibují bobtnání uhelné matrice. Zvýšená iontová síla
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roztoku obklopujícího organickou fázi uhelné matrice do jisté míry omezuje difúzi molekul
vody podél řetězců dovnitř polymerní matrice a tím omezí rozpínání volných prostor bobtnání.
Přídavek chloridu draselného se opírá o poznatek, že relativně velký draselný ion
inhibuje bobtnání struktury jílových složek tím, že se zabuduje do jejich struktury.
Zkouška s roztokem chloridu vápenatého byla založena na publikovaných poznatcích
polských specialistů z AGH Krakow. Podle jejich výsledků uvedených v publikovaných
pracích, roztok chloridu vápenatého proudící přes uhelný vzorek obnovoval s časem jeho
propustnost. Nutno však poznamenat, že se jednalo o vzorek připravený lisováním drceného
uhlí, tedy nikoli jádrový vzorek uhlí odebraný přímo ze sloje.
Původní záměr, provést měření časového průběhu vodopropustnosti autentickou důlní
vodou odebranou na Dole Staříč, nemohl být proveden, neboť se nepodařilo odebrat důlní
vodu bez uhelných částic. Tyto částice by pak časový průběh vodopropustnosti negativně
ovlivňovaly, jednalo by se totiž v podstatě o filtraci suspenze uhelných částic jádrovým
vzorkem.
Bylo tedy přikročeno k přípravě modelové důlní vody. Jednalo se o roztoky chloridu
sodného, který je majoritní složkou důlních vod. Byly připraveny dva roztoky s odlišnou
koncentrací chloridu sodného. Roztok s nižší koncentrací chloridu sodného reprezentuje v
podstatě důlní vody se střední salinitou, roztok s vyšší koncentrací reprezentuje extrémně
salinní důlní vodu. K přípravě roztoku byl použit chlorid sodný, koncentrace roztoku byla
kontrolována stanovením koncentrace chloridových aniontů argentometrickou titrací a
stanovením obsahu rozpuštěných látek. Totéž platí o směsném roztoku chloridu sodného a
draselného a roztoku chloridu vápenatého. K přípravě uvedených roztoků byly použity
chemikálie čistoty p.a.

Ke zkouškám byly tedy užity následující roztoky:

koncentrace chloridových aniontů

roztok

[mg/l]

2,6 % NaCl

15 760

20 % NaCl + 2 % KCl

131 310

5,3 % CaCl2

33 660
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Výsledky měření plynopropustnosti uhlí na Dole Staříč
Jako plynné medium byl použit dusík

Výsledky měření a výpočet koeficientu plynopropustnosti
čas na 10

průtok

průtok

mano tlak

pb

p1

ml

[ml/min]

[m3/s]

[Pa]

[Pa]

[Pa]

[mD]

10,8

55,6

9,26E-07

24 000

100 100

124 100

7,36

11

54,5

9,09E-07

24 000

100 100

124 100

7,22

10,9

55,0

9,17E-07

24 000

100 100

124 100

7,29

10,9

55,0

9,17E-07

24 000

100 100

124 100

7,29

pozn.

k

[s]

průměr

7,29

Dusíku jako plynného média bylo použito proto, že jeho průtok minimálně ovlivní
vlastnosti uhelného vzorku jako takového. Vzhledem k nízkým rychlostem průtoku dusíku,
řádově jen 55 ml/min je pohyb tuhých částeček uvnitř komunikačních cest a rozdílu v měrné
hmotnosti dusíku a vody velmi malý.
Výsledky pokusů ověřující možnosti ovlivnění vodopropustnosti uhlí Staříč.
Nejprve byla stanovena základní vodopropustnost destilovanou vodou. Následující pokusy
byly zaměřeny na ověření modelové důlní vody střední a vyšší salinity a změny
vodopropustnosti.
Závěrem byl ověřen vliv použití cca 5 % roztoku chloridu vápenatého na změny
prostředí.
Grafické zpracování výsledků uvedených zkoušek je na obr. 23 hodnoty koeficientů
propustnosti a charakteristice časového poklesu parametrem t1/2 je uveden v následující
tabulce.
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Koeficienty propustnosti a časové závislosti vodopropustnosti při zkouškách s
modelovými důlními vodami a roztokem chloridu vápenatého se vzorkem uhlí z Dolu Staříč.

zkouška

kg

kw [mD]

kw [mD]

t1/2

[mD]

počáteční

konečný

[h]

7,29

-

-

-

vodopropustnost – destilovaná voda

-

4,32

-

-

vodopropustnost – 2,6 % NaCl

-

4,57

4,04

58

vodopropustnost – 20% NaCl + 2% KCl

-

4,96

1,47

~ 69 *

vodopropustnost – 5,3 % CaCl2

-

2,19

0,61

19

plynopropustnost „panenského“
(původního) vzorku

Kg - koeficient plynopropustnosti
kw - koeficient vodopropustnosti
t1/2 - doba, za kterou poklesne hodnota koeficientu kw na polovinu
•

- odhad hodnoty t1/2 , neboť po 32,5 h byl průtok roztoku zastaven a vzorek ponechán
v komoře pod tlakem, bez průtoku média po dobu 60-ti hodin, poté byl průtok
obnoven.
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Obr. 26
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Z výše uvedených výsledků měření vyplývají následující dílčí závěry pro uhlí Staříč:
-

roztoky modelových důlních vod významným způsobem nepotlačují časový pokles
vodopropustnosti.

Není

významný

rozdíl

mezi

koncentrovaným

a

méně

koncentrovaným roztokem modelové důlní vody, přídavek chloridu draselného je také
zdá se bez vlivu,
-

časový průběh vodopropustnosti pro koncentrovanější modelovou důlní vodu
naznačuje, že k poklesu propustnosti dochází i v případě, že roztok vzorkem neproudí

-

časový průběh vodopropustnosti destilovanou vodou po zkoušce koncentrovanou
důlní

vodou - měření 6 křivka na obr. 26

naznačuje, že k dalšímu poklesu

vodopropustnosti dochází i při výplachu komunikačních cest. To zdá se jen potvrzuje
to, že roztoky chloridu sodného neinhibitují pokles propustnosti,
-

rovněž časový průběh propustnosti s roztokem chloridu vápenatého ukazuje - viz.
křivku na obr. 26, že nedochází k příznivému vlivu vápenatého iontu. Tento výsledek
představuje rozpor s literárními údaji a proto byl ověřen opakovanými měřeními
prakticky s týmiž výsledky.

Zkoušky možnosti ovlivňování vodopropustnosti byly souběžně provedeny v témže
uspořádání i na uhlí Dolu Dukla.

Charakteristika uhlí z Dolu Dukla

Základní kvalitativní parametry vzorku uhlí z Dolu Dukla

Wr

Ar

hr

Vr

Vdaf

Ad

33,55

36,98

8,27

Uhlí
(% hm)

Dukla

1,09

8,18

90,73
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Základní texturní charakteristika uhlí z Dolu Dukla

Důl

Dukla

ds

dz

Por

Vmm

Smm

Vmicro

Smicro

g . cm3

g . cm3

%

cm3 . g -1

m2 . g -1

cm3 . g -1

m2 . g -1

1,356

1,271*)

6,27

0,0443

6,04

0,065

164,3

ds

-

skutečná hodnota

dz

-

zdánlivá hodnota

Por

-

pórovitost

Vmm

-

objem mezo a makropórů

Smm

-

povrch mezo a makropórů

Vmicro

-

objem mikropórů

Smicro

-

povrch mikropórů

*)

stanoveno stereometricky

Plynopropustnost:
a) kolmo na vrstvy k1 = 5,87 ± 0,13 mD
b) rovnoběžně s vrstvami k2 = 23,6 ± 1,4 mD

Výsledky měření změn koeficientu plynopropustnosti a vodopropustnosti
Časové změny koeficientu plynopropustnosti při průchodu vzorku dusíkem o kvalitě 5,0.
Objemová rychlost průchodu byla měřena bublinkovým průtokoměrem.

Výsledky měření a výpočet koeficientu plynopropustnosti
čas na 10

průtok

průtok

mano tlak

pb

p1

ml

[ml/min]

[m3/s]

[Pa]

[Pa]

[Pa]

[mD]

12,56

47,8

7,96E-07

48 000

100 250

148 250

4,21

12,56

47,8

7,96E-07

48 000

100 250

148 250

4,21

12,58

47,7

7,95E-07

48 000

100 250

148 250

4,20

pozn.

k

[s]

průměr
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4,21

Možné ovlivnění vodopropustnosti uhlí Dukla bylo sledováno pořadí pokusů obdobně
jak u uhlí Staříč tedy:
-

vodopropustnost destilovanou vodou

-

vodopropustnost destilovanou vodou po předchozí 16 hod. relaxaci (volné sušení)

-

plynopropustnost po předchozím průchodu destilované vody a 20,5 hod. relaxace

-

vodopropustnost po stanovení plynopropustnosti

Zjištěné změny koeficientů vodo a plynopropustnosti u uhlí Dukla uvádí v přehledu
následující tabulka a jsou graficky znázorněny na obr. 27.

zkouška

kg

kw [mD]

kw [mD]

t1/2

[mD]

počáteční

konečný

[h]

4,21

-

-

-

-

2,02

1,05

~2 1/2

-

0,57

0,43

-

3,64

-

-

-

-

1,95

1,27

~2 1/2

plynopropustnost „panenského“ vzorku
dusíkem
vodopropustnost – destilovaná voda
vodopropustnost – dest. voda po 16 hod.
relaxace
plynopropustnost po průchodu dest.
vody a 20,5 hod relaxace
vodopropustnost

–

dest.

voda

po

stanovené plynopropustnosti

Kg - koeficient plynopropustnosti
Kw - koeficient vodopropustnosti
t1/2 - doba, za kterou poklesne hodnota koeficientu kw na polovinu
Z výše uvedených výsledků měření vyplývají následující dílčí závěry:
-

časový průběh vodopropustnosti při průchodu destilovanou vodou vykazuje rychlý
pokles původní hodnoty propustnosti

-

průběh poklesu vodopropustnosti prakticky nelze příznivě ovlivnit přerušováním
průchodu destilované vody uhelným vzorkem

-

pokles plynopropustnosti zaznamenaný při porovnávání původní hodnoty pro prostup
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dusíku "panenským vzorkem", který před stanovením plynopropustnosti procházela
destilovaná voda přímo ukazuje na snížení propustnosti uhelného vzorku v důsledku
tuhých částeček, které částečně ucpaly komunikační cesty
-

porovnáme-li změny propustnosti stanovené na vzorcích dvou uhlí a to z Dolu Staříč a
Dolu Dukla zjistíme, že vodopropustnost u obou typů uhlí je negativně ovlivněna
průchodem vody. Rozdíly rychlosti poklesu propustnosti závisí zejména na typu uhlí a
dále čistotě procházející vody. Ve všech provedených pokusech bylo možno prokázat
nežádoucí pohyb tuhých částeček v komunikačních cestách, které přispívají k
nevratnému snižování propustnosti.
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původní vodopropustnost kw = 2,02 mD

původní plynopropustnost kw = 4,21 mD

Časová závislost koeficientu propustnosti pro dusík a dest. vodu v uhlí z Dolu Dukla

Obr. 27

kw (mD)
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Souhrn poznatků
Shrneme-li stručně poznatky, které vyplynuly zejména z modelových pokusů tyto
ukazovaly, že k časovému poklesu propustnosti při průtoku vody docházelo bez ohledu, zda
se jednalo o naštěpený nebo nenaštěpený vzorek. Příčinou tohoto jevu byl pravděpodobně
pohyb jemných tuhých částeček v trhlinách uhelné hmoty, dále pak schopnost uhelné hmoty
bobtnat včetně bobtnání přítomných popelovin jílovitého charakteru a konečně i působení
horského tlaku, který napomáhá uzavírání vytvořených komunikací.
Obdobné poznatky naznačovalo i komplexní zhodnocení výsledků provedených
hydroštěpení uhelných slojí v provozním měřítku "in situ".
Ke konečnému doporučení účinného postupu dlouhodobě zajišťujícího zlepšenou
plynopropustnost uhelných slojí a okolních hornin bylo účelné provést zkoušky, jejichž cílem
bylo na vzorcích dvou rozdílných typů uhlí z Dolu Staříč a Dolu Dukla zjistit časovou
závislost zhoršování propustnosti při průchodu destilované vody a modelových důlních (lépe
ložiskových) vod. Pro zjednodušení práce jsme upustili od řady pokusů, které by zhoršování
propustnosti na modelových vzorcích bez předcházejícího štěpení opakovaly též na
naštěpených vzorcích. Předchozí pokusy totiž prokázaly, že ke ztrátám propustnosti
docházelo bez ohledu na to, zda vzorek byl v průběhu měření hydroštěpen, či nikoliv.
Jelikož v reálných podmínkách degazace uhelných slojích včetně okolních
horninových struktur dochází vždy po hydroštěpení k čerpacím zkouškám, jejich cílem je
nejen odčerpat použité štěpící médium, ale následně i ložiskové vody s cílem vytvořit tlakový
spád, který by postupně nastartoval desorbční proces uvolňování metanu z uhelné sloje i
horninových struktur. Z těchto důvodů jsme při pokusech využili "modelové" důlní vody a
sice vytvořené jako 2,6% a 5,26% roztoky chloridu sodného. Experimenty prokázaly, že ani
"ložisková" voda není schopna zabránit časové ztrátě plynopropustnosti. Tento závěr patří i
roztoku 5,2% -chloridu vápenatého.
Z provedených experimentů vyplývá, že ani rychlé odstranění štěpícího média by
nezamezilo pozvolné ztrátě propustnosti, ke které by došlo působením ložiskové vody při
vytváření potřebné deprese umožňující nastartování vlastního degazačního procesu.
Z provedených experimentů tedy dále vyplývá, že průchod vody a to i ložiskové
komunikačními cestami vyvolává při vytváření potřebného degazačního tlakového spádu
dlouhodobý pokles původně vytvořené propustnosti. Je tedy zřejmé, že pokud se nenalezne
účinná přísada do proudící vody, což bylo předmětem výzkumů prováděných v rámci úkolu
2 "Stabilizace plynopropustnosti uhlí a hornin", bude nutno hledat jiné metody štěpení, které
by výrazně snížily nepříznivý vliv vody a vodních roztoků na plynopropustnost.
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Etapa 2 „Vypracování účinného postupu dlouhodobého zlepšení plynopropustnosti
uhelných slojí a okolních hornin

Pro experimentální pokusy bylo nezbytné získat celistvé vzorky uhlí ze sloje. Zajištění
kvalitních vzorků přineslo řadu potíží. Řešení problematiky odběru vzorků z uhelné sloje
přineslo následující poznatky:
Ø Odběry vzorků ze slojí ve formě kompaktních vrtných jader o průměru 95 - 100 mm a
délce 200 mm se ukázaly jako velmi obtížné. Vynutily si úpravy vrtného nářadí, aby
potřebné odběry orientovaných uhelných jader mohly vůbec být provedeny.
Ø Z dosavadních zkušeností při provádění odběrů uhelné hmoty vyplynulo, že odběrové
zařízení, které by mohlo zajistit stálý odběr přijatelných vzorků, musí splňovat několik
základních kritérií:
§

zajistit ochranu odebíraného vzorku před vlivem rotace vrtné kolony a výplachem dvojitý točný jádrovák

§

ochrana odebíraného vzorku v předpolí rozpojovacího orgánu - korunka s předstihem
tvořeným pilovým listem,

§

vnitřní průměr korunky 100 mm

Byla proto navržena konstrukce dvojitého jádrováku, který by popsaná kritéria splňoval.
Takový jádrovák byl vyroben.
Ø Souběžně s prováděním odběrových prací byla řešena problematika bezpečného
transportu odebraných vzorků z důlního pracoviště na povrch do laboratoře. Pro tyto účely
byl navržen a vyroben dvoudílný uzavíratelný kontejner s posuvnými víky.
Ø Během shora popsaných prací při odběrech vzorků v dole bylo odvrtáno celkem 11 vrtů
při celkové metráži 65 m. Bylo učiněno 54 jednotlivých odběrů se ziskem 5 celistvých
vzorků uhelné hmoty. O složitosti celého komplexu odběru svědčí skutečnost, že počet
odebraných vzorků činí pouze 9% z celkového počtu uskutečněných odběrů. Proto pro
další vzorkování byly použity lehké vrtné soupravy typu RVS l, RVS 11. Pro odběry
vzorků byl pak provedeny změny v konstrukci dvojitého jádrováku.
V dalším postupu byly odebrané vzorky uhlí připravovány do držáku pro
experimentální měření propustnosti v tlakové komoře, která byla k tomuto účelu
zkonstruována a vyrobena. Oproti původním předpokladům bylo zjištěno, že zmenšování
propustnosti po naštěpení vodou ovlivňuje podstatně í bobtnavost uhelné hmoty při průchodu
vody.
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Z měření vyplynuly následující závěry a doporučení:
Ø Z výsledků provedených experimentů vyplynulo, že vodopropustnost uhelných slojí se
v průběhu času postupně snižuje, až téměř zanikne. Příčiny tohoto jevu spočívají v
bobtnání uhelné hmoty vlivem vody. Bobtnání postupně snižuje propustnost uhelné
hmoty. Souběžně s bobtnáním působí negativně na propustnost také pohyb jemných částic
uhlí i propantu v trhlinách, což přispívá rovněž k jejímu snižování.
Ø Zmenšování propustnosti bobtnáním při průchodu vody je děj téměř reverzibilní. Ke
zlepšení propustnosti dojde vysušením vzorku plynem. Při opakovaném průchodu vody
však dojde opět ke snížení vodopropustnosti. Toto je však výrazně rychlejší, než se
projevila původně u "čerstvého" vzorku.
Ø Jak ukázal informativní pokus o změnách vodopropustnosti použitím vody s příměsí
CaCl2 (2 % roztok), ztráta propustnosti probíhala pomaleji.
Ø Informativní pokusy sloužící ke zhodnocení vlivu hydroštěpení sloje na její propustnost
ukázaly, že štěpení sice zvýší vodopropustnost, avšak při následném průchodu "vody"
vzorkem dojde opět k její postupné ztrátě.
Ø Opakovaným štěpením není možno zcela obnovit původní hodnotu propustnosti, dochází
pouze k částečnému zvýšení její hodnoty naměřené před štěpením. Její ztráta při
následném průchodu vody je však rychlejší.

Je nezbytné konstatovat, že byla propracována metodika vodopropustnosti a
plynopropustnosti tak, aby výsledky časově náročných experimentů byly srovnatelné a dobře
interpretovatelné.
Byly rovněž vypracovány a na dvou vzorcích různých uhlí aplikovány metody
laboratorního hydroštěpení uhelných vzorků ve dvojím režimu změn tlaku. Dobře
propracované metody měření vodopropustnosti umožňují jejich solidní porovnání.
Pozoruhodné výsledky poskytla měření časových závislostí koeficientů propustnosti
ve dvojcyklu vodo-plynopropustnost s předřazeným měřením plynopropustnosti. Přijmeme-li
jako reálný předpoklad, že bobtnání uhlí vodou je děj v zásadě reverzibilní, pak výsledky
měření potvrdily představu o pohybu jemných částic komunikačními cestami uvnitř uhelného
vzorku s jejich následným ucpáním.
Neméně pozoruhodné výsledky přinesly zkoušky hydroštěpení. Výsledky měření
ukazují, že různé typy uhlí se chovají odlišně. Dále z měření vyplývá, že bobtnání způsobené
vodou a pravděpodobný pohyb jemných částic uvnitř vzorku uhlí s narůstajícím časem snižují
vodopropustnost.
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Z těchto důvodů byly zahájeny experimenty, které směřují k inhibici bobtnání uhelné
matrice a též velmi jemných částic přítomných pravděpodobně v komunikačních cestách.
Informativní zkoušky provedené s modelovou důlní vodou vedly k mírnému optimismu a
opravňovaly k provedení dalších experimentů směřujících k potlačení bobtnání a tím k
udržení propustnosti.
Pokračování laboratorních experimentů bylo zaměřeno na ověření těchto poznatků v
modelovém měřítku.
Pro vypracování postupu, který by umožnil dlouhodobé zlepšení plynopropustnosti
uhelných slojí a horninových struktur, vhodného pro specifické geologické podmínky a
vlastnosti uhlí a hornin v české části hornoslezské pánve se ukázalo nezbytným provést
analýzu všech do té doby získaných poznatků v rámci dlouhodobého řešení programu výskytu
CBM (coalbed methane) v letech 1992 až 2001 v podmínkách "in situ". Pro vypracování
analýzy bylo využito poznatků získaných při provádění stimulace propustnosti ve
20 průzkumných vrtech, ve kterých bylo provedeno celkem 38 štěpení. Na štěpení se
zúčastnily vedle tuzemské firmy KaC, spol. s r.o. (32 štěpení) firmy Fracmaster (2 štěpení) a
Halliburton (4 štěpení). Z těchto štěpení je možno celkem 24 štěpení považovat za úspěšně
proběhlá, i když v žádném ze štěpených vrtů nedošlo k dostatečnému a trvalému zlepšení
propustnosti štěpené formace.
Z provedené analýzy proběhlých procesů stimulace vyplynulo:
Ø pro úspěšný průběh štěpení je vhodné toto provádět v zapaženém vrtu s kvalitní cementací
pažnic. Pro vlastní štěpení je pak nutné provést otevření zájmového intervalu perforací.
Ø při stimulaci průzkumných vrtů v ČR bylo až na dvě výjimky ve všech případech
provedeno hydroštěpení
Ø Jako štěpící kapalina byla použita:
- čistá voda při 8 štěpeních
- chemicky upravená voda (přídavek KCl a antifrikční přísada AFA) při 28 štěpeních
- voda s přídavkem gelu při 1 štěpení.
Ze zkoušených možností vyplynulo:
Ø použití gelu významně zvýší nosnost kapaliny pro propant a sníží i ztráty třením ve vrtu a
perforaci. Omezí pohyb propantu v trhlině, avšak pouze částečně pohyb uhelného kalu
Ø použití chemicky upravené vody omezí ztráty třením, avšak neomezí pohyb propantu ani
uhelného kalu ve vytvořené trhlině
Ø použití čisté vody vyžaduje použít vysoký hydraulický výkon pro začerpávání,
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Ø Jako propant byl při provozních zkouškách v ČR používán zásadně písek. Z vyhodnocení
a vyplývá, že s růstem hloubky štěpné formace je vhodné použít písek s větším průměrem
zrn
Ø Hydroštěpení slojí v hloubkách 1000 m a více vyžaduje obvykle štěpný tlak vyšší než
35 MPa. Štěpení se tedy neobejde bez použití speciální štěpící hlavy, neboť' zhlaví vrtů
jsou obvykle konstruována pouze na tlak 35 MPa. Štěpící hlavou se překlene kritické
místo, jakým zhlaví vrtu je, umožní se tak použití tlaku až do 70 MPa.
Ø Z provedené analýzy vyplynulo, že dosud v provozním měřítku použitá technologie
hydroštěpení v podmínkách ČR nebyla schopna zajistit trvalé zlepšení propustnosti,
uhelných slojí.

Soubor poznatků
Negativní výsledky modelových pokusů ověřující možnost udržení nebo zlepšení
vodopropustnosti uhelných slojí v české části hornoslezské pánve ukázaly nevhodnost použití
klasického hydroštěpení pro zajištění dlouhodobé propustnosti slojí.
Z provedených analýz tedy vyplynulo, že je nezbytné v průběhu řešení projektu č. 9 se
zaměřit především na ověření možnost nalézt účinné přísady do štěpící kapaliny – vody, které
by alespoň omezovaly, neb přímo zvyšovaly permeabilitu slojí a horninových struktur.

93

3. Výsledky řešení úkolu 2.

„Stabilizace štěpením vzniklých trhlin – předpoklad

udržení jejich průchodnosti

3.1

Dílčí úkol 2.1. Vypracování metody stabilizace sítě štěpením vzniklých trhlin
Etapa 1

„Hlavní faktory omezující průchodnost vytvořených trhlin“

Odstranění příčin snižování propustnosti již vytvořených trhlin není technicky možné
až následně po jejich vzniku, nýbrž je závislé na způsobu a technice štěpení, které vytváří
podmínky pro vznik prostorových překážek, jejich charakter, hustotu a rozložení.
Omezení propustnosti trhlin vytvořených při štěpení je ovlivněno zejména
následujícími faktory, které lze rozdělit do dvou skupin. Je to přítomnost cizích těles, která
svým profilem omezují pohyb kapalných a plynných látek v štěpené trhlině a tím snižují její
vodivost, a dále projevy uhelné hmoty a slojového masivu, které rovněž, avšak odlišným
mechanismem, vedou k omezení jednak vodivosti trhliny, jednak vlastní plynopropustnosti
uhlí.
Pro zajištění trvalé a dostačující vodivosti trhliny je třeba již při realizaci štěpících
prací volit takové podmínky, které by při možnostech aplikované techniky nejlépe
vyhovovaly charakteru stimulované sloje a po jejich ukončení vedly k optimální struktuře a
maximální vodivostí trhliny.

Přehled hlavních faktorů, které jsou příčinou omezení průchodnosti
Tlak nadloží
Konstantní tlak nadloží působí na opětovné uzavírání trhlin po ukončeném štěpení (jak
se děje např. u bez bezpropantového štěpení tento jev se proto snažíme eliminovat použitím
propantu.

Propant
Jeho částice působí jako lokální vzpěry, které po ukončení štěpení zamezují
opětovnému uzavření trhliny. Tím by mělo dojít k zajištění dostatečně průchodné trhliny ve
štěpené sloji, která je nezbytná pro udržení její dlouhodobé propustnosti.
Existují však negativní jevy spojené s použitím propantu, především v souvislosti s
dlouhodobým udržením vysoké vodivosti již štěpené trhliny, definované součinem její šířky a
propustnosti (koeficient štěrbinové vodivosti).
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Vznik tzv. propantových můstků, tvořených při vzájemném dotyku jednotlivých částic
propantu zejména při jeho vyšších koncentracích, které mohou způsobit výrazné zúžení
efektivního průřezu trhliny a tím snížení propustnosti až k nulovým hodnotám. Tato
nebezpečná koncentrace propantu může být chybně volena již při vlastním štěpení, nebo se
může po štěpení vytvořit v důsledku nasávání vody do porézního systému uhlí a tím
zahušťováním vrstvy propantu na tak zvanou „propantovou kaši“.

Vtlačování zrn písku do hmoty uhlí. Aby bylo zabráněno uzavření trhliny resp.
nepřípustnému omezení její vodivosti, volí se podle velikosti tlaku nadloží dostatečně vysoká
pevnost propantu, aby nedošlo k jeho zborcení. S vyšší pevností ovšem souvisí i vyšší tvrdost,
která u dvojice uhlí / písek způsobuje, zvláště při nedostatečné nebo nedokonalé ovalitě,
zatlačování zrn propantu do měkčího uhlí, což vede opět k přiblížení protilehlých povrchů
trhlin a tím k nežádoucímu zúžení jejího průřezu, event. až lokálnímu uzavření. Kromě písku
jsou ve stadiu ověřování i propanty na jiné bázi, z nichž optimální vlastností vykazují duté
pružné kuličky o dostatečné pevnosti, které se tlakem deformují, čímž vytvářejí větší
kontaktní plošku snižující specifický tlak na daném rozhraní. Z ekonomických důvodů se však
všeobecně před nákladnými umělými propanty stále dává přednost písku, i přes některé jeho
negativní projevy. Důležitým předpokladem pro správnou funkci propantu a současně
minimalizaci nežádoucích projevů je jeho správná koncentrace a rovnoměrné ~ rozložení po
délce trhliny. Tím se jednak zajistí pravidelný odstup paralelních ploch trhliny, jednak zabrání
lokálnímu nahromadění propantu, které by při vzniku můstků mohlo vést k omezení vodivosti
trhliny.

Kal
Vedle propantu mají na propustnost štěrbiny negativní vliv rovněž částice uhelného
kalu, který vzniká zejména abrazí povrchu štěrbiny štěpícím mediem. Při štěpení dochází
jednak k odlamování elementů drsnosti povrchu působením rázů štěpícího media (voda,
kapalný gel, plyn), k nimž dochází při přeměně jeho kinetické energie E = 1/2mv2 v tlakovou
sílu (m) jednak k abrazi uhelných stěn unášeným propantem. Čím je propant pevnější a tvrdší,
tím má větší abrazivní účinky, které zmírní jeho ovalita, jež mu dovoluje válivým pohybem
přejít přes malé nerovnosti povrchu. Množství a charakter kalu jsou rovněž podmíněny
mechanickými vlastnostmi uhlí, jeho pevností a tvrdostí, které musí být v určitém poměru
s týmiž vlastnostmi propantu. Částice vzniklého kalu, lehčí a jemnější písek, jsou jednak
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unášeny tokem, jednak na dráze sedimentují. Po ukončení štěpení kal může při nepříznivých
reologických vlastnostech štěpící kapaliny sedimentovat a vytvářet tzv. filtrační koláč, který
se v omezené míře tvoří rovněž na horním povrchu štěrbiny, kam jsou částice kalu strhávány
pohybem štěpící kapaliny, jež je nasávána do uhlí. Takto vzniklá ztráta štěpící kapaliny, jež je
při štěpení významným a ostře sledovaným faktorem, způsobuje zahuštění filtračního koláče,
podobně jako propantové kaše, který se stává málo pohyblivým a zůstává pevněji lpět na
stěně trhliny. Svou výškou způsobuje zmenšení světlosti trhliny a tím i snižuje Její vodivost
jako významný faktor. Individuální částice kalu navíc pronikají do porézního systému a tak
omezují permeabilitu uhlí. Za hlavní faktor vedoucí k vývoji filtračního koláče je považována
drsnost povrchu, zatímco hladký povrch při modelových zkouškách prakticky nevedl k jeho
vzniku.

Bobtnání
Je důsledkem samovolného nasávání vody do uhlí, které po určité době, v závislosti na
porézním systému uhlí a pevnosti jeho matrice, dosáhne rovnovážného stavu, který si v
přítomnosti kapaliny podržuje. Podle propustnosti uhelné hmoty k vodě může nasávání vody
probíhat nejen v okrajové vrstvě, nýbrž v určitém objemu do hloubky sloje, kde dojde
k bobtnání. Zvětšení objemu uhlí se projeví pouze směrem do trhliny, kdy protilehlé stěny se
budou k sobě působením značně vysokého bobtnacího tlaku přibližovat a tím zužovat
efektivní průřez trhliny.

Štěpící medium
Vlastnost štěpící kapaliny jako štěpícího media se charakterizují reologickým
chováním, nosnosti propantu, ztrátou tlaku vlivem. perforace, dynamickou ztrátou kapaliny,
přenosem tepla, včetně reologie kapaliny po zavedení přerušovače její gelové nebo pěnové
sedimentace kalu, spojená se vznikem filtračního koláče.
Použití kapalného gelu nebo pěny má své přednosti v transportu a distribuci propantu
a v potlačení vzniku kalu, ovšem jeho nevýhodou je přídavek chemikálií do štěpícího media
pro vznik gelové nebo pěnové struktury a nutnost jejích rozbití po ukončeném štěpení, což je
opět spojeno se zanášením dalšího činidla. Všechny tyto látky mají schopnost se adsorbovat z
roztoku na uhelném povrchu štěrbiny, a to jak na vnějším povrchu, tak v pórech, kam
pronikají spolu s nasávanou kapalinou. Poněvadž vynuceným tokem kapaliny při štěpení je v
každém místě trvale obnovován koncentrační spád těchto látek, může pokrytí povrchu jejich
sorbovaným množstvím dosahovat takové tloušťky, která je již schopna významnou měrou
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ovlivňovat propustnost povrchové vrstvy pro těžený plyn. Proto je nutno po rozbití struktur
tyto látky odstranit výplachem, čímž se propustnost zvýší až o 50 %. Toto blokování uhelného
povrchu se neomezuje jen na zmíněné chemikálie, nýbrž podobná kontaminace se týká všech
látek schopných sorpce na uhelném povrchu, tudíž i provozních materiálů.

Štěpení kapalným plynem
Je svým mechanismem v podstatě shodné s hydraulickým štěpením. Jako štěpícího
media se používá kapalného oxidu uhličitého, který zároveň slouží jako nosič propantu,
obvykle písku. Tato metoda se vyznačuje řadou předností, jako nepatrná abraze povrchu
trhliny, který je chráněn vrstvičkou plynného CO2, jenž se vypaří stykem s relativně teplou
plochou uhlí, eliminace bobtnání uhlí, po ukončeném štěpení se CO2 beze zbytku vrací na
povrch jako plyn. Nevýhodou je malá viskozita (97 mP) ve srovnání s vodou (0,8 cP), což
způsobuje rychlé zaostávání propantu za kapalným plynem po vstupu do trhliny i při rychlosti
sedimentace prakticky srovnatelné s vodou. (dH2O=1; dCO2 = 0,78).

Bezpropantové štěpení dusíkem
Je charakterizováno trhlinou vznikající odtržením i vodorovných vrstev, oddělených
mezi sebou převážně kliváží, s následnou deformací uhelné hmoty v jejich okolí, zejména
kolmo na směr injektáže, a pozvolným návratem do původního, stavu. Účinnou silou působící
na uzavírání trhliny je zde tlak nadloží a vyrovnávání pružné deformace napětím masivu
(nelze ovšem vyloučit ani příspěvek trvalé deformace).

Kapalný gel
Předně to jsou látky polymerního charakteru vytvářející ve vodě gelovou strukturu,
takže štěpícím mediem se stává zesítěný kapalný gel, jenž má pro štěpení řadu příznivých
vlastností, z nichž se odvozuje rovněž chování trhliny po štěpení. Je to jednak zvýšení
viskozity, čímž se příznivě ovlivňuje transport propantu, který podstatně pomaleji
sedimentuje během aktivní fáze štěpení, čímž se zajišťuje jeho rovnoměrnější rozdělení po
celé délce trhliny, a vyloučí se jeho lokální nahromadění, jež by se po ukončeném štěpení
nepříznivě projevilo v dalších etapách čerpání. Vzhledem k vnitřnímu uspořádání kapalného
gelu lze předpokládat klidnější tok, jenž si podrží turbulentní charakter vzhledem k nerovnosti
povrchu vznikající trhliny. Poněvadž současně však dojde k snížení povrchového napětí
kapaliny a tím i adhezních sil na fázovém rozhraní uhlí / kapalina, budou abrazivní účinky
štěpící kapaliny menší a proto i množství vznikajícího kalu s jeho negativními projevy. Lze
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očekávat, že vyšší viskozita příznivě ovlivní i mechanismus ukládání filtračního koláče a tím i
vlastní plynopropustnost uhlí na jeho kontaktním povrchu.

Štěpení pěnou
Metodou odstraňující některé negativní důsledky při štěpení samotnou vodou je
používání pěny, která se získá přídavkem pěnotvorné látky do směsi kapalného gelu a
propantu s následným napěněním pomocí disperze dusíku. Štěpení pěnou, která se připravuje
těsně před vlastní injektáží, má všechny reologické přednosti štěpení samotným kapalným gelem, navíc některé zdůrazňuje. Předně je to dokonalejší zajištění distribuce propantu v
trhlině, kdy jednotlivé částice jsou unášeny prakticky odděleně v plynových bublinách, takže nedochází k jeho lokálnímu nahromadění, dále je to pružnost celého štěpícího systému, která
umožňuje kopírovat povrch štěrbiny a tak snížit množství otěru.
Při štěpení plynem nedochází k abrazi uhelných stěn ani unášeným propantem, ani
odlamováním elementů drsnosti z povrchu působením rázů štěpícího media při přeměně jeho
kinetické energie E = 1/2mv2 v tlakovou sílu, kde m je specifická hmota media vztažená na
jednotkový objem a v rychlost toku. Nelze ovšem zanedbat částice uhlí, které se při štěpení
oddrolí z lomových ploch a hran a zůstanou v trhlině.

Rozdíl v destruktivních účincích je závislý na kinetické energii plynu a vody.
Specifická hmota m je totožné s hustotou d, kde u vody d = 1 g/cm3, zatímco u dusíku d =
0,0012505 g/cm3, takže při stejné rychlosti pohybu vlákna je síla působící náhlým jeho
zabrzděním při nárazu na překážku u plynu zhruba 1000 krát menší. Navíc kapalina je
nestlačitelná, kdežto u plynu dochází po nárazu ke stlačení čela paprsku. U propantu
prezentovaného pískem s hustotou d ~ 2,5 g/cm3 a unášeného štěpícím mediem stejnou
rychlostí, je naopak destrukční síla zhruba 2,5 krát větší než u vody.

Vzhledem k minimální abrazivitě nevzniká při štěpení plynným dusíkem v trhlině kal
a za nepřítomnosti propantu a vody ani „propantová kaše“ která by při vyšší hustotě spolu s
kalem vytvářela v trhlině systém můstků a tím překážku pro tok čerpaného plynu. Průřez
trhlinou zůstává proto trvale volný, postupně se však působením tlaku nadloží zužuje až do
eventuálního uzavření. Použití takto štěpených slojí má přes svou „čistou“ techniku pro těžbu
metanu jen časově omezený význam.
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Souhrn faktorů omezujících propustnost

Faktory vytvořené procesem štěpení:
a) Zadržení propantu v trhlině v souvislé vrstvě, zejména ve formě „propantové kaše“, jež
vzniká v důsledku ztráty kapaliny zahuštěním a zpevněním za vzniku mezizrnných
můstků.
b) Vznik uhelného kalu a jeho souvislých vrstev ve formě „filtračního koláče“, jehož
negativní působení se projevuje jednak snížením světlosti trhliny a tím i její vodivosti,
jednak omezením výstupu plynu z porézního systému uhlí.
c) Při použití štěpící kapaliny ve formě gelu nebo pěny zůstává bez čištění výplachem na
uhelném povrchu štěrbiny adsorbovaná vrstva aditiv omezující výstup plynu z uhlí.

Faktory odvozené z reakce štěpené sloje:
a) Působení tlaku nadloží na uzavření trhliny ve smyslu navrácení systému do výchozího
stavu, zvláště zřetelné při nedostatečné funkci propantu vnikajícího do hmoty uhlí.
b) Zvětšení objemu uhlí bobtnáním na okrajových vrstvách trhliny.

Změny propustnosti ovlivněné přítomností vody a uhelného kalu v naštěpených slojích
Podle poznatků při zkušební těžbě metanu z uhelných slojí stimulovaných metodou
hydraulického štěpení neprobíhá uvolňování plynu vždy podle předpokladů spojitým tokem s
postupně klesající intensitou. Je známo z průběhu odplyňování vrtných jader plynonosných
uhlí, že po počátečním krátkém výronu proud plynu poklesne na minimum. Pro vysvětlení
tohoto jevu byl vysloven předpoklad, že jednou z příčin je ucpávání transportních pórů v uhlí
velmi jemnými prachovými částicemi, které vznikají při rozpojování uhelné sloje nárazem
tlakové vody a vytvářejí s ní kal. Přetlakem vody vůči plynu v uhlí jsou tyto částice zanášeny
do ústí makropórů, které částečně blokují a tím omezují další únik plynu.
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Omezení degazace snížením průchodnosti transportních pórů

Transportní procesy spojené při hydraulickém štěpení s blokádou ústí pórů jejich
zanášením drobnými částicemi ve vodní emulzi lze v laboratorním provedení simulovat
dvojím způsobem:
a) kalovou suspenzi přímo zatlačit do pórů uhlí příslušné velikosti,
b) kalovou suspenzi realizovat nárazem tlakové vody na předem připravenou směs
minerálních látek a uhlí.
V prvním případě je modelován kontakt porézního systému uhlí s již vzniklou
suspenzí, v druhém pak působení suspenze v okamžiku jejího vzniku. Rozhodujícím faktorem
při blokádě je vzájemná velikost ústí pórů a průměru částice
Jestliže je částice menší než ústí, vniká do póru a to do takové hloubky, v níž se průřez
póru natolik zmenší, ze v něm částice uvízne. Vzhledem k pravděpodobné nerovnosti povrchu
částice a nerovnosti povrchu póru nedojde k úplnému uzavření póru, nýbrž pouze k zmenšení
jeho účinného průřezu, což způsobuje následný lokální posun v distribuci pórů podle velikostí
v závislosti na stupni nerovnosti a vzájemného kopírováni obou elementů. Při značném zúžení
se brzdící efekt uplatňuje nejenom v místě blokády, ale vzhledem k zesítění pórů i v celé
oblasti pórů propojených s ucpaným pórem.
Pokud je velikost částice souměřitelná s velikostí ústí póru, uzavře pór jako zátka,
přičemž při pravděpodobné nerovnosti obou povrchů je tato zátka netěsná. Důsledky jsou
stejné jako v předchozím případě, pouze částice není pevně zaklíněna do póru a při pohybu
vnějšího nebo vnitrního tekutého media může dojít k jejímu uvolnění.
Je-li částice větší než největší pór potom představuje pouze jeho indiferentního
souseda, který se neúčastní pohybu médií v porézním systému.
Mezi transportní póry v uhlí patří mezopóry, makropóry a hrubé póry, z nichž
především poslední, s efektivní velikostí danou poloměry většími než 7,5 μm, mohou být jako
vstupní cesta do porézního systému nejvíce ovlivněny přítomností částic suspenze. Vzhledem
k tomu, ze velikost částic v suspenzi není teoreticky limitována, avšak prakticky dosahuje
určité mezní nejmenší hodnoty, je třeba do souboru pórů, které mohou být ovlivněny
částicemi, započítat rovněž makropóry zhruba až do poloměru > 0,5 μm. V tomto velikostním
intervalu přicházejí v úvahu rovněž částice suspenze, které jsou aktivní pro sledovaný děj.
Hydraulické štěpení je provázeno destruktivním rozpojováním uhelných komplexů.
Intenzita a rychlost odplyňování závisí rovněž na rozsahu odkrytého porézního systému, proto
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byl do řešení této otázky zařazen i vliv velikostí uhelného zrna, s jehož zdrobněním se mění
rozložení pórů a jejich transportní funkce.

Z diskutovaných laboratorních výsledků simulující podmínky tlakové hydrotěžby
vyplynulo, že natlakovaná voda resp. kal způsobují změny v porézní struktuře uhlí následně
ovlivňující rychlost a rozsah desorpce metanu obsaženého v uhlí.
U vody lze předpokládat bobtnání, jímž se zužují transportní cesty, zatímco u kalu je
hlavní příčinou vznik sférických překážek, které blokují hrubé póry a část makropórů.
Největší snížení desorbovaného množství ve srovnání s původním vzorkem bylo
zjištěno u uhlí s natlakovaným kalem.
Desorpce metanu adsorbovaného pod zvýšeným tlakem vykázala závislost na velikosti
uhelného zrna a její rychlost stoupala se zmenšující se velikostí.

Změny koeficientu propustnosti měření na fyzikálním modelu puklin vyvinutém na VŠB
TU Ostrava vyplněných propantem.

Jednou z významných fází hydraulického štěpení je vytvoření komunikačních kanálků
(puklin), které mají mít co možná nejvyšší propustnost. K dokonalému vyplnění
komunikačních kanálků se v praxi používá materiál, který je označován jako propant.
Nejčastěji používaným propantem jsou křemičité písky, skleněné kuličky, syntrované
materiály (např. borax) apod. Tyto materiály mají různé vlastnosti v závislosti na
granulometrickém složení, tvaru zrn (sfericita, ovalita) apod. Každý z těchto materiálů se v
horninovém prostředí chová jinak. Jeden z hlavních faktorů, které mají vliv na propustnost
materiálu je hloubka uložení vrstev určených ke štěpení a tzv. svírací tlak horninového
prostředí. Např. firma KaC Hodonín s.r.o. používá pro hydraulické štěpení písek z lokality
Provodín, který se suší a posléze třídí na zrnitostní frakce 0,4 až 0,8 mm a 0,8 až 1,2 mm
Tento písek splňuje parametry dle normy API .

Měření změn propustnosti v modelových puklinách vyplněných propantem

Samotné měření bylo realizováno ve dvou fázích na aparatuře MAF VI (měřící
aparatura filtrační sestavená pracovníky IGI HGF). V první fázi byly měřeny koeficienty
propustnosti vodárenského písku o zrnitostních frakcích 0,5 až 1 mm; 1 až 1,6 mm;
1,5 až 2 mm. Toto měření mělo orientační charakter, kdy byl hledán nejlepší metodický
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postup pro další měření. Pro měření byla stanovena šířka trhlin, která činila 1, 1,5, 2,3 mm.
Trhliny byly modelovány na ocelovém podélně děleném jádře viz obr. c. I až IV, 3a), které
bylo vloženo do ocelového pouzdra (viz obr. I až IV, 3b), kde bylo jádro upevněno a utěsněno
dvousložkovým tmelem. Po 50 minutách, kdy došlo k zatuhnutí tmele, byl do simulované
trhliny v jádře pěchován písek o dané zrnitosti. Po zaplnění trhliny pískem bylo pouzdro s
jádrem vloženo do dolní části měřící aparatury (viz obr. č. I až IV, 2). Na dolní části měřící
aparatury byla připevněna její horní část (viz obr. c. I až IV, 1) a utěsněna dotažením šrouby.
Tím byla aparatura připravena k měření. V horní části aparatury je umístěn redukční ventil, na
který se napojuje hadice, umožňující přívod požadovaného média. Redukčním ventilem lze
regulovat tlak, pod kterým se médium do aparatury vhání. Na dolní části aparatury je
upevněna výtoková hadice, kterou vytéká médium z aparatury. Nejdříve byl měřen koeficient
propustnosti pro vzduch. Na horní části aparatury byla napojena hadice a kompresorem byl do
aparatury intervalově vháněn vzduch pod tlakem 0,05 až 0,3 MPa (0,5 až 3 atmosféry).
Výtoková hadice byla napojena na průtokový měřič (viz obr. c. I až IV, 4) a postupně byly
odečítány naměřené hodnoty. Po ukončení měření se vzduchem bylo přistoupeno k měření k
měření vodou. Voda byla do aparatury vháněna rovněž intervalově pod tlaky 0,05 až 0,3 MPa.
Větší tlak než 0,3 MPa nebylo možno v daných podmínkách vyvinout. Pro odečítání hodnot
průtoku vody byl použit odměrný válec (viz obr. c. I až II, 5). Tím byla skončena první fáze
měření.
Po ukončení jednotlivých měření s pískem o dané zrnitosti byla provedena výměna
písku za jinou zrnitostní frakci, případně byla zvětšena šířka trhliny. Při každém zvětšování
šířky trhliny bylo nutno čekat 50 minut na zaschnutí těsnícího tmelu kolem ocelového jádra v
ocelovém pouzdře. Jednotlivá měření o dané šířce trhliny a písku o dané zrnitosti byla
prováděna třikrát, výsledné hodnoty byly zprůměrovány.
Ve druhé fázi měření byl již použit písek, který se využívá jako propant při
hydraulickém štěpení v praxi a který byl poskytnut firmou KaC Hodonín. Tento písek pochází
z lokality Provodín. Před použitím je sušen a tříděn na zrnitostní frakci 0,4 až 0,8 mm a 0,8 až
1,2 mm. Postup měření byl prováděn stejně jako v předchozím případě, ale toto měření bylo
doplněno měřením se štěpící kapalinou označovanou AFA (antifrikční aditivum). Postup
měření s přípravkem AFA se poněkud odlišoval od předešlého způsobu, neboť k dispozici
bylo pouze 5 litrů této štěpící kapaliny. Kapalina byla přes redukční ventil nalita do aparatury
a potom s pomocí kompresorového vzduchu byla vháněna pod daným tlakem do trhliny
s pískem. Průtok kapaliny byl odečítán na odměrném válci. Jako časové hodnoty při měření
průtoku vody a štěpící kapaliny byla zvolena 1 minuta. Je to méně než se používá při
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laboratorním stanovování propustnosti, ale vzhledem k protečenému množství média byla tato
hodnota považována za vhodný časový úsek. U měření se vzduchem byla sledována
stabilizace plováčku v průtokovém měřiči, takže měření času nebylo potřebné.

Přesnost měření mohla být negativně ovlivněna:

-

odečítáním z průtokového měřiče a odměrného válce,

-

dodržováním časové konstanty ve smyslu přesného stopnutí jedné minuty,

-

nestejným stlačením písku v trhlině,

-

tlakem, pod kterým se médium do aparatury vhánělo; tlak mohl nepatrně kolísat.

Koeficient propustnosti byl určován z naměřených hodnot na základě Darcyho zákona
ze vztahu

Kp =

Q . μ . ΔL
S . Δp

(m2)

kde
Q

objemový průtok kapaliny (m3.s-1)

μ

dynamická viskozita kapaliny (N.s.m-2)

ΔL

délka dráhy filtrace (m)

S

průřez kolektoru, kolmý na směr prodění (m2)

Δp

rozdíl hydrostatických tlaků (Pa)
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Vysvětlivky k obr. I až IV:
1)

- horní část měřící aparatury

2)

- dolní část měřící aparatury

3a)

- ocelové podélně půlené jádro simulující trhlinu

3b)

- ocelové pouzdro, ve kterém je jádro uchyceno a utěsněno tmelem

4)

- průtokový měřič na měření průtoku vzduchu

5)

- odměrný válec na odečítání průtoku vody

6)

- sušený tříděný písek o zrnitosti 0,4 až 0,8 mm; 0,8 až 1,2 mm

Zhodnocení měření

Z průběhu naměřených hodnot jednoznačně vyplývá, ze při průtoku média porézním
prostředím dochází ke zhutňování tohoto prostředí a tím i ke změně propustnosti. Z toho je
zřejmé, že je-li trhlina menší, je změna propustnosti z hlediska tzv. svíracího (zatláčecího)
tlaku větší. To znamená, že při porovnání propantu o zrnitosti 0,4 až 0,8 mm a 0,8 až 1,2 mm
lze říci, ze propant o nižší zrnitosti reaguje velmi citlivě na zhutnění a reaguje tak i v menších
trhlinách, zatímco propant o větší zrnitosti není na samotné zhutnění tak citlivý, proto jsou
propustnosti větší.

Souhrn poznatků

Byl měřen koeficient propustnosti na měřicí aparatuře MAF VI, vyrobené v laboratoři
Institutu geologického inženýrství HGF VŠB - TUO. Měření byla prováděna s využitím
vodárenského písku a dále písku dodaného KaC Hodonín s.r.o., který se používá jako propant
při hydraulickém štěpení v praxi. Jako médium byl při měření používán vzduch, voda a
štěpící kapalina (AFA - antifiikcní aditivum). Po měření vodou a štěpící kapalinou byly
výsledky naměřených a vypočtených hodnot zpracovány do tabulek a grafu, které vypovídají
o propustnosti písků dané zrnitosti.
Lze konstatovat, ze propant o menší zrnitosti reaguje, díky menším mezizrnným
prostorům, velmi citlivě na zhutnění. Naopak propant o větší zrnitosti má větší mezizrnné
prostory a proto není tak citlivý na zhutnění. Ke změně propustnosti dochází na základě
zhutňování propantu v trhlině vlivem tlakových projevů.
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V praxi dochází vlivem velkých hydraulických výkonů při štěpení a vlastností uhlí ke
vzniku jemnozrnného prachového uhlí, které vniká do mezizrnných prostorů propantu v
trhlině a snižuje propustnost.

Mezi hlavní faktory omezující průchodnost hydraulickým štěpením vytvořených trhlin
patří přítomnost vody, dále zejména uhelného kalu a konečně i určitá měřitelná roztažnost a
stlačitelnost propantu přítomného ve vytvořených štěrbinách.
Z těchto faktorů, jejichž vliv na změny propustnosti byly v laboratoři sledovány má
negativní vliv na propustnost zejména stimulací vytvořený uhelný kal.

Z dosud provedené analýzy výsledků štěpení na průzkumných vrtech CBM
provedených v ČR vyplývá, že vzhledem ke specifickým geologickým podmínkám vzniku a
uložení hornoslezské pánve a fyzikálně - petrografickým vlastnostem uhlí se uvolňuje při
stimulaci horninových struktur včetně slojí větší množství velmi jemných prachových částí,
které nepříznivě ovlivňují plyno i vodopropustnost.
Přísady do štěpící kapaliny navržené firmou Halliburton nejsou schopny zamezit
nepříznivému vlivu uhelných kalů na vytvořenou propustnost slojí, neboť fixují dobře
propant, avšak nikoliv uhelný kal.

Významným doplňujícím faktorem je stanovení mikrotvrdosti uhlí, neboť tato nám
charakterizuje mechanické vlastnosti uhlí, zejména jeho křehkost, pružnost, plastičnost, které
se projeví zejména v průběhu štěpení. Křehká uhlí při štěpení uvolňují výrazně více jemné
uhelné frakce. Tvrdá uhlí naopak zvyšují nároky na vlastnosti propantu, zejména jeho
pevnostní charakteristiku.

Z provedené analýzy vyplynuly hlavní faktory, které mohou způsobovat omezení
propustnosti slojí. Jsou to procesy:
Ø vytvořené štěpením (vznik propantové kaše, vznik uhelného kalu a další),
Ø odvozené z reakce uhelné sloje (tlak nadloží, bobtnavost a další)
S těmito hlavními faktory bude nutno pracovat při hledání účinné metody štěpení
vhodné pro podmínky uhelných ložisek ČR
Měření koeficientu propustnosti na fyzikálních modelech puklin vyplněných
propantem bylo realizováno ve třech fázích, a to s vodárenským pískem, dále vodou s pískem
Provodín používaným v praxi pro hydraulické štěpení a kapalinou AFA a konečně s pískem
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Provodín a vodou upravenou povrchově aktivními přísadami.

Z průběhu testů vyplynulo, že propant menších zrnitostí reaguje velmi citlivě na
zhutnění. Právě vlivem zhutňování propantu v trhlině dochází ke změně propustnosti. K tomu
přispívá vznik jemnozrnných uhelných částic při štěpení velkými hydraulickými výkony. Tyto
částice vnikají do mezizrnných prostorů propantu v trhlině a snižují tak propustnost.

Z komplexní analýzy v současnosti dostupných zahraničních i tuzemských poznatků
vyplývá, že problém dlouhodobého udržení propustnosti horninových struktur i uhelných slojí
je zásadním problémem, o jehož úspěšné vyřešení se pokouší řada předních univerzitních i
výzkumných pracovišť v USA i dalších zemích, kde je problém degazace nebo těžby
uhelného metanu závažný.

Výsledky výzkumu ukazují na zásadní význam bobtnavosti uhelné hmoty i hornin pro
zhoršování vytvořené propustnosti. Tyto poznatky jsou zcela v souladu s dílčími poznatky
získanými v rámci řešení projektu č. 9. Obdobně negativně se na udržení propustnosti
projevuje razantní vytváření trhlin tlakem při hydraulickém štěpení křehkých uhlí.
Cesty řešení spatřují zahraniční pracoviště v omezení bobtnavosti volbou vhodného
štěpícího média. Takovým může být voda s přísadami látek omezujících bobtnavost (jde o
přísady látek povrchově aktivních, ovlivňujících povrchové vlastnosti uhlí), případně vhodně
volených gelů, které omezují silové působení štěpícího média na stěny trhliny, avšak tuto ~
nekolmatující.

Pro vhodnou volbu způsobu štěpení v konkrétních podmínkách vrtu je nutno vždy brát
v úvahu komplex parametrů od geologických podmínek, technologie zhotovení a zapažení
vrtu přes konkrétní fyzikální a chemické vlastnosti štěpené struktury, vlastnosti štěpícího
média, způsob štěpení a následně odtlakování štěpeného intervalu až po dobu nutnou k
vytvoření potřebného tlakového spádu pro rychlou desorbci metanu.
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Etapa 2 „ Výběr vhodných látek zamezujících pohybu tuhých částic v trhlinách“
Možnosti ovlivnění štěpícího media a snížení migrace částic v puklinách.

Při štěpení uhelné sloje pomocí tlakové vody s pískovou suspenzí dochází ve vrtu k
postupnému (časovému) útlumu plynodajnosti, patrně vlivem nežádoucího "utěsňování"
vzniklých trhlinek a pórů uvolněnými a transportabilními jemně disperzními částicemi uhelné
substance.
Problém má specifický mnohorozměrný mechanicko-fyzikální i chemicko-fyzikální
charakter, neboť souvisí s jevy a procesy v polydisperzních dvoufázových soustavách, navíc
na fázovém rozhraní tuhá látka - kapalina, a to v podmínkách vysokých tlaků kapaliny a
zvýšené teploty.
Příčiny nežádoucího efektu při štěpení plynodajných uhelných slojí mohou být trojí:
a) velmi jemné částice uhelné hmoty jsou za daných podmínek vysoce pohyblivé a samy o
sobě utěsňují postupně systém trhlin a pórů štěpené uhelné sloje;
b) plasticita uhelné sloje je natolik vysoká, že křemičité tuhé částice výplachu jsou do
prvotně vzniklých trhlin a pórů mechanicky vtlačeny a navíc jemně disperzními
pohyblivými uhelnými částicemi "dotěsněny";
c) velmi jemné částice uhelné hmoty mohou za daných stavových poměrů vzájemně
aglomerovat (při nízkém zeta-potenciálu částic) do relativně málo vodopropustných
(plynopropustných) konglomerátů.

Za předpokladu platnosti některé z výše uvedených hypotéz nebo jejich kombinace
bylo možno zdůvodnit přístupy k provedenému laboratornímu výzkumu chování
jemnozrznných uhelných suspenzí, připravených ze zásekového vzorku uhelné sloje.
Cílem výzkumných prací je hledání takových reologických vlastností černouhelných
jemně disperzních suspenzí, které by významně snížily "filtrační odpor" pro kapalinu a
sekundárně také odpor pro průchod plynu.
Pro ovlivnění těchto vlastností suspenzí uhlí byla vybrána povrchově-aktivní činidla s
rozdílným účinkem ze skupin:
1/ povrchově-aktivních přísad dispergačních a suspenzi stabilizujícich;
2/ povrchově-aktivních přísad s účinkem flokulačním.
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Po orientačních zkouškách zástupců obou skupin byla vybrána k experimentálním
pokusům tato činidla:
1/ skupina - roztok hexametafosforečnanu sodného /(NaPO3)6 . n H2O/ spolu
s roztokem ligninsulfonanu sodného;
2/ skupina - roztok flokulačního činidla PRAESTOL 2935 (aniontaktivní, na bázi poly
akrylátu)
Stručné teoretické vysvětlení mechanizmu působení těchto povrchově aktivních
činidel je odvozeno ze zeta – potenciálu tekutých látek a rychlosti filtrace vodních suspenzí.
Pro stanovení zeta-potenciálu uhelných částic byla na našem pracovišti aplikována
metoda měření potenciálů proudění. Bylo spolehlivě určeno, že čisté uhlí (obsah popela 2-5 %
Ad) má zeta-potenciál v širokém rozmezí pH (slabě kyselé až slabě alkalické prostředí) velmi
nízký (jednotky mV) a kladný, tj. blízký izoelektrickému bodu. Výše popelnaté uhlí nebo uhlí
oxidovaná pak mají zeta-potenciál záporný, dosahující řádově desítek mV.
V uvedených spojitostech zvolený přídavek hexametafosforečnanu vyvolává svojí
specifickou adsorpcí podstatné zvýšení zeta-potenciálu zrn čistého uhlí směrem do
elektranegativní oblasti. To vede ke zvýšení dispergačního účinku jemně disperzních částic
uhlí, vlivem odpudivých elektrostatických (Coulombových) sil.
Flokulace jemně disperzních černouhelných suspenzí
Bylo prokázáno, že náboj zrn čistého uhlí je kladný, byť ve své absolutní hodnotě
velmi malý (jednotky mV), proto byla pro orientační zkoušky flokulace dána přednost
flokulačním činidlům aniotaktivním.
Mechanizmus jejich působení souvisí se schopností jejich prvotní adsorpce (na
podkladě elektrostatických sil) na povrchu suspendovaných velmi jemných částic. Pevnost
této fyzikální adsorpce může být umocněna v konkrétním případě chemickou vazbou, tzv.
vodíkovými můstky heteropolární části molekuly činidla a polárního povrchu tuhé fáze.
Nepolární alifatický řetězec (radikál) polymeru má následně schopnost konfigurace do tvaru
koule (v souladu s minimalizací volné povrchové energie soustavy) a tím vytváří podmínky i
pro "sbalení" velmi jemných částic tuhé fáze do konglomerátů (vloček) s řádově větší
velikostí, které se ze suspenze snadno oddělí např. sedimentací nebo filtrací. Schematicky je
postup flokulace od disperzního stavu, přes volné aglomeráty až po kompaktní částicové
agregáty vyznačen na obr. č. 28
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Obr. č. 28 schématické znázornění procesu flokulace
Schopnost organických polymerů působit jako flokulační činidlo závisí vedle již
uvedeného na chemické bázi činidla, na stupni polymerace a na délce nepolárního radikálu. Z
tohoto pohledu je výzkum při široké nabídce flokulačních činidel na trhu časově náročný, a to
tím spíše, že parametrem výzkumu je vedle typu činidla a jeho chemické podstaty také
stanovení optimální koncentrace pro daný účel flokulace. V daném konkrétním případě je účel
flokulace specifický, tj. zmenšení specifického filtračního odporu (SRF) nebo času
kapilárního sání (CST).

Dosud provedená měření orientačně odpovídají obecné tezi, že přídavek polymeru
vede k postupnému poklesu specifického filtračního odporu až do stavu, při němž filtrační
odpor zůstává konstantní. Tato teze dále předpokládá, že kapalná fáze po flokulaci prochází
minimem kinematické viskozity, které souvisí s optimem specifického filtračního odporu
(obr.č.29)
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Volba dávky flokulačního činidla je ovlivňována také délkou a intenzitou míchání činidla a
suspenze. Intenzitu míchání je možno předběžně určit výpočtem rychlostního gradientu podle
Campa a Steina - ( G) :

G=
kde

2πg .T .N
60V .v.ρ

T – je plocha míchadla
V – objem vzorku
N – rychlost otáčení míchadla
π – hustota vzorku
v – kinematická viskozita

Vypočtený rychlostní gradient míchání umožní určení potřebného příkonu míchadla- (P):
P = G2 . μ . V,

kde

μ – je dynamická viskozita

Obr. č.29 Závislost dávky flokulantu na specifickém filtračním odporu a viskozitě suspenze
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Souhrn poznatků
Výzkum vlivu povrchově aktivních činidel na reologické vlastnosti jemnozrnných
suspenzí uhlí, které vznikají při štěpení uhelných slojí, byl zaměřen na hledání takových
vlastností suspenzí které by snížily "filtrační odpor" pro kapalinu a následně pro průchod
plynu. Testy ukázaly na významný vliv povrchově aktivních látek.
Z výše uvedených charakteristik dosažených dílčích výsledků vyplynula účelnost
dalšího výzkumu způsobů ovlivnění reologických vlastností suspenzí daného typu dalšími
typy flokulantů s tím, že bude nutno sledovat optimalizaci dávkování na větším počtu vzorků.
Obdobně se jeví účelné v modelovém měřítku prohloubit dosavadní výsledky výzkumu
možností ovlivňovat pohyb částic včetně propantu v trhlinách.

Ověření vhodnosti vybraných látek v modelovém měřítku
K modelovým zkouškám byly použity následující přísady do vody:
z anorganických látek -

z organických látek

síran hlinitý

-

siřičitan sodný

-

kyselina chlorovodíková

-

cetyltrimethylamoniumbromid

Pokusy byly provedeny na vzorcích uhelných jader z Dolů Staříč a Dukla
Zkoušky s roztokem síranu hlinitého (pH = 1,8)
Ke zkouškám s mírně kyselým roztokem síranu hlinitého, pH = 1,8 bylo přikročeno na
základě předpokladu o ovlivnění jak anorganické, tak organické fáze uhelné matrice:
-

mírně kyselé prostředí naruší anorganickou fázi uhelné matrice, dojde
k případnému narušení až rozpuštění jílových složek (je zde určitá analogie
s kyselinováním

ropných

vrtů),

případně

přítomné

karbonáty

budou

rozpuštěny, což oboje povede k otevření dalších komunikačních cest
v jádrovém vzorku.
-

poměrně objemný a málo hydratovaný hlinitý ion bude komplexovat
s karboxylovými a fenolovými (obecně polárními) funkčními skupinami
organické fáze uhelného vzorku, čímž se potlačí jejich hydratace a tím i
bobtnání organické fáze jako takové.
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Roztok byl připraven z kamence hlinitého Al2(SO4)3. 18 H2O čistoty p.a. Roztok byl
okyselen kyselinou sírovou, na pH = 1,8. Vzhledem k tomu, že v roztoku byl přítomen mírný
zákal, byla provedena filtrace. K přípravě roztoku byla použita destilovaná voda. Konečná
koncentrace na bezvodý síran hlinitý byla 2,85%, látková koncentrace byla 0,083 mol/l.
Ke zkouškám byly využity vzorky uhlí z Dolu Staříč, sloj B 14, tř. 1457330. Na
vzorku byla patrná vrstevnatost, viditelné trhliny však nevedly přes celý vzorek.

Výsledky

zkoušek časových změn propustnosti s roztokem síranu hlinitého a

destilovanou vodou jsou zpracovány graficky na Obr. 30. Hodnoty změřených koeficientů
propustnosti, stejně jako hodnoty kinetického parametru t1/2 jsou uvedeny v první polovině
Tab. 1.
Tab.1 Koeficienty propustnosti a časové závislosti vodopropustnosti při zkouškách
s roztokem síranu hlinitého, broušení čela vzorku, destilovanou vodou a destilovanou
vodou bez kyslíku – vzorek z Dolu Staříč
kg
[mD]

kw [mD]
počáteční

kw [mD]
maximální

kw [mD]
konečný

t1/2
[h]

2,83

-

-

-

-

vodopropustnost Al2(SO4)3, pH = 1,8

-

2,15

2,71

0,78

63

vodopropustnost Al2(SO4)3, pH = 1,8,
po sbroušení čela vzorku

-

2,0

-

0,91

67

vodopropustnost destilovanou vodou
po sbroušení čela vzorku

-

2,36

-

0,91

27

vodopropustnost destilovanou vodou
bez kyslíku po sbroušení čela vzorku

-

2,16

-

0,73

~19

vodopropustnost destilovanou vodou
bez kyslíku a se siřičitanem sodným,
po sbroušení čela vzorku

-

1,95

-

0,61

~18

typ zkoušky

plynopropustnost před zkouškami

kg

-

koeficient plynopropustnosti

kw

-

koeficient vodopropustnosti

t1/2

-

doba, za kterou poklesne hodnota koeficientu kw na polovinu
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kw [mD]
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Obr. 30

Komentář k výsledkům zkoušek se síranem hlinitým, s obrušováním vzorku a destilovanou
vodou

Z výše uvedených výsledků vyplývají následující dílčí závěry:
-

propustnost vzorku nelze zcela obnovit sušením v proudu dusíku, obnovení je
jen

částečné,

což

je

zřejmě

důsledkem

pohybu

tuhých

částeček

v komunikačních cestách a jejich částečným ucpáním.
-

při měření okyseleným roztokem síranu hlinitého propustnost nejprve po dobu
asi tří hodin stoupla, poté opět začala klesat – viz. křivka na Obr.27 a příslušné
hodnoty v Tab.1. Došlo tedy patrně k předpokládanému narušení anorganické
fáze uhelné matrice a otevření dalších komunikačních cest. Předpoklad o
možné inhibici bobtnání organické fáze v důsledku komplexace s hlinitým
iontem se však nepotvrdil, neboť propustnost trvale klesala.

-

broušení vzorku, tak jak bylo provedeno, propustnost pro roztok síranu
hlinitého obnovilo prakticky na původní hodnotu, avšak po opětovném poklesu
ke vzrůstu propustnosti nedošlo – viz. křivka na Obr.27 a příslušné hodnoty
v Tab.1. Další komunikační cesty tedy již nebyly vlivem kyselosti roztoku
vytvořeny, což je vcelku pochopitelné, neboť „to, co bylo možné rozpustit, již
bylo rozpuštěno“ při první zkoušce.

-

opětovné broušení vzorku obnovilo propustnost i pro destilovanou vodu – viz.
křivka na Obr.27 a příslušná hodnota koeficientu propustnosti v Tab.1, časový
pokles propustnosti, jak ukazuje parametr také parametr t1/2 je však strmější.

Zkoušky s roztokem 1% siřičitanu sodného a destilovanou vodou bez kyslíku

Prvá série zkoušek byla provedena s destilovanou vodou, ze které byl odstraněn
kyslík. K experimentu bylo přikročeno na základě následujícího předpokladu:
Kyslík obsažený ve vodě oxiduje, sice velmi zvolna, ale přece jen, organickou fázi uhelné
matrice. Při tomto ději vznikají polární funkční skupiny, které podléhají hydrataci. Čím je
počet funkčních skupin na povrchu komunikačních cest ve vzorku, který je ve styku
s proudící vodou větší, tím je větší hydratace a tím může být i větší sklon uhlí k bobtnání.
Destilovaná voda pro zkoušky byla zbavena kyslíku probubláváním argonem po dobu
jedné hodiny, přičemž argon probublával vodou v zásobní nádrži po celou dobu měření. První
zkouška byla provedena s touto vodou.
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Pro druhou sérii zkoušek byl připraven 1% roztok siřičitanu sodného čistoty p.a.
v destilované vodě předem zbavené kyslíku probubláváním argonem. Přítomnost siřičitanu
sodného ve vodě zajišťovala prostředí bez kyslíku i v případě proniknutí kyslíku do vody
z okolní atmosféry – siřičitanový anion je v takovém případě oxidován na sírový, čímž je
proniknuvší kyslík spotřebován.

Průběh zkoušek
a) měření časových změn propustnosti vzorku uhlí z Dolu Staříč průchodem destilované
vody bez kyslíku.
Čelo vzorku bylo sbroušeno na smirkovém papíru (č.80), opláchnuto důkladně
destilovanou vodou a vzorek byl umístěn do komory. Byl zalit destilovanou vodou
zbavenou kyslíku a voda byla ještě asi 0,5 hodiny probublávána argonem. Poté byla
komora připojena ke zdroji vody zbavené kyslíku a zahájeno měření do poklesu hodnoty
koeficientu vodopropustnosti pod 50% počáteční hodnoty. V horní nádrži destilované
vody byly umístěny dvě spirály ze stříbrného drátu. V komoře nad vzorkem se nacházela
rovněž spirála ze stříbrného drátu. K pokusům byl použit vzorek charakterizovaný
v následujícím přehledu.
b) Měření časových změn propustnosti vzorku uhlí z Dolu Staříč průchodem 1 % roztoku
siřičitanu sodného po mechanickém sbroušení povrchu vzorku.
Po ukončení předchozí zkoušky byla komora otevřena, čela vzorku opět obroušena na
smirkovém papíru (č. 80) a opláchnuta pod tekoucí vodovodní vodou. Vzorek byl zalit
roztokem siřičitanu, komora připojena ke zdroji tohoto roztoku a provedeno měření
časové závislosti koeficientu propustnosti do poklesu pod 50 % počáteční hodnoty.

Po ukončení této zkoušky bylo měřením koncentrace kyslíku v použitém
pracovním roztoku ověřeno, že kyslík není v žádné části aparatury – tedy v komoře a zásobní
nádrži přítomen.
Z provedených zkoušek vyplývá následující dílčí závěr.

Předpoklad o oxidaci organické fáze uhelné matrice kyslíkem přítomným ve vodě a
následné hydrataci vzniklých polárních funkčních skupin se nepotvrdil. Oxidaci nelze
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vyloučit, probíhá však pravděpodobně tak pomalu, že je bez významu v časovém intervalu, ve
kterém zkouška probíhala.
Nízké hodnoty parametru t1/2 spíše ukazují na negativní vliv odstranění kyslíku.
Detailnější propracování této zkoušky nebude v budoucnosti prováděno jednak s ohledem na
uvedené výsledky, jednak s ohledem na to, že technologické zajištění štěpícího roztoku bez
obsahu kyslíku v praktickém použití v polních podmínkách by bylo schůdné jen velmi obtížně
a s vysokými náklady.

Zkoušky s roztokem kyseliny chlorovodíkové

Ke zkouškám s roztokem kyseliny chlorovodíkové, pH = 1,6 (asi 0,1 % roztok) bylo
přikročeno z následujících důvodů:
-

výsledky s okyseleným roztokem síranu hlinitého, pH = 1,8 ukázaly, že
v počátečních stádiích měření časové závislosti koeficientu propustnosti
dochází k nárůstu jeho hodnoty, tedy ke vzrůstu propustnosti. Bylo tedy
rozhodnuto ověřit vliv samotného kyselého roztoku na propustnost, tedy bez
přídavku dalších solí, zatímco v případě roztoku síranu hlinitého byla
k okyselení použita kyselina sírová. Pro následující zkoušky byla zvolena
kyselina chlorovodíková. Vedla k tomu analogie s technologií kyselinování
ropných vrtů.

-

dalším cílem zkoušek byla odpověď na otázku, zda broušení čela vzorku
obnovuje propustnost nebo zda-li se uplatňuje spíše relaxace vysýchání vzorku
tím, že je uložen po nějakou, dostatečně dlouhou dobu volně na vzduchu.
Relaxací vzorku v tomto případě rozumíme jak uvolnění tlaku po dobu
relaxace, tak zejména ztrátu vody po dobu relaxace. Problém relaxace vzorku
je

komplikován

tím,

že

vzorek

umístěný

v komoře

je

vystaven

hydrostatickému tlaku nejen v ose proudění kapalného média, ale také kolmo
na ni. Smršťovací fólie, do které je vzorek vlepen, je plastová, má poměrně
tenkou stěnu (asi 1 až 2 mm) a je tedy do jisté míry pružná. I tyto skutečnosti
musejí tedy být vzaty při hodnocení propustnosti a relaxace vzorku do úvahy.
Roztok kyseliny chlorovodíkové byl připraven z preparátu čistoty p.a. a destilované
vody. Hodnota pH roztoku byla měřena pH metrem, přístroj byl kalibrován předepsaným
způsobem.
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Před zahájením zkoušek byla provedena údržba měřící aparatury, která spočívala
v jejím důkladném vyčištění, neboť byla v prakticky nepřetržitém

provozu po dobu tří

měsíců. Byla také provedena preventivní opatření proti růstu plísní, které mohou být vneseny
do zásobních nádrží kontaminací prachem z ovzduší. Tato opatření spočívají v tom, že do
zásobních nádrží a nad vzorek jsou umístěny spirály z očištěného stříbrného drátu – do
zásobních nádrží o délce asi čtyři metry, do komory nad vzorek asi 80 cm. V roztocích se
v důsledku rozpouštění chloridu stříbrného ustaví přibližně rovnovážná koncentrace
stříbrných iontů, která je asi 1 mg/l. Tato nepatrná koncentrace působí bakteriálně a
fungicidně, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že neovlivní vlastnosti vzorku.
Tento předpoklad ostatně podporují výsledky následně provedené zkoušky s destilovanou
vodou.
Metodika provedených zkoušek byla shodná jako u zkoušek minulých s tím, že byla
poněkud změněna technika broušení čel vzorku. Broušení jako takové bylo shodné, tedy na
smirkovém papíru č. 80, avšak místo oplachu pod proudící vodovodní vodou byl vzorek po
sbroušení oprašován jemným štětcem za současného ofukování silným proudem dusíku.
K následujícím zkouškám byly použity vzorky uhlí odebrané jednak z Dolu Staříč a
následně i z Dolu Dukla.

Průběh zkoušek
Měření změn propustnosti vzorku uhlí z Dolu Staříč průchodem 1% roztoku kyseliny
chlorovodíkové (pH = 1,6) po mechanické sbroušení povrchu vzorku.
Po ukončení předešlé zkoušky byl vzorek vyjmut, ponechán volně na vzduchu po
dobu 4 hodin, obroušen a umístěn do komory, obroušeno bylo cca 0,5 mm z délky vzorku.
Vzorek byl zalit pracovním roztokem, komora uzavřena, připojena ke zdroji roztoku a
započato měření obvyklým způsobem. Měření bylo ukončeno po asi 70-ti hodinách, kdy
původní hodnota koeficientu propustnosti klesla více než na polovinu.
Z průběhu zkoušek vyplývá, že při použití 0,1% roztoku kyseliny chlorovodíkové
došlo nejprve k postupnému zvýšení propustnosti až o cca 25% původní hodnoty za 150 min.
Poté vodopropustnost začala opět klesat, takže původní hodnota propustnosti byla dosažena
za dalších přibližně 1400 min. Dále pak pokračovala ztráta propustnosti, takže jejího snížení
na cca 46% původní hodnoty bylo dosaženo za dalších přibližně 2700 min.
Měření vodopropustnosti

roztokem kyseliny chlorovodíkové vzorku uhlí z Dolu

Staříč po mechanickém sbroušení

povrchu vzorku. Komora při měření byla uložena

horizontálně.
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a) 1. pokus
Po ukončení předešlé zkoušky byl vzorek vyjmut z komory a ponechán volně na
vzduchu po dobu 24 hodin. Poté bylo provedeno broušení a ofuk čel a zahájeno
měření s pracovním roztokem. Komora byla v horizontální poloze. Vzorek je tedy
zhruba v poloze v jaké byl ve sloji. Cílem tedy bylo ověřit, zda poloha komory má na
propustnost měřitelný vliv. Měření probíhalo po dobu asi 45 hodin opět do poklesu
koeficientu propustnosti na polovinu počáteční hodnoty.
b) 2. pokus
Cílem tohoto pokusu bylo zjistit, co má na obnovu propustnosti větší vliv, zda-li
relaxace volně na vzduchu nebo broušení čel vzorku. Byla proto provedena jen krátká
relaxace volně na vzduchu a následné broušení.
Po ukončení 1. pokusu byl vzorek vyjmut a ponechán volně na vzduchu po dobu 0,5
hodiny. Poté byla obvyklým způsobem a ofukem plynem broušena čela a vzorek byl
umístěn do komory, ubroušeno bylo cca 0,6 mm délky vzorku. Celková doba relaxace
volně na vzduchu i s broušením byla 1,5 hodiny. Počáteční hodnota koeficientu
propustnosti byla významně nižší než u 1. pokusu, měření bylo proto po 1 hodině
ukončeno. Komora byla na 30 min. postavena do vertikální polohy a měření ještě
krátce pokračovalo.

c) 3. pokus
Cílem tohoto experimentu bylo odpovědět na otázku zda dochází k poklesu
propustnosti vzorku již při používaném hydrostatickém tlaku 206 KPa bez průtoku
pracovního roztoku.

Po ukončení 2. pokusu byl vzorek vyjmut z komory a ponechán nejprve volně na
vzduchu cca 24 hodin. Poté byly opatrně obroušeny na smirkovém papíru (č. 80) obě
čela vzorku. Po obroušení byl vzniklý jemný prach nejprve odstraněn jemným
štětečkem a následně ofoukána čela proudem dusíku. Ubroušení vzorku bylo prakticky
neměřitelné. Takto upravený vzorek byl uzavřen do komory, která byla uložena
horizontálně a následně byl zahájen 3. pokus průchodem pracovního roztoku 0,1 %
roztoku HCl po dobu 30 min.
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Po 30 minutách byl výstup z komory uzavřen a vzorek ponechán pod roztokem a
tlakem 206 kPa po 72 hodin. Po této době bylo měření časové závislosti propustnosti
obnoveno a pokračovalo až do poklesu koeficientu propustnosti na

polovinu původní

hodnoty, což představovalo dobu cca 25 hodin.
Měření bylo ukončeno po 25 hodinách. Následně pak byla otevřena komora a
sledováno vážením uvolňování roztoku ze vzorku po jeho vyjmutí z komory. Před prvním
vážením byl vzorek osušen. Výsledky tohoto měření jsou uvedeny v následující tabulce.
čas [s]

m [g]

delta [g]

0

1510,59

-

130

1509,27

1,32

277

1508,33

0,94

570

1507,91

0,42

940

1507,6

0,31

Celkem se tedy po vyjmutí z komory

(odstranění přetlaku) uvolnilo cca 3 ml

roztoku 0,1 % HCl.
Časová závislost úbytku hmotnosti vzorku po vyjmutí z komory po ukončeném měření
propustnosti 0,1= roztoku HCl vlivem samovolného vytlačení vody po zrušení přetlaku je
znázorněna na následujícím obrázku č.31.

d) 4. pokus
Po ukončení 3. pokusu včetně zjištění vytlačování roztoku ze vzorku po uvolnění tlaku
byl vzorek ponechán 24 hodin volně na vzduchu. Poté byl bez obrušování vložen zpět do
komory a byl zahájen vlastní 4. pokus. Cílem pokusu bylo změřit změny vodopropustnosti při
průchodu 0,1 % roztoku kyseliny chlorovodíkové vzorkem a na tomto základě posoudit zda
se na obnově propustnosti více uplatňuje délka relaxace na vzduchu než obrušování.
Porovnáme-li průběh změny propustnosti při 3. a 4. pokusu, můžeme shledat vcelku
podobný průběh. Obnovení propustnosti po 24 hodinách relaxace na vzduchu bylo téměř
úplné. Pro tuto obnovu prakticky nebylo významné, že vzorek po 4. pokusu nebyl sbroušen.
Je tedy pravděpodobné, že více obnovu ovlivnila doba relaxace (v podstatě ztráta vody ze
vzorku).

121

Obr č.31 Časová závislost úbytku hmotnosti vzorku po vyjmutí z komory.

1.4
Exponential
ln (y) = - 0,001636497257
* X + 0,2746205484
Equation : ln(Y) = -0.001636497257 * X + 0.2746205484
R = 0,89956
Coef
of determination, R-squared = 0.89956
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Měření změn propustnosti průchodem roztoku 0,1 % kyseliny chlorovodíkové vzorkem uhlí
z Dolu Staříč při sníženém hydrostatickém tlaku

Cílem experimentů bylo odpovědět na otázku jak ovlivňuje výše hydrostatického tlaku
propustnost vzorku. Po ukončení 4. pokusu byl vzorek uhlí z Dolu Staříč vyjmut z komory a
ponechán volně na vzduchu 24 hodin. Před umístěním do komory nebyl broušen. Nádrž
s pracovním roztokem byla snížena tak, aby výsledný hydrostatický tlak byl 107 kPa. Vlastní
měření bylo provedeno obvyklým postupem.
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Z časových změn propustnosti vyplývá, že snížení hydrostatického tlaku na cca 50%
původní hodnoty prakticky neovlivnilo časovou ztrátu propustnosti.
Dílčí zhodnocení výsledků změn propustnosti způsobené průchodem 0,1% roztoku HCl
Docílené výsledky časových změn propustnosti průchodu 0,1% roztoku kyseliny
chlorovodíkové vzorky uhlí z Dolu Staříč jsou uvedeny v přehledu v Tabulce 2.
Tabulka 2
trelax
typ zkoušky

[h]

kw [mD]

kw [mD]

broušení počáteční maximální

kw [mD]

t1/2

konečný

[h]

1) měření vodopropustnost
destilovanou vodou
2) roztok HCl, pH = 1,6

48

ano

1,91

1,95

0,93

44

4

ano

1,42

1,77

0,61

65

24

ano

1,93

-

0,87

38

1,5

ano

0,98

-

0,83

-

24

ano

1,76

-

-

-

1,76

-

0,62
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3) roztok HCl, pH = 1,6
pokračování, experimenty navazují
s uvedenou dobou relaxace
1. experiment: komora horizontálně
2. experiment: krátká relaxace
na vzduchu
3. experiment: měření kw – po dobu
30 minut
Poté výstup uzavřen z komory,
vzorek byl pod tlakem 72 hodin
4. experiment: dlouhá relaxace

24

ne

1,67

-

0,68

21

24

ne

1,66

-

0,39

17

4) roztok HCl, pH = 1,6
poloviční hydrostatický tlak
trelax

-

je doba relaxace vzorku volně na vzduchu v hodinách

Ostatní symboly mají stejný význam jako u předchozích tabulek.
Graficky jsou pak zpracovány na obrázku 32.
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Obr 32
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Z výše uvedených výsledků měření časové závislosti koeficientu propustnosti pro 0,1%
roztok kyseliny chlorovodíkové, pH = 1,6 a dalších experimentů provedených v této sérii
zkoušek plynou následující dílčí závěry:
-

při měření s roztokem kyseliny chlorovodíkové propustnost v čase po dobu asi
4 hodin rostla, poté začala klesat – viz. křivka na Obr.29. Vlivem kyselého
prostředí došlo patrně k narušení a případnému rozpuštění anorganické fáze
uhelné matrice, a tím k dočasnému otevření dalších komunikačních cest. Je to
pozoruhodné, neboť při měření s okyseleným roztokem síranu hlinitého byl při
první zkoušce rovněž zjištěn nárůst propustnosti, při opakování však nikoliv.
Tento jev byl interpretován tak, že „co mohlo býti rozpuštěno, již rozpuštěno
bylo“. Přesto při aplikaci dalšího kyselého roztoku, tentokrát však kyseliny
chlorovodíkové se tento jev opakuje, včetně toho, že při opakování měření
s tímtéž roztokem kyseliny chlorovodíkové se maximum na křivce již
nevyskytuje.

-

z výsledků dále vyplývá, že relaxace vzorku volně na vzduchu je pro obnovení
propustnosti rozhodně podstatnější než broušení čel vzorku. Byla-li relaxace volně
na vzduchu relativně dlouhá – 24 hodin, propustnost byla obnovena více než při
krátké relaxaci a broušení.

-

malé změny hydrostatického tlaku nemají patrně na velikost propustnosti
podstatný vliv.

-

výsledky ukazují, že propustnost se při působení hydrostatického tlaku
v použitém roztoku bez proudění roztoku v čase nesnižuje. Tato skutečnost je
v protikladu se zjištěním při měření s modelovou důlní vodou.

-

z měření časové závislosti úbytku hmotnosti vzorku v počátečních fázích
relaxace vzorku volně na vzduchu vyplývá, že se uvolnilo asi 3 ml roztoku.
Svědčí to o tom, že použitý vzorek jako celek, tedy včetně smršťovací fólie, která
je do jisté míry pružná, je do jisté míry pružný a po zrušení hydrostatického tlaku
dojde k vytlačení roztoku z makroštěrbin.

Ovlivňování časových změn poklesu vodopropustnosti vzorku uhlí z Dolu Dukla
Cílem těchto prací bylo poznatky získané z měření ovlivňování časové závislosti
koeficientu propustnosti se vzorkem uhlí z Dolu Staříč ověřit a prohloubit sérii zkoušek na
jádrovém vzorku odlišného typu uhlí tedy vzorku z Dolu Dukla.
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Postup měření
1) měření plynopropustnosti dusíkem po nezbytnou dobu, která činí asi 1,5 hodiny –
nastavení tlaku a ustálení tlakových poměrů v systému, vlastní měření koeficientu
plynopropustnosti kg v jednotkách mD.
2) měření propustnosti zkušebním roztokem zpravidla po tak dlouhou dobu, než hodnota
měřeného koeficientu propustnosti

kw v jednotkách mD klesne pod 50% jeho

počáteční hodnoty zjištěné na začátku měření.

Smysl takto prováděných zkoušek byl následující:
-

postihnout změny plynopropustnosti jádrového vzorku uhlí v závislosti na
měření zvolenými roztoky a také v závislosti na době relaxace.

-

zjistit vlivy zvolených roztoků na propustnost s možností vzájemného
srovnání.

Zkoušky byly provedeny se vzorkem uhlí odebraném na Dole Dukla, 6. patro, sloj
504, třída 1812 s. Zevrubná charakteristika vzorku je uvedena v samostatné kapitole na
počátku zprávy.

Průběh zkoušek
Měření závislosti změn koeficientu propustnosti uhlí z Dolu Dukla při průchodu
dusíku. Použitá aparatura byla totožná jako při pokusech s uhlím z Dolu Staříč. Měření časové
závislosti změn vodopropustnosti při průchodu dusíku a destilované vody bylo provedeno pro
umožnění srovnatelnosti průběhu zjištěných změn se změnami u uhlí Staříč.
a)

Stanovení plynopropustnosti uhlí z Dolu Dukla dusíkem po 20-ti hodinové
relaxaci volně na vzduchu. K experimentu byl použit dusík o stupni čistoty 5,0.

b)

Stanovení změn propustnosti uhlí z Dolu Dukla při průchodu 0,1% roztoku
kyseliny chlorovodíkové.
Cílem této zkoušky bylo zjistit, zda-li průběh časové závislosti koeficientu propustnosti
pro zkoušený vzorek uhlí je podobný průběhu obdobné, již zmíněné závislosti pro jiný
typ uhlí z Dolu Staříč.
Roztok kyseliny chlorovodíkové byl připraven z preparátu firmy Merck čistoty p.a.
Hodnota pH roztoku byla měřena pH - metrem, kalibrace byla prováděna předepsaným
způsobem. Bezprostředně po ukončení měření plynopropustnosti dusíkem bylo zahájeno
měření změn vodopropustnosti vzorku uhlí Dukla 0,1% roztokem HCl.
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c)

Stanovení změn plynopropustnosti vzorku uhlí Dukla po 91 hodině relaxaci na
vzduchu při průchodu dusíku o stupni čistoty 0,5.

d)

Stanovení změn propustnosti uhlí z Dolu Dukla při průchodu roztoku
cetyltrimethylamoniumbromidu.
Ke zkouškám s roztokem cetyltrimethylamoniumbromidu (CTAB) bylo přikročeno na
základě následujících předpokladů.
CTAB je kationaktivní tenzid s dlouhým alifatickým řetězcem, který dobře smáčí
uhelnou hmotu. Je zde tedy určitá analogie se zavlažováním slojí roztoky detergentů.
Pokud by došlo také k jeho navázání na karboxylové polární skupiny organické fáze
uhelné matrice, mohlo by dojít k potlačení hydratace těchto skupin a tím snad i
k omezení bobtnání.
Roztok CTAB byl připraven o koncentraci 4,0 x 10-14 mol/l v destilované vodě. Tato
koncentrace je ještě pod tak zvanou kritickou micelární koncentrací, která je asi 1,0 x
10-3 mol/l. Podkritická micelární koncentrace byla zvolena proto, že zde existuje obava
z bobtnání uhelné matrice vlivem samotného CTAB.
Měření bezprostředně navázalo na měření plynopropustnosti dusíkem po 91 hodině
relaxaci na vzduchu.

Dílčí zhodnocení výsledků změn propustnosti vzorku uhlí z Dolu Dukla
Výsledky všech zkoušek jsou shrnuty v Tabulce 3.
Přehled koeficientů propustnosti a časové závislosti vodopropustnosti při

Tabulka 3

zkouškách plynopropustnosti roztokem kyseliny chlorovodíkové, pH = 1,6 (asi
0,1%

roztok)

a

roztokem

kationaktivního

tenzidu

cetyltrimethylamoniumbromidu vzorek uhlí z Dolu Dukla.

typ zkoušky
1) roztok

trelax

kg

[h]

[mD]

20

3,7

HCl, pH = 1,6
2) roztok

91

3,40

CTAB
3) plynopropustnost
po průchodu CTAB

61

1,70
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kw [mD]

kw [mD]

počáteční maximální

kw [mD]

t1/2

konečný

[h]

-

-

-

-

1,73

2,1

1,17

~10

-

-

0,77

1,54

-

0,77

6,5

-

-

-

-

Symboly mají stejný význam jako u předchozích tabulek.
CTAB

-

hodnota z ½ ~10

roztok cetyltrimethylamoniumbromidu
byla odhadnuta extrapolací z příslušné grafické závislosti.

Výsledky časové závislosti změn koeficientů jsou graficky zpracovány na obrázku 33.

Obr 33
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Z výsledků měření koeficientu plynopropustnosti a časových závislostí koeficientů
propustnosti roztok kyseliny chlorovodíkové pH = 1,6 a roztok CTAB z výše uvedených sérií
zkoušek plynou následující závěry:

-

relaxace volně na vzduchu, tak jak byla prováděna, obnovila plynopropustnost
vzorku asi z 80 –ti procent s výjimkou relaxace po měření s CTAB. To lze
vysvětlit tím, že vzorek je v důsledku CTAB dobře vodou smočen, při relaxaci
se pak voda ze vzorku neuvolňuje tak snadno. Též lze uvažovat o tom, že
vzorek poněkud nabobtnal vlivem samotného CTAB.

-

časová závislost koeficientu propustnosti pro roztok kyseliny chlorovodíkové,
pH = 1,6 má podobný průběh jako pro vzorek uhlí Staříč, propustnost
z počátku roste a po dosažení maxima začne klesat. Možné vysvětlení bylo
uvedeno při interpretaci měření se vzorkem uhlí Staříč.

-

časová závislost koeficientu propustnosti pro roztok CTAB klesá poněkud
méně strmě než u obou předcházejících roztoků – viz křivka na Obr.30.
Inhibice poklesu vodopropustnosti není však dramaticky významná.

Srovnání měření koeficientu plynopropustnosti a časové závislosti koeficientu
vodopropustnosti pro původní vzorky, tedy předchozími měřeními neovlivněné vzorky
různých uhlí Staříč a Dukla plyne z následující Tabulky 4.
Tabulka č. 4
vzorek
z dolu

kg
[mD]

kw
[mD]

t1/2
[h]

Staříč

7,29

4,32

58,4*

Dukla

4,21

2,02

2,5

Symboly v Tabulce č. 4 mají stejný význam jako u tabulek předchozích. Hodnota
s hvězdičkou je z měření s roztokem 2,6 % NaCl, neboť měření časové závislosti koeficientu
pro destilovanou vodu nebylo provedeno.
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Z uvedených hodnot je patrné, že koeficienty vodopropustnosti i plynopropustnosti
jsou pro vzorek se Staříče vyšší, což je v souladu s očekáváním. Časový pokles koeficientu
vodopropustnosti je pro vzorek uhlí z Dolu Dukla velmi významně větší, což též v podstatě
odpovídá očekávání jednak vzhledem k typu uhlí, jednak vzhledem ke skutečnosti, že ve
vzorku uhlí Dukla byly okem viditelné trhliny, které jak již bylo uvedeno, nezasahovaly přes
celý vzorek.

Souhrn poznatků
Cílem referovaných pokusů provedených na jádrových vzorcích dvou rozdílných typů
uhlí z Dolu Staříč a Dolu Dukla bylo v návaznosti na předcházející práce ověřit:
a) negativní vliv bobtnavosti vzorků uhlí při průchodu „sladké vody“ na propustnost.
b) ověřit možnost odstranění nebo alespoň snížení negativního vlivu bobtnavosti a
pohybu jemných částic v komunikačních cestách vlivem přísad do štěpící
kapaliny.

Provedené pokusy sledovaly vliv prostupující vody, roztoku síranu hlinitého, siřičitanu
sodného a kyseliny chlorovodíkové jakož i cetyltrimethylamonium bromidu na časové změny
propustnosti. Souhrnně je možno na základě docílených výsledků konstatovat, že žádná ze
zkoumaných přísad neovlivnila dlouhodobě pozitivně propustnost. Ve všech případech došlo
vždy k postupnému

snižování propustnosti.

Jednotlivá použitá činidla a zvolené

experimentální podmínky ovlivňovaly především rychlost časového průběhu ztráty
propustnosti.
Z provedených pokusů lze tedy odvodit pouze jednoznačné konstatování, že metoda
klasického hydroštěpení není vhodná k zajištění dlouhodobé propustnosti uhlí. Vztáhneme-li
tento závěr k udržení dlouhodobé propustnosti uhelných slojí a horninových struktur
obklopujících ložisko uhlí v produktivním karbonu, musíme vzít v úvahu i známé poznatky
získané zejména při těžbě ropy a zemního plynu.
Takovými poznatky jsou především rozdílné propustnosti uhelných slojí a okolních
hornin. Je totiž běžné, že propustnosti uhlí jsou o 1 až 3 řády vyšší než propustnosti hornin.
Na poklesu propustnosti se pochopitelně negativně projevuje hloubka uložení. S hloubkou
uložení se zvyšuje snaha uzavřít štěpením vytvořené trhliny. Proto je nutno používat při
stimulaci vhodného propantu, který jako „výztuž“ přispívá k udržení vytvořené trhliny.
Konečně použití kyseliny chlorovodíkové přispívá k rozkladu karbonátů a jílových sloučenin,
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což sice podpoří v okamžiku štěpení vytvoření systému trhlin (komunikací) avšak po
„spotřebování“ kyseliny platí tatáž pravidla pro ztrátu propustnosti, totiž postupné
zmenšování vytvořených trhlin.
Z uvedených poznatků vyplývá, že totožné procesy probíhají jak při procesu degazace
uhelných slojí a horninových struktur, tak i při zavlažování uhelných bloků při těžbě uhlí.
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3.2. Dílčí úkol 2.2 Dlouhodobé intenzivní odvádění (degazace) metanu vrty z předpolí
porubů panenských slojí a uzavřených důlních prostorů.

Etapa 1

„Experimentální vymezení možnosti modifikace postupu dlouhodobého
zlepšení plynopropustnosti uhelných slojí a doprovodných hornin pro
intenzifikaci odvádění (degazaci) metanu z předpolí porubů v panenských
slojích a uzavřených důlních porubů“

Vlastním

vymezení

možností

modifikovat

postup

dlouhodobého

zlepšení

plynopropustnosti uhelných slojí a horninových struktur pro potřeby provádění intenzivní
degazace uhelného metanu musely předcházet:
-

analýza vzniku a migrace plynů se zaměřením na specifické podmínky české
části hornoslezské pánve

-

průzkum hydrodynamických parametrů slojí a doprovodných hornin
v přirozeném stavu a po provedeném hydroštěpení, které mělo obecně zlepšit
propustnost

Zdroje plynných uhlovodíků vznikaly v různých geologických prostředích

1. Degazací zemské kůry při teplotách vysoko nad 300 °C se uvolňují juvenilní plyny s
izotopicky těžkým metanem (CH4) s δ13C v rozmezí -5 až –8 ‰, oxidem uhličitým (CO2),
dusíkem (N2) a sirovodíkem (H2S). Takovéto plyny se vyskytují v asociaci s vulkanickou
činností v sedimentárních pánvích.
2. V mělkých zónách sedimentárních pánví zhruba do 2 km vzniká jako produkt bakteriálního
metabolismu sedimentární organické hmoty izotopicky velmi lehký metan, někdy
doprovázený sirovodíkem. Tvorba prospekčně významnějšího množství bakteriálního metanu
je limitována teplotou do 75 - 80 °C (Bernard 1978). Bakteriální metan tvoří ve světě některá
významná plynová naleziště.
3. Katagenní přeměnou sedimentárních hornin vzniká při teplotách zhruba 60 - 200 °C
termogenní plyn. Je rozlišován uhelný termogenní plyn, který vzniká při tepelné degradaci
organických látek humusového typu (z terestrických rostlin) v uhelných slojích a doprovodný
ropný plyn (dříve označovány jako "živičný"), který vzniká v zdrojových horninách z
rozptýlené organické hmoty převážně mořského planktonického původu.
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Teplotní podmínky výrazně ovlivňují intenzitu tvorby a charakter plynů.

a) Zóna biogenního (bakteriálního) metanu v dosahu vlivu povrchových vod (od zemského
povrchu do hloubky s teplotou zhruba 75 °C); při anaerobním procesu vzniklý plyn
obsahuje výlučně metan bez vyšších uhlovodíků s izotopickým složením uhlíku δ13C-60
až -80 (-90) ‰.
Bakterie mohou degradovat kerogen rozptýlený v sedimentech nepostižených diagenezi a
produkovat metan s izotopicky velmi lehkým uhlíkem (-65 až -90 ‰), mohou však také
degradovat více prouhelněnou organickou hmotu. V takovém případě se může tvořit
biogenní metan s izotopicky mírně těžším uhlíkem (-65 až -70 ‰, Schoell 1984).

b) Zóna termogenní tvorby ropy a doprovodných plynů ve zdrojových horninách ropy
("oilassociated gas", Schoell 1983) a jí odpovídající zóna raného uhelného plynu je
přibližně vymezená teplotami 80 - 160 °C a odraznosti vitrinitu Rr od 0,6 do 1,3 %. Tyto
metany mají δ13C- 40 (47) až - 53 (55) ‰.
Ve větších hloubkách se odlišně chovají horniny s mořským a terestrickým rostlinným
typem organických látek.

c) zóna pozdní katagenetické přeměny mořského typu kerogenu a tvorby nedoprovodného
plynu ("non-associated" marine gas) je charakteristická pro teploty přibližně 160 - 200 °C
a odraznost vitrinitu Rr 1,3 - 2,5 %. Vznikající plyn má izotopické složení uhlíku δ13C
metanu -30 až - 40 ‰, etanu -35 až -18 ‰.

d) v zóně pozdní katageneze uhelné hmoty vznikají při podobných teplotních podmínkách
jako v bodě "c") plyny s hodnotami δ13C metanu - 30 až -20 ‰ a etanu -25 až -20 ‰. Při
metamorfóze velmi nízkého stupně při teplotách nad 200 °C roste podíl dusíku a H~S.
Izotopické složení uhlíku metanu, etanu a propanu se mění při zvyšujících se teplotách v
závislosti na stupni prouhelnění (James 1983, Faber 1987, Whiticar 1989). Diagram na
obr. 3.9.3 znázorňuje izotopické charakteristiky jako funkci odraznosti vitrinitu
zdrojových hornin se smíšeným mořským a humusovým typem kerogenu. Uvedený
diagram je použitý v této zprávě při posuzování, zda plyny pochází z jednoho nebo více
zdrojů a jakému stupni prouhelnění jsou kogenetické.
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Při procesu vzniku uhlovodíků z rozptýlené organické hmoty v horninách (kerogenu)
dochází k poměrně krátké interakci produktů (ropy a plynu) se zdrojovými látkami. K migraci
vzniklé ropy a plynu dochází za předpokladu existence dostatečného tlakem fluid v pórovérn
prostředí. Bylo zjištěno, že plyny si v některých sedimentárních pánvích uchovávají své
izotopické i molekulární složení i při migraci na dlouhou vzdálenost (Schoell 1983).
Geneze plynu z uhelných slojí je však mnohem složitější. Základní rozdil je v tom, že
vzniklý plyn je většinou ihned sorbován v mikropórovém prostředí uhelné hmoty, kde reaguje
s pevnou organickou hmotou. Obecně platí, že při uvolnění tlaku nadloží dochází. k
přednostní desorpci lehkých izotopů a migrující metan je proto zpočátku izotopicky lehčí než
původně vzniklý metan (Smith et al. 1982). Výzkum izotopického složení plynu z uhelných
slojí může proto objasnit, zda se jednalo o migraci na dlouhou nebo krátkou vzdálenost a zda
probíhala krátkodobě nebo dlouhodobě.
Toto pozorování bylo podloženo i experimentem, při kterém byl za sníženého tlaku
odsán plyn z pórů čerstvě odebraného uhlí z nově otevřeného důlního díla. Analyzovaný plyn
byl potom srovnán s plynem desorbovaným termicky a mechanicky. "Volný" metan byl vždy
izotopicky lehčí o 5-6 ‰ než "drasticky" desorbovaný zbytkový plyn. Dalším zjištěním je, že
plyn, který překoná několik fází sorpce a desorpce z uhelné hmoty se stává výrazně
izotopicky lehčí oproti původnímu plynu a je zbaven těžších plynných homologů (C2+).
Naopak reziduální metan, který zůstane sorbovaný na uhlí po částečném odvětrání sloje, je
izotopicky těžší (Smith et al. 1982).

Geochemické otázky geneze plynných uhlovodíků
Hlavním zdrojem organické hmoty pro vznik uhelných slojí byly terestrické rostliny.
Množství metanu, které se vytvořilo v průběhu prouhelňovacího procesu, biochemické i
geochemické fáze, představovalo původní sycení plyny. Dnešní rozděleni nasycení plyny je
ovlivněno migrací, akumulací a odplyňováním slojí.
V geologickém vývoji podle Kumanova (1969) a Martince et al. (1999) se rozhodující
procesy odehrály ve dvou etapách:
1. Variská tektogeneze, v důsledku které nastalo vyzdviženi uhlonosného souvrství a
následné zvětrávání od konce westphalu do neogénu (především v permu a triasu). V té
době byl vytvořen zvětralinový plášť hluboko zasahující do karbonu, který představuje
spolu s uhelnými slojemi dnešní kolektory.
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2. Saxonská fáze vrásněni, vyvolaná alpínskou orogenezi - oživení pohybů po variských
zlomech.

Neogenní etapa vývoje - subsidence karpatské předhlubně, která měla hlavní vliv na
migraci a akumulaci. Při výzdvihu Českého masívu v předpolí Karpat docházelo k migraci
a)

plynů z hlubší metanové zóny

b)

živic ze sp. karbonu a devonu

c)

plynů a ropy z oblasti Karpat.
Převládající směr migrace byl k S a SZ, akumulace probíhala v elevačních strukturách

karbonu.
Zemní plyn nacházející se v přípovrchových částech karbonu v průzkumné oblasti
Příbor - západ je považován Kumanovem (1969) za plyn migračního původu, jehož nynější
nahromadění ve sběrných horninách je z převážné části autochtonní.
Dle doprovodu těženého plynu v některých místech i gazolinem a výskytů polotekuté
živice v puklinách karbonských hornin lze místy uvažovat i na doprovod plynů bakteriálního
původu. Zdroj těchto plynů může být dvojí:
a) devon - karbon v karbonátovém vývoji
b) vzdálenější zdroj, z něhož plyn později namigroval do karbonu skrze autochtonní karpat
po nasunutí příkrovů slezské a podslezské jednotky flyšového pásma" (Kumanov 1969).

Sekundární prouhelnění slojí během alpínské orogeneze bylo pravděpodobně
zanedbatelné, jelikož teplotní gradienty v mladých orogénech jsou nižší než na platformách v
předpolí (Kumanov 1969). V hloubkách větších než 300 m (např. pod Beskydami), však
tvorbu plynu uvedený autor nevylučoval. Podle současných znalostí (viz kapitola 5, této
zprávy) jsou pro obnovenou tvorbu plynu z karbonu při dosunutí Karpat potřebné hloubky
řádově v kilometrech.

Kumanov (1969) uvádí, že „optimální podmínky pro migraci a akumulaci zemního
plynu jsou v blízkosti vrás a zlomů“ (michálkovická a orlovská vrása, sušské sedlo).
Nerovnoměrné sycení zvětralého povrchu karbonu poukazuje na heterogenní propustnost
souvrství.
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Geochemická zonálnost důlních plynů
Zóna I - primární generace (tvorby) a akumulace metanu:
Je situována hlouběji než 1250 m (pod povrchem terénu). Plyn j e adsorbován na
uhelné hmotě. Dominuje metan, obsah dusíku je v tisícinách až jednotkách %, obsah vyšších
uhlovodíků je pod 10.10-3 m3/t.

Zóna II - odplynění
Je vyvinuta až k povrchu paleoreliefu karbonu, je-li povrch překryt propustným
sedimentem, nebo navazuje na zónu III, je-li strop utěsněn. Plyn je sorbován na uhlí v menším
množství než v zóně I. Obsah dusíku je stopový, obsah vyšších uhlovodíků je pod 1.10-3 m3/t
čistého uhlí. Složení plynu koreluj e s macerálovým složením uhlí

Zóna III - sekundárních akumulaci termogenního metanu
je vyvinuta pod těsnícími vrstvami:
a) v kolektorech pokryvu karbonu, především v miocénu
b) v povrchové vrstvě zvětralinového pláště karbonu.
V obou případech jsou kolektory zóny III. shora utěsněny. Plyn je sorbován na uhelnou
hmotu a vyskytuje se i jako volný plyn. Forma vázáni plynu se projevuje tvarem desorbční
křivky. Sorbovaný metan se uvolňuje dlouhodobě a spojitě. Volný metan v pórech se uvolňuje
rychle v počáteční fázi, pak jeho množství prudce klesá.
Ve složení dominuje metan, dus~, oxid uhličitý a uhelnatý, jejich množství se pohybuje
v rozsahu < 5 %. Obsah vyšších uhlovodíků je 1-10.10-3 m3/t. Složení plynů nekoreluje s
macerálovým složením uhlí. V této zóně se tvoří malá ložiska, která jsou těžena důlní
degazací. Plyny jsou migrované z karbonu a místně nelze vyloučit i migraci z miocénu.
Regionální distribuce typů plynu v české části hornoslezské pánve
Izotopické složeni uhlíku metanu v plynech je znázorněno v mapách pro vybrané
stratigrafické úrovně (obr. 34 až 40). Jde zejména o:

-

Plyny v paleozoických jednotkách pod příkrovy vnějších Západních Karpat

-

Miocén v podloží příkrovů flyšového pásma Západních Karpat

-

Předpolí karpatského flyšového pásma
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Z výsledků komplexního geochemického výzkumu plynů i jejich potenciálních zdrojových
hornin vyplývá, že typ plynu v uhelných slojích i siliciklastických kolektorech nekopíruje
regionální rozložení typu organických látek, obsažených v sedimentárních horninách, ani
jejich tepelnou přeměnu. Uhelné sloje české části hornoslezské pánve jsou především
kolektorem plynu a pouze v hlubších horizontech (především pod příkrovy) také zdrojem
residuálního uhelného plynu. Rozhodujícím faktorem regionální distribuce typů plynu se jeví
přítomnost a mocnost příkrovů flyšového pásma Karpat. Bazální plocha příkrovů působí jako
těsnicí horizont pro migraci a akumulaci termogenního plynu. Pohřbení paleozoických
jednotek pokryvu Českého masívu nasunutím příkrovů Západních Karpat změnilo v krátkém
časovém období teplotně tlakové podmínky uložení slojí, které pravděpodobně vyvolaly
změny sorpční kapacity uhlí, jaké v předpolí Karpat nenastaly.
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Obr. 34. Izotopické složení uhlíku metanu δ13C (‰) v plynech české části hornoslezské pánve
(mapa 1 : 500 000) – krystalinikum a karbonáty devonu až spodního karbonu.
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Obr. 35. Izotopické složení uhlíku metanu δ13C (‰) v plynech české části hornoslezské pánve
(mapa 1 : 500 000) – ostravské souvrství.
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Obr. 36. Izotopické složení uhlíku metanu δ13C (‰) v plynech české části hornoslezské pánve
(mapa 1 : 500 000) – stařiny ostravského souvrství.
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Obr. 37. Izotopické složení uhlíku metanu δ13C (‰) v plynech české části hornoslezské pánve
( mapa 1 : 500 000) – karvinské souvrství.
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Obr. 38. Izotopické složení uhlíku metanu δ13C (‰) v plynech české části hornoslezské pánve
(mapa 1 : 500 000) – stařiny karvinského souvrství.
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Obr. 39. Izotopické složení uhlíku metanu δ13C (‰) – sedimenty karpatu v nadloží české části
hornoslezské pánve ( mapa 1 : 500 000).
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Obr. 40. Izotopické složení uhlíku metanu δ13C (‰) v plynech české části hornoslezské pánve
( mapa 1 : 500 000) – baden a kvartér.
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Hydrodynamické parametry kolektorských hornin
Hydrodynamický

výzkum

je

jednou

ze

základních

metod

zjišťování

hydrodynamických parametrů kolektorských hornin a hydrodynamických podmínek ložisek
uhlovodíků. Pod tento pojem můžeme zařadit celou řadu činností, od provádění a
vyhodnocování nejjednodušších krátkodobých testů až po provádění a vyhodnocování
dlouhodobých čerpacích zkoušek. Do této problematiky zařazujeme i matematické
modelování chování ložisek uhlovodíků včetně předpovědí jejich chování v budoucnosti.
V podmínkách uhelných slojí je význam hydrodynamického výzkumu umocněn tím,
že velká nehomogenita slojí jak ve vertikálním tak laterálním směru velmi ztěžuje aproximaci
výsledků zjištěných z laboratorních zkoušek vzorků uhlí do větší vzdálenosti od místa jejich
odběru Z těchto důvodů byl kromě čerpacích zkoušek, které byly prováděny především za
účelem ověření možnosti těžby uhelného plynu, realizován také velký počet krátkodobých
testů, jejichž úkolem bylo získání hydrodynamických parametrů zkoušených uhelných slojí.
Hydrodynamické zkoušky na sondách musely respektovat specifické podmínky
uhelných slojí, které výrazně zvyšovaly nároky na technické zabezpečení prováděných
zkoušek. Použitá technická zařízení byla často vystavena extrémní zátěži či pracovala v
limitních podmínkách. Tato situace si často vyžádala nestandardní postupy nebo změnu
technického vybavení. V některých případech musela být technika dopravena ze zahraničí,
protože v ČR nebyla tato k dispozici.
Jako základ hydrodynamického hodnocení uhelných slojí byly zvoleny vtlačné
(pohlcovací) testy. Použité technické vybavení muselo respektovat náročné podmínky, které
provázely realizaci testů. Největší komplikace přinášel požadavek na plynulou regulací
čerpadla od 0,5 do 20 1/min v rozsahu tlaků od 0 do 15 MPa. Především při nejmenší litráži
byl problém s regulací čerpaného množství, při vysokých tlacích zase s těsností čerpadla.
Přehled provedených prací
Hydrodynamický výzkum byl v různém rozsahu prováděn v ČR na vybraných vrtech,
z těch na kterých proběhlo hydraulické štěpení uhelných slojí. Rozsah prací na jednotlivých
vrtech vycházel z metodického přístupu jednotlivých organizací k získávaní informací
týkajících se hydrodynamických podmínek na daném vrtu a současně byl limitován
vymezeným finančním rozpočtem pro každý vrt.
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Bylo provedeno celkem 63 hydrodynamických zkoušek. Z toho krátkodobých zkoušek včetně
orientačních testů v rámci štěpení a testerovacích zkoušek bylo provedeno 33. Čerpacích
zkoušek bylo realizováno celkem 30 s tím, že toto číslo zahrnuje i opakované čerpací
zkoušky, resp. jednotlivé etapy v případě, že daná zkouška byla prováděna ve více etapách.
Vyhodnoceny z hlediska určení hydrodynamických parametrů byly čerpací zkoušky pouze na
čtyřech vrtech. Zbylé čerpací zkoušky byly hodnoceny pouze z pohledu čerpaného množství
vody a plynu.
Tabulka č. 5 Hydrodynamické parametry neovlivněných uhelných slojí zjištěné z
krátkodobých hydrodynamických testů
zkoušený interval
označení

CBM-6

vtlačné testy
vyhodnocení
GeoGas

vtlačné testy
vyhodnocení ARI

testy v rámci HS
vyhodnocení
Halliburton

od

do

k

s

k

s

k

s

k

s

m

m

mD

-

mD

-

mD

-

mD

-

510.00

515.00

15.5

3.5

419-00

429.00

18.0

16.5

1.10

-4.50

582.00

586.00

15.0

3.4

6.60

0.00

331.00

342.00

8.5

14.0

2.10

-3.10

509.00

520.00

8.0

77.0

0.10

-1 .50

359.00

364.00

10.0

35.5

1.29

-1.80

500.00

510.00

6.1

22.0

Zd-2

683.00

696.00

0.9

-2.8

V-1

1 185.20

1 193.50

8.00

745.80

818.20

209.00

774.10

788.90

O-1

1 152.00

1 164.00

Č-1A

1443.60

1460.80

0.3

-4.0

735.25

736.60

6.3

31.0

1054.10

1070.20

CBM-7

CBM-8

CBM-9

Vp-1

SP-3

testerovací
zkoušky
vyhodnocení
KaC

Použité symboly:

1-5

0.15

100.00
0.25

k - propustnost neovlivněné horniny
S - skin na stěně vrtu

Z výsledků uvedených v tabulce je zřejmé, že zjištěné hodnoty hydrodynamických
parametrů se pro jednotlivé zkoušené horizonty často značně liší. Při hodnocení vtlačných
testů byla zjištěna nejvyšší hodnota propustnosti 18 mD, naproti tomu nejnižší zjištěná
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hodnota byla 0,1 mD. Vysoké hodnoty propustnosti 209 mD a 100 mD byly určené z testů
prováděných v rámci hydraulického štěpení.
Relativně velký rozptyl hodnot propustnosti potvrzuje, že obecně se propustnost
uhelných slojí v hornoslezské pánvi velmi často rychle mění a to jak po ploše, tak s hloubkou.
Z výsledků uvedených v tabulce je patrný rozpor v hodnocení testů firmou GeoGas, a.s. a
firmou ARI. Rozdíly určených hodnot propustnosti i skinu j sou až řádové. Firma ARI uvádí
ve všech hodnocených testech zápornou hodnotu skinu (0 až 4,5). Vzhledem ke způsobu
otevření vrtů (střílená perforace zacementované pažnice) je záporná hodnota skinu zcela
nereálná. Protože při vyhodnocení testů jsou hodnoty propustnosti a skinu vzájemně závislé
(při vyšších propustnostech jsou interpretovány vyšší hodnoty skinu a naopak), je
samozřejmé, že záporným hodnotám skinu potom odpovídají i nízké hodnoty propustnosti.
Testování hydrodynamických parametrů naštěpených slojí
Po úspěšně provedeném hydraulickém štěpení dojde vlivem vytvoření umělé pukliny a
jejím vyplnění propantem vždy ke změně hydrodynamických parametrů štěpené formace.
Často dochází také ke změně hydrodynamických parametrů vrtu, kdy vlivem masivního
začerpávání směsi tvořené štěpící kapalinou a propantem dochází k "pročištění" perforačních
otvorů a ke snížení tlakových ztrát na stěně vrtu, které jsou charakterizovány tzv. skin
faktorem. Z těchto důvodů je logická snaha o zjištění a zhodnocení nových podmínek na
"naštěpeném" vrtu. Obecně je možno za účelem zhodnocení hydraulického štěpení volit dvě
základní metody, a to hydrodynamické nebo fyzikálně-mechanické hodnocení. Základní
rozdíl v přístupu těchto dvou metod je v tom, že při fyzikálně-mechanickém hodnocení
zahrnujeme do výpočtů i mechaniku hornin, to znamená, že pracujeme s mechanickými
vlastnostmi hornin a hydrodynamické parametry zjišťujeme z průběhu vlastního štěpení.
Naproti tomu hydrodynamické hodnocení neuvažuje historii vrtu, resp. nezahrnuje vlastní
hydraulické štěpení a naopak vychází nebo mělo by vycházet až z ustálených
hydrodynamických podmínek po provedeném štěpení.

Hydrodynamické hodnocení pukliny vytvořené hydraulickým štěpením je jedním ze
základních postupů ke zjištění dosahu pukliny a jejich hydrodynamických parametrů. Význam
hydrodynamických testů spočívá také v tom, že nám umožňují posoudit úspěšnost
provedeného štěpení nejenom z hlediska množství zatlačeného propantu, což je především
technický údaj, ale i z hlediska jeho dopadu na hydrodynamické chování zkoušených
horizontů.
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Metodika krátkodobých hydrodynamických testů po provedeném hydraulickém
štěpení byla zvolena stejně jako v případě testů před štěpením s ohledem na ložiskové a
hydrodynamické podmínky uhelných slojí. Výběr vhodné metodiky byl však rovněž omezen
stanoveným časovým limitem pro provedení zkoušek.
Tabulka č. 6 Hydrodynamické parametry naštěpených uhelných slojí zjištěné z krátkodobých
hydrodynamických testů
zkoušený interval
ozn
ačení
CBM-6
CBM-7

CBM-8

CBM-9

CBM-10

CBM-11
Zd-2
V-1

Vp-1

SP-3

vtlačné testy vyhodnocení GeoGas

vtlačné testy vyhodnocení ARI

od

do

k

Sf

Xf

FCD

k(pseudo)

S(pseudo)

Xf

m

m

mD

-

m

-

mD

-

m

510.00

515.00

15.5

0.0

89.7

65.0

12.30

-4.50

33.00

419-00

429.00

23.9

0.0

87.8

65.0

18.00

-4.50

44.00

582.00

586.00

15.4

0.0

84.5

55.0

53.00

-4.90

29.00

331.00

342.00

509.00

520.00

9.8

0.0

37.0

52.0

7.20

-5.00

33.00

359.00

364.00

14.0

0.0

99.0

55.0

26.60

-5.10

37.00

500.00

510.00

9.0

0.0

81.0

52.0

70.70

-5.60

60.00

378.00

383.00

12.10

-3.69

100.00

418.50

425.50

91.05

-5.10

175.00

400.00

402.00

436.00

439.00

683.00

696.00

1 185.20 1 193.50

1.05

0

81.0

11.0

746.10

759.30

6.8

0.0

25.0

22.0

774.10

788.90

7.2

0.0

48.0

20.0

817.50

818.20

12.8

0.0

49.0

33.0

735.25

736.60

8.9

0

332.0

2.3

1054.10

1070.20

Použité symboly:

k

- propustnost neovlivněné horniny

Sf

- skin na stěně vrtu

Xf

- poloviční délka pukliny

FCD

- bezrozměrný koeficient vodivosti pukliny

k(pseudo) - pseudopropustnost systému horniny s puklinou
S(pseudo) - pseudoskin systému horniny s puklinou
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Na základě všech prací provedených v rámci matematického modelování byla učiněna
následující doporučení:

1. Šestiměsíční produkční pokus byl příliš krátký pro přímé nastartování interferenčního
efektu v centrální produkční sondě Příbor CBM-2. Tyto efekty budou zjevné až po
minimálně 2 letech produkce.
2. Hodnota permeability v testované modelové oblasti je proměnlivá, generelně však nízká.
Odhad průměrné hodnoty permeability v testované oblasti se pohybuje od 0,75 mD
do 3,0 mD.
3. Produkce plynu je přímo závislá na počtu a mocnosti uhelných slojí, které jsou otevřeny a
stimulovány v rámci každé produkční sondy. Efektivní stimulace vybraných intervalů je
zásadní podmínkou pro maximalizaci budoucí produkce.
4. Vhodné rozmístění produkčních sond je spjato s předpokládanými hodnotami
permeability. Ve variantách zohledňujících nízkou hodnotu permeability 0,75 mD bude
nutno pro docílení efektivního odčerpání plynu z testované oblasti volit 8 ha hustotu
rozmístění produkčních sond. Tam, kde by bylo možno počítat s hodnotou permeability až
10 mD, by byla adekvátní 32 ha hustota produkčních sond.
5. Modelově navrhovaný a zhodnocený vrtný program zahrnuje celkem 24 nových sond
realizovaných v testované oblasti s prostorovou hustotou 32 ha. V závislosti na
produkčních podmínkách zohledňovaných jednotlivými modelovými variantami je zde
očekávána produkce plynu 88 až 230 mil. m3 v průběhu 25 let těžby. Po zohlednění
stávajících možností reálného dosažení testovaných produkčních podmínek v rámci celé
modelové oblasti byla pak akceptována průměrná hodnota očekávaného vytěžitelného
množství plynu na úrovni cca 130 mil. m3 v průběhu 25 let těžby na 24 produkčních
sondách.
6. Velmi důležitým následným krokem je provedení ložiskově-inženýrské a strukturněgeologické rešerše dosavadních i nově získaných dat s cílem sestavení teoretického
modelu rozložení hodnot permeability v testované oblasti. Identifikace dílčích oblastí je
jedním ze stěžejních faktorů potenciální ekonomické produkce plynu.
7. Modelové rozložení vyšších hodnot permeability by mělo být potvrzeno vrtným
průzkumem a testováním ve vytypované dílčí oblasti.
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Komentář k uvedeným doporučením:

ad l.

S konstatováním. že šestiměsíční čerpací zkouška je příliš krátká pro dosažení
interferenčního efektu lze souhlasit. Vzhledem ke vzdálenosti interferenčních
vrtů a čerpaným objemům vody je nutné počítat s delším časovým úsekem. Z
výsledků modelu stanovená doba dvou let potřebná pro dosažení interference se
jeví jako reálná.

ad 2. Skutečnost, že propustnost uhelných slojí je značně proměnlivá, a to jak v
laterálním tak v horizontálním směru, lze zobecnit téměř pro celou
hornoslezskou pánev. Odhad hodnoty permeability v rozsahu 0,75 až 3,00 mD
pro modelovanou oblast je reálný, i když lze předpokládat, že hodnoty se
mohou pohybovat v daleko větším rozmezí, především směrem nahoru.
ad 3. Je samozřejmé, že sumární mocnost otevřených slojí má přímý vliv na velikost
produkce. Otázkou zůstává, zda existuje při současně používané technologii
hydraulického štěpení a daných ložiskových a ekonomických podmínkách
reálná možnost naštěpit dostatečnou mocnost uhelných slojí. Spíše se zdá, že
bude nutné změnit dnes používanou technologii a najít účinnější metodu (např.
masivní štěpení).
ad 4. Vhodné a účinné rozmístění produkčních sond není spjato pouze s
předpokládanými hodnotami permeability, ale rovněž s celkovou mocností
uhelných slojí (viz. bod 3). Co se týče realizace vlastní lokalizace produkčních
sond, problémem zůstává neznalost rozložení propustnosti po ploše zájmové
oblasti. Vzhledem k vysoké proměnlivosti hodnoty permeability, a to jak
v horizontálním, tak vertikálním směru (viz bod 2.), není reálné běžnými
metodami za přijatelných ekonomických

podmínek detailní rozložení

propustnosti zjistit.
ad 5. Z

výsledků

modelových

predikcí

stanovenou

hodnotu

očekávaného

vytěžitelného množství plynu na úrovni cca 130 mil m3 lze považovat za
odpovídající.
ad 6. Obecně můžeme s uvedeným doporučním jistě souhlasit. Je však nelogické, že
ložiskově-inženýrská a strukturně-geologická rešerše doporučovaná za účelem
sestavení teoretického modelu rozložení hodnot permeability v testované
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oblasti, by měla být provedena až po realizaci matematického modelování.
Zvláště proto, že v období, kdy bylo matematické modelování prováděno, nebyl
v zájmové oblasti realizován žádný nový vrt, který by přinesl nové informace.
ad 7. Z uvedeného konstatování není zřejmé, jaké modelové rozložení vyšších hodnot
permeability by mělo být vrtným průzkumem ověřováno. Současně je nutno
poznamenat, že odvrtáním dvou vrtů ve vytipované dílčí oblasti stále neřešíme
rozložení propustnosti v rámci modelované oblasti.
Celkové zhodnocení hydrodynamického výzkumu
Hydrodynamický výzkum zahrnoval celou řadu hydrodynamických zkoušek. Za prvé
byly prováděny krátkodobé testy, a to neovlivněných uhelných slojí a štěpených uhelných
slojí. Stěžejní část těchto krátkodobých testů byla provedena metodou modifikovaného
izochronálního testu. Za druhé byly prováděny dlouhodobé čerpací zkoušky, které byly
realizovány po provedeném hydraulickém štěpení a jejichž délka se pohybovala od jednoho
do šesti měsíců. Do hydrodynamického výzkumu můžeme zařadit i provedený interferenční
test na interferenčním.uzlu a následné matematické modelování.

Celý hydrodynamický výzkum byl poznamenán jedním společným nedostatkem,
kterým byl nedostatečný časový prostor, a to jak na přípravu, tak na vlastní realizaci
jednotlivých zkoušek. Geologicko-ložiskové a hydrodynamické podmínky uhelných slojí jsou
charakterizovány malou mocností slojí a nízkou propustností uhlí, z čehož vyplývá, že
ustalování hydrodynamické rovnováhy probíhá v těchto podmínkách velmi pomalu. Proto je
vymezení relativně velkého časového prostoru pro dosažení jak statického stavu před
zahájením zkoušky, tak ustáleného resp. pseudoustáleného stavu proudění v průběhu
hydrodynamického testování nutností. V případě, že v průběhu testování není dosaženo
pseudoustáleného stavu, jsou možnosti vyhodnocení takovýchto testů značně omezené.
Časový faktor hraje jednu z rozhodujících rolí i v případě hodnocení čerpacích zkoušek z
pohledu stanovení dlouhodobé předpovědi produkce vody a plynu.

Za jistý nedostatek lze považovat i ne zcela vyhovující technické vybavení při
provádění krátkodobých testů. Především ne zcela vhodné malolitrážní čerpadlo přinášelo
částečné problémy při regulaci čerpaného množství a při vysokých tlacích přinášelo problémy
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s únikem vody vlivem netěsností. Určité nepřesnosti byly způsobeny také způsobem měření
zatláčeného množství, které bylo prováděno přepočtem z poklesu hladiny v měřící nádobě,
což neumožňovalo kontinuální záznam okamžitých hodnot začerpávaného množství.

Přes výše uvedené problémy můžeme konstatovat, že realizovaný hydrodynamický
výzkum jako celek přinesl řadu poznatků, které nám umožnily formulovat následující závěry:

1. V rámci hornoslezské pánve můžeme generelně očekávat jen malou propustnost uhelných
slojí, a to s hodnotami v intervalu 0,1 až 20 mD, s tím že hodnoty nad 10 mD lze očekávat
jen v malých hloubkách či v navětralých nebo tektonicky porušených slojích.
Naopak hodnoty propustnosti pod 1 mD jsou vázány především na hluboko uložené sloje
(pod 1000 m).

2. Při prováděném hydraulickém štěpení byly vytvořeny a vyplněny propantem štěpné
pukliny s dosahem do 100 m, což přineslo ve většině případů výrazné zvýšení "celkové"
propustnosti štěpené formace. Přesto se ukázalo, že při realizaci "klasického"
hydraulického štěpení, kdy byl zatlačen propant řádově v množství desítek tun, nedošlo v
řadě případů k takové stimulaci uhelné sloje, která by dovolila při čerpání v řádu měsíců
dosáhnout hydrodynamických podmínek, které by umožnily nastartovat proces masivní
desorpce.
3. Průběh čerpacích zkoušek ukázal, že čerpací zkoušky v délce do šesti měsíců lze v
podmínkách uhelných slojí jen stěží považovat za dlouhodobé. Takovéto zkoušky
můžeme s úspěchem použít pro vyhodnocení

hydrodynamických parametrů zkoušených

horizontů, avšak jen obtížně je můžeme využít pro zodpovědné posouzení vývoje budoucí
těžby. Z tohoto pohledu bude v budoucnosti nutné obecně uvažovat s čerpacími
zkouškami o minimální délce jeden rok.

Souhrn poznatků

Z výsledků komplexního geochemického výzkumu plynů i jejich potenciálních
zdrojových hornin vyplývá, že typ plynu v uhelných slojích i siliciklastických kolektorech
nekopíruje regionální rozložení typu organických látek, obsažených v sedimentárních
horninách, ani jejich tepelnou přeměnu. Uhelné sloje české části hornoslezské pánve jsou
152

především kolektorem plynu a pouze v hlubších horizontech (především pod příkrovy) také
zdrojem residuálního uhelného plynu. Rozhodujícím faktorem regionální distribuce typů
plynu se jeví přítomnost a mocnost příkrovů flyšového pásma Karpat. Bazální plocha
příkrovů působí jako těsnicí horizont pro migraci a akumulaci termogenního plynu. Pohřbení
paleozoických jednotek pokryvu Českého masívu nasunutím příkrovů Západních Karpat
změnilo v krátkém časovém období teplotně tlakové podmínky uložení slojí, které
pravděpodobně vyvolaly změny sorpční kapacity uhlí, jaké v předpolí Karpat nenastaly.
Z průzkumu možností vzniku a možností migrace plynů v české části hornoslezské uhelné
pánve vyplynulo:
Ø uhelné sloje v české části hornoslezské pánve jsou pravděpodobně kolektory plynu
a pouze v hlubších partiích (zejména pod příkrovy) jsou také zdrojem reziduálního
uhelného plynu,
Ø rozhodujícím faktorem regionální distribuce plynů je zejména mocnost příkrovů
flyšového pásma Karpat,
Ø typ složení plynu, který je zadržený v kolektorech, nemusí odpovídat regionálnímu
rozložení obsahu organických látek obsažených v sedimentárních horninách ani
stupni jejich tepelné přeměny,
Ø bazální plocha příkrovů působí jako těsnící horizont pro migraci a akumulaci
termogenního plynu,
Ø plyny ostravského i karvinského souvrství jsou převážně termogenní, v
karvinském souvrství je zvýšený podíl plynu bakteriálního původu,
Ø plyny ve stařinách obou souvrství jsou převážně bakteriálního původu.

Z průzkumu hydrodynamických parametrů kolektorských hornin vyplynulo:
Ø v české části hornoslezské pánve lze očekávat propustnost uhelných slojí v
intervalu 0,1 až 20 mD. Propustnost hornin je pak nejméně o jeden řád nižší. Vyšší
propustnost lze očekávat v malých hloubkách či navětralých nebo tektonicky
narušených lokalitách,
Ø provedené hydraulické štěpení vytvořilo štěpné trhliny s dosahem do 100 m, což
sice přineslo zlepšení propustnosti, avšak nikoliv dlouhodobé a takového rozsahu,
aby bylo možno nastartovat proces spontánní masivní desorbce plynů,
Ø průběh čerpacích zkoušek prokázal, že v podmínkách pánve nejsou časově
dostatečně dlouhé čerpací pokusy, pokud jsou kratší než jeden rok,
Ø při klasickém hydraulickém štěpení se sice daří vytvořit žádoucí trhliny a do nich
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zatlačit propant, avšak zřejmě současně se též uvolní jemná frakce ve štěpeném
horizontu, které při následném čerpání pravděpodobně spolu s propantem způsobí
rychlou ztrátu zlepšené propustnosti.

Z hlediska vymezení možností modifikace použitého způsobu stimulace propustnosti
hydroštěpením v podmínkách české části hornoslezské pánve se potvrzuje, že tato metoda
stimulace není pro naše specifické podmínky vhodná. Relativně malá propustnost uhel. slojí si
vynucuje usilovat o její zvýšení vhodnou stimulací. Takovým postupem v daném případě není
hydroštěpení ani s použitím různých typů přísad do štěpící kapaliny.
Série konkrétních modelových pokusů ověřujících možnost intenzifikovat procesy
degazace uhelných slojí a horninových struktur je zevrubně projednávána v této zprávě
v pasáži týkající se etapy 2 dílčího úkolu 2. 22

Etapa 2

„Vypracování postupu pro intenzivní odvádění metanu z předpolí porubů
v panenských slojí a uzavřených důlních prostor

Z výsledků komplexního geochemického výzkumu plynů i jejich potenciálních
zdrojových hornin vyplývá, že typ plynu v uhelných slojích i siliciklastických kolektorech
nekopíruje regionální rozložení typu

organických látek obsažených v sedimentárních

horninách, ani jejich tepelnou proměnu. Uhelné sloje české části hornoslezské pánve jsou
především kolektorem plynu a v hlubších horizontech (především pod příkrovy) také zdrojem
reziduálního uhelného plynu. Rozhodujícím faktorem regionální distribuce se jeví přítomnost
a mocnost příkrovů flyšového pásma Karpat. Bazální plocha příkrovů působí jako těsnící
horizont pro migraci a akumulaci termogenního plynu. Pohřbení paleozoických jednotek
pokryvu českého masivu nasunutím příkrovů Západních Karpat změnilo v krátkém časovém
období tepelné a tlakové podmínky uložení slojí.
Všechny připomenuté poznatky již provedeného výzkumu potvrzovaly, že pro
vypracování postupu umožňujícího intenzivní odvádění (degazaci) metanu z předpolí porubů
panenských slojí je nezbytné se hlouběji v laboratorních podmínkách zabývat:
a) plynopropustností karbonských sedimentů hornoslezské pánve za stavu trojosé
napjatosti
b) možnostmi ovlivnění plyno a vodopropustnosti uhlí a hornin při stimulaci
(štěpení)
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Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu
napjatosti

Kromě speciálně koncipovaného laboratorního výzkumu propustnosti na relativně
velikých zkušebních tělesech připravených z uhlí, byla předmětem systematického výzkumu
také plynopropustnost karbonských sedimentů – uhlí i hornin – za trojosého stavu napjatosti.
Cílem tohoto výzkumu bylo poznat, jaký je vliv napěťově - deformačních poměrů, které
působí na zkoumané zkušební těleso, na jeho propustnost, a k jakým změnám při změnách
těchto poměrů dochází.

Metodika měření plynopropustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti byla vyvinuta
na Ústavu geoniky v Laboratoři petrologie a fyzikálních vlastností hornin v rámci řešení
grantového projektu 105/95/0473 v letech 1995 až 1998 ( Konečný & Kožušníková 1996).
Jako plynné médium byl použit dusík.
Popsanou metodikou byly v zjištěny koeficienty propustnosti při různých bočních
tlacích (od 5 do 50 MPa) u souboru 70 horninových a 25 uhelných vzorků, odebraných
z vrtných jader jak povrchových, tak důlních průzkumných vrtů v hornoslezské pánvi.

Ukázky výsledků experimentů jsou na obr. 41 (pro horniny) a na obr. 42 (pro uhlí).
Je zjevné, že při nárůstu bočního tlaku dochází k poklesu koeficientu propustnosti, a
to velmi výrazně (jedná se mnohdy o řádové změny). Rovněž lze říci, že obecně je u
uhelných vzorků poklesu propustnosti při zvyšování bočního tlaku ještě výraznější než u
klastických sedimentů. Tento jev je podle našeho názoru způsoben přítomností puklin
v uhelné hmotě, které se v důsledku zvyšování bočního tlaku uzavírají rychleji než
komunikativní póry v klastických horninách.
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Obr. 41. Ukázka závislosti koeficientu propustnosti na bočním tlaku u hornin
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Obr. 42. Ukázka závislosti koeficientu propustnosti na bočním tlaku u uhlí

Vazby plynopropustnosti na petrologii sedimentů a uhlí
Kromě vlivu napěťového stavu na plynopropustnost byl u hornin zkoumán také vliv
zrnitosti, obsahu mezizrnné hmoty, stupně diageneze a u uhlí pak stupně prouhelnění.
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Zrnitost sedimentů
Vztah mezi velikostí zrn měřených sedimentárních hornin a plynopropustností byl
studován na devatenácti vzorcích různé zrnitosti odebraných z vrtu. Tím, že byl pro odběr
vzorků zvolen jediný vrt, byl získán soubor vzorků s přibližně stejným stupněm diageneze
(Vdaf nejbližší sloje je 26,3 - 29,7 %).
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Obr. 43. Závislost koeficientu plynopropustnosti
na střední velikosti zrn hornin

Hodnoty koeficientu propustnosti při 5 MPa bočního tlaku se pohybují v rozmezí :
- pro jemnozrnné pískovce od 1,0 ·10 –20 do 6,7 ·10 –18 m2 (medián 1,2 ·10 –18 m2)
- pro středně zrnité pískovce od 2,4 ·10 –19 do 8,7 ·10 –17 m2 (medián 5,1 ·10 –18 m2)
- pro hrubozrnné pískovce od 9,5 ·10 –19 do 4,9 ·10 –17 m2 (medián 4,7 ·10 –18 m2)
- pro uhlí od 9,2 ·10 –19 do 3,7 ·10 –16 m2 (medián 2,7 ·10 –17 m2)
Hodnoty koeficientu propustnosti při 15 MPa bočního tlaku se pohybují v rozmezí :
- pro jemnozrnné pískovce od 8·10 –21 do 2,9 ·10 –18 m2 (medián 7,1 ·10 –19 m2)
- pro středně zrnité pískovce od 1,6 ·10 –19 do 4,2 ·10 –17 m2 (medián 2,6 ·10 –18 m2)
- pro hrubozrnné pískovce od 6,2 ·10 –19 do 1,9 ·10 –17 m2 (medián 2,5 ·10 –18 m2)
- pro uhlí od 3,3 ·10 –20 do 6,1 ·10 –17 m2 (medián 2,0 ·10 –18 m2)
Hodnoty koeficientu propustnosti při 30 MPa bočního tlaku se pohybují v rozmezí :
- pro jemnozrnné pískovce od 6,1·10 –20 do 9,1 ·10 –19 m2 (medián 3,4 ·10 –19 m2)
-pro středně zrnité pískovce od 5,5 ·10 –20 do 2,3 ·10 –17 m2 (medián 8,65·10 –19 m2)
- pro hrubozrnné pískovce od 3,0 ·10 –19 do 7,8 ·10 –18 m2 (medián 1,21 ·10 –18 m2)
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- pro uhlí od 3,0 ·10 –21 do 1,1 ·10 –17 m2 (medián 2,2 ·10 –19 m2)
U uhlí je velký rozptyl zjištěných hodnot, a to i u těles vyvrtaných z jednoho bloku
uhlí.

Obsah mezizrnné hmoty
Obsahem mezizrnné hmoty je míněno procentuální zastoupení mezizrnné hmoty,
přičemž mezizrnnou hmotou rozumíme základní hmotu, tmel, alterované živce, slídy a útržky
uhlí.
Vztah mezi koeficientem plynopropustnosti při bočním tlaku 5 MPa a procentuálním
zastoupením mezizrnné hmoty je zřejmý z obr. 44.
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Obr. 44 Vztah mezi koeficientem plynopropustnosti
při bočním tlaku 5 MPa a obsahem mezizrnné hmoty u pískovců

Z obrázku je patrné, že s přibývajícím množstvím mezizrnné hmoty se propustnost
hornin generelně snižuje.
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Stupeň diageneze a prouhelnění

Jak u horninových, tak uhelných vzorků byl zjištěn trend, kdy se zvyšující se
diagenezi hornin respektive prouhelněním uhlí se propustnost hornin a uhlí snižuje.

Vazba plynopropustnosti na další fyzikální parametry

Při analýze faktorů ovlivňujících propustnost hornin a uhlí byla zjištěna úzká vazba
mezi koeficientem propustnosti a dalšími fyzikálními vlastnostmi analyzovaného materiálu –
zejména nasákavostí a efektivní porositou.

Porosita

Je zřejmé, že s rostoucím množstvím pórů s poloměrem větším než 30 nm se
koeficient plynopropustnosti zvětšuje (obr.45).
Oproti tomu závislost mezi celkovou porositou a plynopropustností (obr.46) již tak
zřetelná není. To je způsobeno

tím, že se nekomunikativní póry, např. tvaru uzavřené

bubliny, nepodílí na propouštění médií horninou.
U uhelných vzorků není vztah mezi efektivní porositou a propustností tak výrazný, což
je dáno metodikou měření efektivní porosity u uhlí. Pro měření se nepoužívá kusový vzorek
jako u hornin, ale zrna uhlí o velikosti od 2,8 do 5 mm. Při tomto způsobu měření nejsou
zahrnuty pukliny v uhlí, které se na propustnosti velkou mírou podílejí.
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Obr.45 Vztah mezi koeficientem plynopropustnosti při bočním tlaku 5 MPa
a objemem pórů s poloměrem větším než 30 nm (pískovce)
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Obr. 46 Vztah mezi koeficientem plynopropustnosti při bočním tlaku 5 MPa
a celkovou porositou (pískovce)

160

Nasákavost
Vztah koeficientu plynopropustnosti a nasákavosti je velmi výrazný (obr. 47). Je
zřejmé, že čím je hodnota nasákavosti vyšší, tím je vyšší i propustnost. Z výše uvedených
měření vyplývá, že množství pórů, které se aktivně podílejí na schopnosti horniny propouštět
plyn, je možné postihnout pouze metodami, u kterých jsou měřeny pouze komunikativní póry
- tedy pomocí měření nasákavosti a efektivní porosity.
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Obr.47 Vztah mezi koeficientem plynopropustnosti při bočním tlaku 5 MPa
a nasákavostí (pískovce)

Vliv porušení horninového materiálu
Nejvýznačnějším faktorem ovlivňujícím propustnost materiálu je jeho porušenost.
V laboratorních podmínkách je možno vliv změny stupně porušení na propustnost materiálu
studovat v průběhu zatěžování, a to až za mez pevnosti. Tyto experimenty jsou prováděny za
konstantního bočního tlaku a narůstajícího osového napětí až do porušení vzorku.
V průběhu experimentu je kromě osového napětí a propustnosti měřena podélná a
příčná deformace zkušebního tělesa. Typický grafický záznam všech zjišťovaných veličin je
zobrazen na obr. 48. Je evidentní, že v první fázi zatěžování s narůstajícím osovým napětím
propustnost klesá. Minimum propustnosti odpovídá fázi, kdy je vzorek maximálně (při daném
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bočním tlaku) zhutněn (minimální objem tělesa). Při dalším zvyšování osového napětí
dochází k nárůstu propustnosti. Tento nárůst je nejintenzivnější při dosažení meze pevnosti a
zejména za mezí pevnosti. To odpovídá i charakteru porušování. Po dosažení maximálního
zhutnění zřejmě nejprve dochází k rozevírání původních komunikativních mikrotrhlin a pórů
a v další fázi k vytváření nových mikrotrhlin. K maximálnímu nárůstu propustnosti dochází
pak při vytvoření makrotrhliny nebo poruchové zóny, vznikající po dosažení meze pevnosti
nebo až za mezí pevnosti.

2

Vzorek 7567_2
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Obr.48. Grafy závislosti relativní podélné, příčné, objemové deformace a propustnosti na
osovém napětí při bočním tlaku 5 MPa - vzorek 7567/2 (pískovec hrubozrnný)

U uhelných vzorků v některých případech docházelo při vyšších bočních tlacích k
zajímavému jevu. Po počátečním poklesu propustnosti na minimum sice došlo při dalším
zatěžování k nárůstu propustnosti, ale po dosažení meze pevnosti a i za mezí pevnosti není
nárůst hodnot propustnosti tak výrazný a mnohdy nedosahují ani hodnot na počátku
experimentu (Kožušníková 2001). Na obr. 49 je zachycen průběh experimentu pro vzorek uhlí
při bočním tlaku 5 MPa a na obr. 50 zobrazen průběh experimentu při bočním tlaku 10 MPa.
Je však třeba zdůraznit, že záleží na charakteru uhelné hmoty.
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Obr. 49. Grafy závislosti relativní podélné deformace a propustnosti na osovém
napětí při bočním tlaku 5 MPa - vzorek (uhlí)
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Obr.50. Grafy závislosti relativní podélné deformace a propustnosti na osovém
napětí při bočním tlaku 10 MPa - vzorek (uhlí)
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Možnosti ovlivnění plyno a vodopropustnosti uhelných slojí při stimulaci

Cílem experimentálních prací bylo v návaznosti na již dříve provedené
pokusy ověřit možnosti ovlivnění plyno a vodopropustnosti uhelných slojí při osovém
působení průtoku vody, plynu i hydroštěpení. K modelovým pokusům byly použity vzorky
uhelných jader z Dolů Dukla a Staříč.
Byly vykonány následující zkoušky:
-

měření a ovlivňování plyno- a vodopropustnosti uhelných vzorků v geometrii plastové
komory, tedy s vyloučením působení hydrostatického tlaku na plášť válcové plochy
vzorku. Časové závislosti vodopropustnosti byly měřeny ve vztahu k ovlivňování
průtokem vody, průtokem roztoku kyseliny chlorovodíkové relaxací vzorku sušením
volně na vzduchu apod., a to na uhelných vzorcích odlišného chemického a
macerálového složení.

-

hydroštěpení uhelných vzorků bylo provedeno v upraveném držáku vzorku, což
zajistilo osové působení štěpícího tlaku na vzorek. Hydroštěpení byla provedena bez a
s průtokem vody, následovalo časové sledování změn vodopropustnosti, ovlivnění
průtokem roztoku kyseliny chlorovodíkové, relaxací sušením volně na vzduchu a další
ovlivnění hydroštěpením s průtokem vody. Tyto zkoušky byly rovněž provedeny na
vzorcích s odlišným chemickým a macerálovým složení.

-

dlouhodobé sledování změn plynopropustnosti při nepřetržitém průtoku plynu po dobu
pěti dní.

Experimentální uspořádání
V plastové komoře vyrobené v roce 2002 je zkušební těleso uhelného vzorku
zatmeleno do plastového držáku. Hydrostatický tlak zkušebního, proudícího média – plynu,
vody, roztoku chemické sloučeniny – působí jen na čelo válcového vzorku, nikoli na jeho
plášťovou plochu. V tom tkví hlavní rozdíl od uchycení ve vysokotlaké komoře v předchozích
měřeních, kde na vzorek, obalený smršťovací fólií a zatmelený do držáku jen svou dolní částí,
působil hydrostatický tlak proudícího média jak na čelo, tak i plochu pláště válcového
vzorku.
Na vzorcích uhelných jader byly provedeny následující zkoušky, jejichž označení,
obsah a důvod provedení byly následující:
plyno_x: měření plynopropustnosti dusíkem. Toto měření bylo prováděno vždy na panenském
vzorku a skýtá dobrou možnost vzájemného srovnání různých uhelných vzorků. Podle
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potřeby byla tato zkouška provedena z důvodu srovnávacích i na již ovlivněném vzorku, např.
po měření vodou atp. jak vyplyne dále.

vododestil_x: měření vodopropustnosti destilovanou vodou. Toto měření bylo prováděno
vždy na panenském vzorku rovněž z důvodu srovnání různých uhelných vzorků. Měření bylo
prováděno při hydrostatickém tlaku asi 100 kPa přesně.Dále bylo opět zařazováno na již
ovlivněných vzorcích z důvodu zachycení míry ovlivnění.

relaxace: vzorek i s držákem je po vyjmutí z komory ponechán volně na vzduchu při
laboratorní teplotě po určitou dobu. V průběhu tzv. relaxace dochází k volnému sušení
uhelného vzorku, a to prostřednictvím jeho volných čel. Tato zkouška je zařazována po
ovlivňování vzorku vodou. Po ní následuje vždy zkouška plyno_x, tedy měření
plynopropustnosti.

HCl, pH = x,xx: ovlivňování vzorku proudícím roztokem kyseliny chlorovodíkové
s hodnotou pH okolo 1,5 jednotek, a to při stejném hydrostatickém tlaku jako při zkoušce
vododestil_x. Tato zkouška slouží k poznání vlivu roztoku kyseliny chlorovodíkové na
vzorek. Po ní je vždy zařazena zkouška vododestil_x.

Série zkoušek provedená na každém vzorku má své metodické odůvodnění, které
vyplynulo z experimentů prováděných v předchozím období řešení dané problematiky.
Zkoušky a jejich pořadí je voleno tak, aby dosažené výsledky byly co nejlépe srovnatelné a
interpretovatelné. Série zkoušek se skládá z částí, které sdružují zkoušky k sobě logicky
patřící. Tyto části jsou v dále uvedených tabulkách výsledků od sebe odděleny horizontálními
silnými čarami.

Součástí série výše uvedených zkoušek bylo vážení uhelného vzorku v plastovém
držáku a výpočty změn hmotnosti, které nastaly v průběhu zkoušek.

Při ovlivňování vzorků roztoky kyseliny chlorovodíkové bylo prováděno po určitou,
stanovenou dobu jímání odteklého roztoku, měření jeho objemu za uplynulý čas a provedení
jeho chemické analýzy na obsahy vápníku, železa, draslíku, sodíku a hořčíku.
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Výsledky zkoušek na vzorcích 9033/4 a 9033/3 (Důl Dukla)

Cílem zkoušek na těchto dvou vzorcích bylo:
-

pomocí prakticky shodné série zkoušek porovnat plynopropustnost, časový průběh
vodopropustnosti a ovlivňování roztokem kyseliny chlorovodíkové rovněž v závislosti
na čase u dvou, co do chemického a macerálového složení téměř shodných, z jednoho
jádrového kusu připravených, zkušebních vzorků.

-

postihnout časový průběh bobtnání uhelné matrice při průtoku vody komunikačními
cestami i bez průtoku – vzorek 9033/4.

-

postihnout časový průběh plynopropustnosti u vzorku nasyceného vodou – vzorek
9033/3.

Zkoušky na vzorku 9033/4
Pořadí a výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce Tab.8 a graficky zobrazeny na
obrázku obr. 48.

Výsledky vážení vzorku v plastovém držáku v průběhu výše uvedené série zkoušek
jsou uvedeny v tabulce Tab. 9. Mimo změřených hmotností jsou uvedeny přírůstky hmotnosti
vztažené na panenský vzorek.
Je patrné, že přírůstky hmotnosti působením vody jsou poměrně malé. Úbytky
hmotnosti vlivem relaxace volně na vzduchu jsou rovněž malé, vzorek tedy za těchto
podmínek nevyschne. Ovlivnění afinity

vzorku k vodě působením roztoku kyseliny

chlorovodíkové není za daných podmínek rovněž významné.
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Tab.8 Výsledky měření plynopropustnosti a vodopropustnosti vzorku
9033/4(Dukla) v plastové komoře.

zkouška
plyno_1, panenský vzorek

doba

kg

[h]

[mD]

-

2,67

kw [mD]
počáteční maximální

konečný

-

-

-

-

2,19
1,70
-

2,53
1,90
-

2,01
1,78
-

-

2,70

-

-

-

vododestil_2

5,5

-

1,88

- *

2,17

relaxace volně na vzduchu

16,5

-

-

-

-

-

2,62

-

-

-

27

-

1,36

- *

20,36

27,5

-

16,84

16,84

11,78

24

-

-

-

-

-

58,42

-

-

-

vododestil_1, panenský vzorek,
- počáteční fáze časové závislosti
- přestávka bez tlaku a průtoku
- pokračování časové závislosti
relaxace volně na vzduchu
plyno_2, po relaxaci

plyno_3, po relaxaci
HCl, pH = 1,53
vododestil_3, po HCl
relaxace volně na vzduchu
plyno_4, po relaxaci

-

49
20
27
21,5

* - funkce nemá maximum
kg - koeficient plynopropustnosti v jednotkách milidarcy
kw - koeficient vodopropustnosti v jednotkách milidarcy
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Tab.9 Výsledky vážení vzorku 9033/4(Dukla) v průběhu měření plynopropustnosti a
vodopropustnosti.

panenský vzorek s držákem

[g]
1712,6

přírůstek hmotnosti
vztažený na panen.
vzorek
[%]
-

vododestil_1

1725,37

0,75

relaxace volně na vzduchu 21,5 h

1720,85

0,48

vododestil_2

1725,67

0,76

relaxace volně na vzduchu 16,5 h

1721,14

0,50

HCl, pH = 1,53 a vododestil_3

1724,8

0,71

relaxace volně na vzduchu 24 h

1718,73

0,36

vážení po zkoušce

hmotnost vzorku
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21
20
19
18

M en vodopropustnosti destilovanou vodou
a roztokem HCl, pH = 1,53
vzorek 9033/4 - PLASTOV KOMORA

17
16
15
14
13
k [mD]

12
11
vododestil_1 - vodopropustnost panenského vzorku
vododestil_2 - vodopropustnost po 21,5 h relaxaci
HCl, pH=1,53, po 16,5 h relaxaci
vododestil_3 - po HCl, pH=1,53

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

24

48

72

t [h]

Obr.1
Obr. 51
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Zkoušky na vzorku 9033/3
Pořadí a výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce Tab.10 a graficky zobrazeny na
obrázku obr.49.
Byla zařazena též zkouška – plyno_3 – měření závislosti hodnoty koeficientu
plynopropustnosti s časem při proudění dusíku. Průtok dusíku při zkoušce byl poměrně malý
– asi 9 až 13 ml/min. Časová závislost koeficientu plynopropustnosti je na obr.49.
Výsledky vážení vzorku v plastovém držáku jako u vzorku 9033/4v průběhu výše
uvedené série zkoušek jsou uvedeny v tabulce Tab.11. Mimo změřených hmotností jsou
uvedeny přírůstky hmotnosti vztažené na panenský vzorek.

Tab.10 Výsledky měření plynopropustnosti a vodopropustnosti vzorku
9033/3(Dukla) v plastové komoře.

kw [mD]

t1/2

doba

kg

[h]

[mD]

poč

max

koneč

[h]

-

1,12

-

-

-

-

vododestil_1 panenský vzorek

214

-

0,77

1,24

0,28

180

relaxace volně na vzduchu

24

-

-

-

-

-

-

1,45

47

-

zkouška
plyno_1, panenský vzorek

plyno_2, po relaxaci
vododestil_2
plyno_3, bez relaxace, měření
časové závislosti
plynopropustnosti
HCl, pH = 1,47
vododestil_3, po HCl
relaxace volně na vzduchu
plyno_4, po relaxaci

*

0,60

0,72

0,36

-

-

-

-

291

0,51
až
0,64
-

0,34

18,70

18,35

139,5

-

19,73

19,83

11,61

215 *

24

-

-

-

-

-

-

42,64

-

-

-

-

20,3

- extrapolace grafickým odhadem

kg - koeficient plynopropustnosti v jednotkách milidarcy
kw - koeficient vodopropustnosti v jednotkách milidarcy
t1/2 - doba, za kterou poklesne hodnota koeficientu kw na polovinu
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Z vislost koeficientu plynopropustnosti na ase
p i zkou ce plyno_3 - su en proudem dus ku
Vzorek . 9033/3
0.8

k [mD]

0.6

0.4

0.2

0
0

4

8
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t [h]

Obr.523
Obr.
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20

24
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21
20
19

M en vodopropustnosti destilovanou vodou
a roztokem HCl, pH = 1,47
vzorek 9033/3 - PLASTOV KOMORA

18
17
16
15
14

k [mD]

13
12
11

vododestil_1 - vodopropustnost panenského vzorku
vododestil_2 - vodopropustnost po 24 h relaxaci
HCl, pH=1,47, po 22 h relaxci dusíkem (plyno_3)
vododestil_3 - po HCl, pH=1,47

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

24

48

72

96

120

144

168

192

t [h]

Obr.532
Obr.

172

216

240

264

288

Výsledky zkoušek na vzorku 9333 (Staříč)

Cílem zkoušek na tomto vzorku bylo:
-

pomocí prakticky shodné série zkoušek, jaká byla provedena na vzorcích z Dolu
Dukla porovnat plynopropustnost, časový průběh vodopropustnosti a ovlivňování
roztokem kyseliny chlorovodíkové rovněž v závislosti na čase u vzorku z odlišné
lokality a odlišným chemickým a macerálovým složením než u předchozích vzorků.

-

postihnout časový průběh plynopropustnosti u tohoto vzorku nasyceného vodou
v porovnáním se vzorkem z odlišné lokality a odlišným chemickým a macerálovým
složením.

Zkoušky na vzorku 9333
Pořadí a výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce Tab.12 a graficky zobrazeny na
obrázku obr. 51.
Zkouška

plyno_3

spočívala

v měření

časové

závislosti změny

koeficientu

plynopropustnosti vodou nasyceného vzorku při průtoku asi 10 až 30 ml/min dusíku. Po dobu
trvání zkoušky koeficient plynopropustnosti roste jak je graficky zobrazeno na obrázku
obr. 52. Konečná hodnota 1,17 mD však nedosáhla hodnoty plynopropustnosti panenského
vzorku, mírně však přesáhla hodnotu koeficientu plynopropustnosti, které bylo dosaženo po
relaxaci vodou nasyceného vzorku volně na vzduchu – 0,97 mD.
Výsledky vážení vzorku v plastovém držáku v průběhu výše uvedené série zkoušek
jsou uvedeny v tabulce Tab.13. Mimo změřených hmotností jsou uvedeny přírůstky hmotnosti
vztažené na panenský vzorek.
Je patrné, že přírůstky hmotnosti působením vody jsou poměrně malé. Úbytky
hmotnosti vlivem relaxace volně na vzduchu jsou rovněž malé, vzorek tedy za těchto
podmínek nevyschne. Ovlivnění afinity

vzorku k vodě působením roztoku kyseliny

chlorovodíkové není za daných podmínek rovněž významné.
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Tab.13 Výsledky vážení vzorku 9333(Staříč) v průběhu měření plynopropustnosti a
vodopropustnosti.

[g]

přírůstek hmotnosti
vztažený na panen.
vzorek
[%

panenský vzorek s držákem

1677,00

-

vododestil_1

1689,76

0,76

relaxace volně na vzducu 24 h

1684,3

0,44

vododestil_2

1689,81

0,76

plyno_3 – 47,5 h v proudu dusíku

1686,06

0,54

HCl, pH = 1,55 a vododestil_3

1689,15

0,72

relaxace volně na vzduchu 25 h

1682,74

0,34

vážení po zkoušce

hmotnost vzorku

Tab.12 Výsledky měření plynopropustnosti a vodopropustnosti vzorku
9333(Staříč) v plastové komoře.
doba

kg

kw [mD]

[h]

[mD]

počáteční maximální konečný

-

2,15

-

-

-

vododestil_1 panenský vzorek

237

-

0,59

0,61

0,47

relaxace volně na vzduchu

24

-

-

-

-

-

0,97

-

-

-

21

-

0,76

0,78

0,75

zkouška
plyno_1, panenský vzorek

plyno_2, po relaxaci
vododestil_2

-

-

-

120

0,30
až
1,17
-

0,62

-*

1,00

vododestil_3, po HCl

119

-

1,03

1,19

0,99

relaxace volně na vzduchu

25

-

-

-

-

-

2,07

-

-

-

plyno_3, bez relaxace, měření
časové závislosti plynopropustnosti

47,5

HCl, pH = 1,55

plyno_4, po relaxaci

* - nemá maximum
kg - koeficient plynopropustnosti v jednotkách milidarcy
kw - koeficient vodopropustnosti v jednotkách milidarcy
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M en vodopropustnosti destilovanou vodou
a roztokem HCl, pH = 1,55
vzorek 9333 - PLASTOV KOMORA

k [mD]

vododestil_1 - vodopropustnost panenského vzorku
vododestil_2 - vodopropustnost po 24 h relaxaci
HCl, pH=1,55, po 47,5 h relaxaci dusíkem (plyno_3)
vododestil_3 - po HCl, pH=1,55
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Z vislost koeficientu plynopropustnosti na ase
p i zkou ce plyno_3 - su en proudem dus kem
Vzorek 9333
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Obr.
Obr.555
Dílčí souhrn
Srovnáme-li hodnoty koeficientů plynopropustnosti a vodopropustnosti pro panenské
vzorky 9033/4 a 9033/3 (oba Dukla) – tab. 8 a 10 - vidíme, že jejich hodnoty se poměrně
značně liší i když oba vzorky pocházejí z jednoho jádrového kusu a v jádře sousedí.
Porovnáme-li s těmito hodnotami obdobné hodnoty pro vzorek 9333 (Staříč) – tab.12 - , tedy
pro jiný typ uhlí, vidíme, že hodnoty koeficientů se blíží hodnotám jednoho nebo druhého
dukelského vzorku.
Z toho plyne, že při diskusi o plynopropustnosti a vodopropustnosti uhelných vzorků
nelze uvažovat změřené číselné hodnoty koeficientů jako takové, neboť nesouvisí jen
s kvalitou daného vzorku, ale jsou ovlivněny pravděpodobně také odběrem a přípravou
vzorku, zejména chvěním při vrtání ve sloji a řezáním při přípravě zkušebního tělesa (vznik
sekundárních trhlinek, apod.).
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Je tedy vhodné uvažovat o relativních změnách hodnot koeficientů při provedených
zkouškách a hledat tendence chování daného uhelného vzorku vzhledem k nějakému vlivu –
vodě, sušení apod. – a ty pak srovnávat a diskutovat.
Prvním jevem, který se nabízí a plyne ze zkoušek na panenských uhelných vzorcích je
tendence k zadržování vody po jejím průtoku a uvolňování vody při relaxaci (sušení volně na
vzduchu).
Výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab.14.
Tab. 14 Tendence k zadržování vody panenskými uhelnými vzorky po průtoku vody –
vododestil_1 - a k uvolňování vody po relaxaci (sušením volně na vzduchu).
zadrženo

vzorek

ubylo

[g]

[%]

[g]

[%]

9033/4 (Dukla)

12,77

0,75

4,52

35,4

9033/3 (Dukla)

11,9

0,70

3,66

30,8

9333 (Staříč)

12,76

0,76

5,46

42,8

Z tabulky je patrné, že tendence k zadržování vody je u všech vzorků prakticky stejná.
Rovněž tendence k uvolňování vody volným sušením vzorku v držáku je v mezích asi +/-6%
prakticky shodná.
Další tendencí, kterou lze diskutovat je tendence k poklesu vodopropustnosti
panenského vzorku za srovnatelný čas.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab.15.
Tab.15 Tendence k poklesu vodopropustnosti panenského vzorku – vododestil_1 – za
srovnatelný čas.
kw [mD]

vzorek

úbytek [%]

max

za 42 h

za 204 h

za 42 h

za 204 h

9033/4 (Dukla)

2,53

2,01

1,78*

21

30*

9033/3 (Dukla)

1,24

0,92

0,28

26

77

9333 (Staříč)

0,61

0,54

0,48

12

21

* - za 89 hodin
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Nutno poznamenat, že u obou dukelských vzorků byl zjištěn v počátečních fázích
měření vodopropustnosti nejprve její nezanedbatelný vzrůst, u staříčského vzorku je tento
vzrůst méně výrazný – viz tab.8, 10, 12. Pro hodnocení tendence poklesu vodopropustnosti
byly tedy brány maximální hodnoty koeficientů vodopropustnosti.
Z tabulky tab.15 je patrné, oba dukelské vzorky jeví podstatně větší tendenci k poklesu
vodopropustnosti, než vzorek staříčský.
Další tendencí, která stojí za bližší úvahu je tendence k obnově plynopropustnosti a
vodopropustnosti vlivem relaxace (sušení volně na vzduchu) po předchozím ovlivnění vzorku
průtokem vody.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab.16.
Tab.16 Tendence k obnově plyno- a vodopropustnosti po ovlivnění panenského
vzorku průtokem vody po následné 24 hodinové relaxaci (sušení volně na vzduchu).
kg [mD]

úbytek

kw [mD] - maximální

úbytek

vzorek

plyno_1

plyno_2

[%]

vododestil_1

vododestil_2

[%]

9033/4 (Dukla)

2,67

2,70

-1

2,53

2,17

14

9033/3 (Dukla)

1,12

1,45

- 30

1,24

0,72

42

9333 (Staříč)

2,15

0,97

55

0,61

0,78

-28

Z tabulky je patrné, že u obou dukelských vzorků došlo vlivem relaxace zcela jistě
k obnově plynopropustnosti – úbytky jsou záporné - k obnově vodopropustnosti však nikoliv.
U staříčského vzorku jsou tendence opačné, tedy vlivem relaxace došlo k poklesu
plynopropustnosti avšak vodopropustnost vzrostla.
Dáme-li do vztahu obě tendence, tedy tendenci k poklesu vodopropustnosti a tendenci
k obnově vodopropustnosti dá se říci, že vzorky jevící tendenci k výraznějšímu poklesu
vodopropustnosti ji vlivem relaxace nesnadno obnovují, naopak plynopropustnost si
zachovávají. Vzorek jevící jen mírnou tendenci k poklesu vodopropustnosti ji vlivem relaxace
obnoví, plynopropustnost však ztrácí.
Pokračujeme-li

v úvaze

vzhledem

k chemickému

a

macerálovému

složení

studovaných uhelných vzorků (vzorky 9033/4 a 9033/3,oba Dukla a 9333, Staříč) - můžeme
vyslovit pracovní hypotézu.
Uhelné vzorky s vyšším obsahem prchavé hořlaviny, nižším obsahem vitrinitu a
vyšším obsahem liptinitu

mají tendenci při průtoku vody v počátečních
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fázích

vodopropustnost zpočátku zvyšovat, snad v důsledku lepšího smáčení komunikačních cest,
posléze ji však poměrně rychle ztrácejí vlivem bobtnání uhelné matrice. Vlivem relaxace
sušením vodopropustnost obnovují jen omezeně, zatímco plynopropustnost zcela.
Uhelné vzorky s nižším obsahem prchavé hořlaviny, vyšším obsahem vitrinitu a
zanedbatelným obsahem liptinitu mají tendenci ztrácet vodopropustnost podstatně pomaleji,
snad vlivem podstatně menšího bobtnání uhelné matrice. Vlivem relaxace sušením mají
tendenci vodopropustnost zachovat, avšak jejich plynopropustnost se již neobnoví nebo jen
zvolna a nepatrně.
Další tendencí, která byla na základě provedených zkoušek sledována byla tendence ke
zvýšení plyno- a vodopropustnosti ovlivněním vzorku průtokem roztoku

kyseliny

chlorovodíkové pH = 1,5.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab.17.
Tab.17 Zvýšení plyno- a vodopropustnosti po ovlivnění vzorku průtokem roztoku
kyseliny chlorovodíkové HCl,pH = 1,5.

vzorek

kg [mD]

přírůstek

kw [mD] - maximální

plyno_1 plyno_4

[%]

vododestil_1

vododestil_3

[%]

přírůstek

9033/4 (Dukla)

2,67

57,42

2090

2,53

16,84

566

9033/3 (Dukla)

1,12

42,64

3707

1,24

19,83

1500

9333 (Staříč)

2,15

2,07

-4

0,61

1,19

95

Je patrné, že vlivem průtoku roztoku kyseliny chlorovodíkové dochází k vysokým
vzrůstům plynopropustnosti (měřená po 24-hodinové relaxaci volně na vzduch) i
vodopropustnosti u obou dukelských vzorků. U staříčského vzorku se plynopropustnost
nezměnila, vodopropustnost vzrostla podstatně méně, jen asi dvakrát.
Tato tendence souvisí nepochybně s rozpouštěním anorganické fáze uhelné matrice.
Dukelské vzorky mají vyšší obsah popela než vzorek staříčský.
V dukelských vzorcích je též podstatně vyšší obsah vápence jak ukazují chemické
analýzy výluhů na obsahy kationtů přepočtené na hmotnost uhelného vzorku (bez držáku).
Tendence ke ztrátě vodopropustnosti po ovlivnění vzorků průtokem roztoku kyseliny
chlorovodíkové, tedy po rozpuštění části anorganické matrice – zkoušky vododestil_3,po HCl
– jsou patrné z grafů na obrázcích 47, 48, 50 - zelené křivky. Je vidět, že oba dukelské vzorky
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mají tendenci vodopropustnost s časem ztrácet, zatímco staříčský vzorek nikoliv. Tento trend
je shodný s panenskými vzorky a podporuje vyslovenou pracovní hypotézu.

Výsledky uvedené výše byly, jak již bylo uvedeno, získány při měřeních v plastové
komoře, ve které je uhelný vzorek tmelen do plastové objímky a hydrostatický tlak vody
působí jen na jeho, z pohledu toku vody nebo plynu, vstupní čelo.
Tato měření je vhodné srovnat s měřeními z minulého období, kdy uhelný vzorek byl
obalen tenkou, poměrně pružnou smršťovací fólií, zatmelen svou spodní částí do kovového
držáku a umístěn do vysokotlaké komory. Na válcový vzorek v tomto případě působí
hydrostatický tlak vody všesměrně, tedy nejen na čelo, ale i na plášťovou plochu.
Pro účely diskuse jsou výsledky měření z minulého období shrnuty v následující
tabulce Tab.18.

Tab.18 Výsledky měření vodopropustnosti uhelných vzorků v komoře se
všesměrným působením hydrostatického tlaku – vzorek ve smršťovací fólii.

vzorek

d x l

phydrostat

kw poč.

t1/2

[m]

[MPa]

[mD]

[h]

8589/1 Staříč

0,090 x 0,075

0,600

12,3

64,3

8589/2 Staříč

0,095 x 0,096

0,600

7,33

0,75

8589/3 Staříč

0,095 x 0,055

0,260

28,4

26,3

8702 Staříč

0,096 x 0,084

0,260

4,57*

58

9033/2 Dukla

0,095 x 0,120

0,106

2,02

2,5

d – průměr zkušebního tělesa
l - délka zkušebního tělesa
phydrostat – hydrostatický tlak při měření vodopropustnosti
* - měřeno pro 2,6% roztok NaCl, pro vodu byl 4,32 mD.
V tabulce jsou uvedeny mimo čísla vzorku, též rozměry zkušebních těles. Dále je
uveden hydrostatický tlak vody při měření. Měření při tlaku 0,6 MPa bylo prováděno
vodovodní vodou. Parametr t1/2 je kinetický parametr zavedený již dříve. Je to čas za který
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poklesne

při

časovém

sledování

vodopropustnosti

při

průtoku

vody

koeficient

vodopropustnsoti na polovinu.

Z tabulky je vidět, že zkušební tělesa, s výjimkou dukelského vzorku, měla poměrně
malou délku. Byla odebrána jádrovým vrtáním firmou DPB Paskov v době, kdy tato firma
s odběrem jádrových vzorků pro účely těchto experimentů byla ve stadiu sbírání zkušeností a
zdokonalování vrtného nářadí a technologie. Vzorky byly vrtáním zdá se také sekundárně
poněkud porušeny na což lze usuzovat z poměrně vysokých koeficientů vodopropustnosti
panenských vzorků.

Z výsledků v tabulce je patrné, že vodopropustnost u staříčských vzorků klesala na
polovinu za řádově desítky hodin, u dukelského za pouhé hodiny. Srovnáme-li tyto výsledky
s měřeními v plastové komoře je evidentní, že boční tlak na vzorek, i když je dosti nízký,
přispěl k poklesu vodopropustnosti velmi významně. V plastové komoře nebylo poklesu
koeficientu vodopropustnosti na polovinu dosaženo u staříčských vzorků ani po 240
hodinách, u dukelského vzorku až za 180 hodin.
Boční tlak přispěl též k poklesu vodopropustnosti při průtoku roztoku síranu hlinitého,
pH = 1,8 (vzorek 8702-Staříč) a roztoku kyseliny chlorovodíkové, pH = 1,6 (vzorek 9033/2Dukla). Vodopropustnost

zde zpočátku rostla, po brzkém dosažení maxima pak prudce

klesala.
Z uvedeného lze vyvodit, že působení i poměrně malých tlaků – řádově 102 kPa způsobuje v laboratorním a modelovém měřítku značný pokles vodopropustnosti v čase.
Z hlediska reálných podmínek propustnosti uhelné pánve nebo horninových struktur
uložených v horninovém masivu je ovšem nutno konstatovat, že výsledky experimentů
získané při všestranném namáhání tělesa, jehož reálná propustnost nás zajímá, odpovídají lépe
skutečnosti při hodnocení dlouhodobých změn propustnosti. Experimenty provedené pouze
při jednosměrném namáhání modelují pak lépe situaci průběhu vlastního štěpení. Získaná
propustnost po stimulaci je ovšem ovlivněna všesměrným působením tlaků.
Z tabulky Tab.18 je nicméně patrné, že i při působení bočního tlaku jeví staříčské
vzorky tendenci k menšímu poklesu vodopropustnsoti než dukelský vzorek.
Tato skutečnost dobře koresponduje s dílčími závěry, které byly uvedeny výše na
základě měření v plastové komoře.
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Hydroštěpení ve vysokotlaké komoře s upravenou geometrií uchycení uhelného
vzorku – vzorky 9336(9336/1)(Staříč), 9031/3 a 9031/4(oba Dukla)

Při hydroštěpeních prováděných v minulém období byl uhelný vzorek uchycen do
držáku tak, že nejprve byla jeho válcová část obalena do tenké, plastové, smršťovací fólie a
poté byl zatmelen do kovového držáku jen svou spodní částí.
Při otevřeném výstupu z komory a působení tlaku (voda protéká komunikačními
cestami v uhelném vzorku) byl vzorek při určitém tlaku podrcen v části, která je uchycena
v držáku a zkouška nevedla k předpokládanému cíli – hydroporušení uhelného vzorku v jeho
vnitřních nikoliv periferních částech. Tok vody po hydroporušení směřoval mimo uhelný
vzorek a nebylo tedy možné změřit jeho vodopropustnost.
Při uzavřeném výstupu z komory byl vzorek podroben působení v podstatě
všesměrného tlaku podobně jako v autoklávu. Byl použit způsob hydroporušení zvolna
vzrůstajícím tlakem do 20 MPa, i způsob hydroporušení tlakovými pulzy 20 MPa. Oba
způsoby vedly k cíli, vzorek byl porušen, jeho vodopropustnost se více nebo méně zvýšila.
Vzhledem k tomu, že cílem je hydroporušení uhelného vzorku průtokem vody při velkých
tlacích, byl odzkoušen jiný způsob uchycení uhelného vzorku v držáku, a to takový, který
v podstatě vylučuje porušení vzorku v jeho periferních částech. Vzorek byl zatmelen do
ocelového objímkového držáku, jak bude dále uvedeno. Tlak vody tedy působí, z pohledu
směru toku vody, na jeho vstupní čelo. V určitém přiblížení se dá říci, že objímka simuluje
horský tlak, který na vzorek působí ve sloji. Hydroporušení vzorku je tedy v podstatě ve
směru jeho podélné osy.

Hydroštěpení bylo provedeno na dvou odlišných uhelných vzorcích, a sice z dolu
Staříč a dolu Dukla.

Experimentální zařízení a metodika zkoušek

Nejprve byl vyroben objímkový držák vzorku úpravou původního držáku z Certalu.
Úprava spočívala v nalisování plastové objímky pro vzorek do tohoto upraveného držáku.
Tato konstrukce se neosvědčila, při aplikaci vysokého tlaku došlo k částečnému oddělení
obou částí. Při následném měření vodopropustnosti docházelo k zavzdušňování komory, voda
neproudila celým profilem uhelného vzorku.
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Konstrukce tohoto držáku nebude uvedena, výsledky měření však budou, z důvodu úplnosti,
na vhodném místě konstatovány.

Objímkový držák uhelného vzorku, který byl pro zkoušky hydroštěpení dále používán,
byl celý vyroben z nerezové oceli. Jeho konstrukce je patrná z výkresu na Obr. 56. Fotografie
držáku se zatmeleným vzorkem jsou na Obr. 57 až 59.
Držák se vzorkem byl umístěn do vysokotlaké komory. Na uhelný vzorek působí tedy
tlak v jeho podélné ose. Tlak působí rovněž na vnější stěny objímkového držáku. Vzhledem
k tomu, že jeho stěny jsou poměrně silné – asi 11 mm – je působení tlaku na plochu pláště
válcového, uhelného vzorku velmi omezené.

Byly použity dva způsoby hydroštěpení.
První byl obdobný jako v minulém uspořádání. Tlak 20 MPa byl na vzorek aplikován
při uzavřeném výstupu z komory, voda tedy komunikačními cestami ve vzorku neproudila.
Tento způsob bude nazýván hydroštěpení bez průtoku vody.
Při druhém způsobu byl tlak aplikován při otevřeném výstupu z komory, voda tedy
komunikačními cestami v uhelném vzorku proudila. Tlak byl zvyšován po krocích, přičemž
byla měřena vodopropustnost při daném tlaku vážením proteklé vody za vhodný časový
interval. Tento způsob bude nazýván hydroštěpení s průtokem vody.

Na uhelných vzorcích byly provedeny stejné zkoušky jako při měření plyno- a
vodopropustnosti v plastové komoře .
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Obr. 56
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obr. 57

obr. 58
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obr. 59
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Uhelné vzorky byly podrobeny hydroštěpení bez i s průtokem, vzorek 9031/4 ještě
dalšímu hydroštěpení s průtokem po předchozím ovlivnění průtokem roztoku kyseliny
chlorovodíkové.

Výsledky zkoušek jsou souhrnně uvedeny v tabulce Tab.19, graficky jsou zobrazeny
na obrázku obr. 62. Měření vodopropustnsoti v závislosti na tlaku v průběhu hydroštěpení je
v tabulce Tab.20, příslušný graf na obrázku obr. 63.

Z výsledků je patrné následující:
-

vlivem průtoku destilované vody má panenský vzorek tendenci v průběhu asi 2,5
hodiny ztrácet vodopropustnost.

-

po hydroštěpení bez průtoku vody vodopropustnost vzrostla vůči panenskému vzorku
asi 4x, tendence ke ztrátě vodopropustnosti je opět zjevná, zdá se být však větší než u
panenského vzorku.

-

v průběhu hydroštěpení s průtokem vody koeficient vodopropustnosti pro tlak 0,2 až
0,6 MPa nejprve vzrostl z hodnoty 20,11 na hodnotu asi 27,2 mD, poté se vzrůstajícím
tlakem klesal až na hodnotu 0,41 mD pro 20 MPa, což je asi 14x menší hodnota než
pro panenský vzorek.

-

počáteční hodnota koeficientu při následném měření destilovanou vodou – 1,92 mD je asi 4,5x vyšší než konečná hodnota při tlaku 20 MPa, je však 3x nižší než pro
panenský vzorek.

-

po

hydroštěpení

průtokem

vody

vzorek

jevil

silnou

tendenci

vodopropustosti, hodnota koeficientu klesla na polovinu asi za 1 hodinu.
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Průběh tlaku při hydroštěpení s průtokem
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Tab.19 Výsledky měření plynopropustnosti a vodopropustnosti vzorku
9336(9336/1)(Staříč) před a po hydroštěpení v kovovém, objímkovém držáku.

zkouška
plyno_1, panenský vzorek
vododestil_1 panenský vzorek
vododestil_2 po štěpení bez průtoku
do 20 MPa
vododestil_3 po štěpení průtokem do
20 MPa

doba

kg

kw [mD]

t1/2

[h]

[mD]

počáteční konečný

[h]

-

12,72

-

-

-

2,5

-

5,83

5,0

-

1,25

-

23,00

20,11

-

18

-

1,92

0,30

1,05

kg - koeficient plynopropustnosti v jednotkách milidarcy
kw - koeficient vodopropustnosti v jednotkách milidarcy
t1/2 - doba, za kterou poklesne hodnota koeficientu kw na polovinu

Tab.20 Závislost vodopropustnosti na tlaku v průběhu hydroštěpení průtokem vody –
vzorek 9336(9336/1)(Staříč) v kovovém, objímkovém držáku.

štěpící tlak

kw

[MPa]

[mD]

0,2

27,2

10,6

9,4

11,0

6,84

11,7

4,64

11,9

1,62

15,1

0,79

18,0

0,59

20,0

0,41
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Hydroštěpení uhelného vzorku 9031/4 (Dukla)

U tohoto uhelného vzorku, který byl opět zatmelen do celokovového, objímkového
držáku, byla provedena následující série zkoušek.
-

měření plynopropustnosti – plyno 1

-

měření vodopropustnosti – vododestil 1

-

hydroštěpení bez přítomnosti vody ( obr. č. 64)

-

měření vodopropustnosti - vododestil 2

-

1. hydroštěpení s průtokem vody (obr. č.65)

-

měření vodopropustnosti destilovanou vodou – vododestil 3

-

zkouška HCl, pH=1,55

-

plynopropustnost – plyno 2

-

měření vodopropustnosti - vododestil 4

-

2. hydroštěpení průtokem vody (obr. 66)

-

porucha těsnicího kroužku (obr. 66)

-

opakováno 2. hydroštěpení průtokem (obr. 67)

-

měření vodopropustnosti - vododestil 5

-

měření plynopropustnosti – plyno 3

-

relaxace

-

měření plynopropustnosti – plyno 4

Výsledky měření plynopropustnosti a vodopropustnosti při všech zkouškách
provedených na vzorku 9031/4 jsou uvedeny v tabulce Tab. 21, výsledky měření
vodopropustnosti v průběhu obou štěpení průtokem vody v tabulce Tab.22.
Graficky jsou příslušné závislosti zobrazeny na obrázcích obr. 68 až 71
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Průběh tlaku při 1.hydroštěpení s průtokem
- vzorek č.9031/4
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Měření s poruchou těsnění
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Opakované měření po výměně těsnění

Průběh tlaku při 2.štěpení s průtokem
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Tab.21 Výsledky měření plynopropustnosti a vodopropustnosti vzorku
9031/4 (Dukla) před a po hydroštěpení v kovovém, objímkovém držáku.

doba

kg

kw [mD]

t1/2

[h]

[mD]

počáteční konečný

[h]

-

2,72

-

-

-

1,5

-

1,32

1,34

-

2,25

-

4,08

3,65

-

18

-

2,60

0,48

HCl, pH = 1,55

118

-

1,24

42,48

-

relaxace, volně na vzduchu

143

-

-

-

-

-

145

-

-

-

2

-

77,16

63,93

-

116,5

-

12,59

2,56

6,1

26

-

-

-

-

-

69

-

-

-

168

-

-

-

-

-

75

-

-

-

zkouška
plyno_1, panenský vzorek
vododestil_1 panenský vzorek
vododestil_2 po štěpení bez průtoku
do 20 MPa
vododestil_3 po 1. štěpení průtokem do
20 MPa

plyno_2, po HCl a relaxaci 143 h
vododestil_4 před 2. štěpení průtokem
do 20 MPa
vododestil_5 po 2. štěpení průtokem
do 20 MPa
relaxace, volně na vzduchu
plyno_3, po vododestil_5
relaxace, volně na vzduchu
plyno_4, po vododestil_5

kg - koeficient plynopropustnosti v jednotkách milidarcy
kw - koeficient vodopropustnosti v jednotkách milidarcy
t1/2 - doba za kterou poklesne hodnota koeficientu kw na polovinu
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Tab.22

Závislost vodopropustnosti na tlaku v průběhu dvou hydroštěpení průtokem
vody – vzorek 9031/4/Dukla) v kovovém, objímkovém držáku.

a/ první hydroštěpení průtokem vody

štěpící tlak

kw

[MPa]

[mD]

0,4

12,02

11,7

5,25

15,2

3,59

18,0

3,54

20,0

3,15

b/ druhé hydroštěpení průtokem vody

porucha těsnícího kroužku
průměrná
hodnota
štěpícího tlaku
[MPa]

opakování po opravě

[mD]

průměrná
hodnota
štěpícího tlaku
[MPa]

[mD]

0,3

82,10

0,4

18,69

7,2

31,38

10,5

8,33

15,4

9,70

15,1

7,24

-

-

17,9

7,36

-

-

20,4

7,29

kw

195

kw
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Z výsledků je patrné následující:
pro sérii zkoušek, která je shodná se vzorkem 9336(9336/1) (Staříč)
-

vlivem průtoku vody po krátkou dobu 1,5 hodiny nemá panenský vzorek tendenci
ztrácet vodopropustnost.

-

po hydroštěpení bez průtoku vody vodopropustnost vzrostla vůči panenskému vzorku
asi 3x, tendence ke ztrátě vodopropustnosti je zjevná.

-

v průběhu 1. hydroštěpení průtokem vody koeficient vodopropustnosti pro tlak 0,4
MPa vzrostl z hodnoty 3,65 mD na hodnotu 12,02 mD (asi 3x) , poté se vzrůstajícím
tlakem klesl na hodnotu 3,15 mD pro 20 MPa, což je asi 2,4x vyšší hodnota, než pro
panenský vzorek.

-

počáteční hodnota koeficientu při následném měření destilovanou vodou 2,6 mD je jen
nepatrně nižší než hodnota pro tlak 20 MPa, je však asi 2x vyšší než pro panenský
vzorek.

-

po 1. hydroštěpení průtokem vody vzorek jevil dosti silnou tendenci ke ztrátě
vodopropustnosti, hodnota koeficientu klesla na polovinu asi za 9 hodin.

pro následnou sérii zkoušek
-

ovlivnění vzorku průtokem kyseliny chlorovodíkové v souladu s očekáváním výrazně
zvýšilo vodopropustnost - asi 32x i plynopropustnost - asi 53 x.

-

při krátkém, dvouhodinovém, měření vodopropustnosti – vododestil_4 – před 2.
hydroštěpením průtokem, jevil vzorek tendenci ke ztrátě vodopropustnosti.

-

v průběhu 2. hydroštěpení průtokem vody došlo v závislosti na tlaku k výraznému
poklesu vodopropustnosti.

-

počáteční hodnota koeficientu při následném měření destilovanou vodou –
vododestil_5 – 12,59 mD je asi 1,8x vyšší než při tlaku 20 MPa, a asi 9,5x vyšší než
pro panenský vzorek.

-

po 2. hydroštěpení průtokem vody má však vzorek silnou tendenci vodopropustnost
ztrácet, pokles hodnoty na polovinu nastal již za 6 hodin. Konečná hodnota po 116,5
hodiny – 2,56 mD – je však asi 2x vyšší než pro panenský vzorek.

-

plynopropustnost po všech štěpeních – plyno_3 – je asi 25x vyšší než u panenského
vzorku, s časem se již výrazně nezvyšuje.
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Dílčí souhrn

Vysokotlaké hydroštěpení uhelných vzorků tlakem do 20 MPa bylo prováděno
v průběhu řešení dané problematiky následujícími způsoby:

-

tlak působil na panenský vzorek bez průtoku vody všesměrně (vzorek byl obalen
tenkou smršťovací fólií. Tlakový režim byl: tlak vodovodního řadu–nulový chod
vysokotlakého čerpadla asi 13 MPa - zvolna na 20 MPa – prodleva asi 5 minutpozvolné snížení na barometrický tlak. Další hydroštěpení na již porušeném a
zvodnělém vzorku bylo provedeno opět všesměrně, avšak tlakovým pulzem 20 MPa
s prodlevou na tlaku 20 MPa asi 3 minuty. Poté následovalo opakování štěpení jedním
pulsem a dále třemi po sobě jdoucími pulsy.

-

tlak působil na panenský vzorek bez průtoku vody osově (vzorek byl v ocelovém
objímkovém držáku – viz úvod k této kapitole). Tlakový režim byl shodný jako u
předešlého způsobu. Další štěpení na již porušeném a zvodnělém vzorku bylo
prováděno s průtokem vody zvyšujícím se tlakem do 20 MPa – viz zkoušky uvedené
v této kapitole.

Vzhledem k tomu, že tlakové režimy byly u obou výše uvedených způsobů shodné a
zkušební tělesa se svými rozměry sobě navzájem blížila, lze výsledky změn vodopropustnosti
způsobené

hydroštěpeními

srovnat.

Výsledky

srovnání

jsou

uvedeny

v tabulce

Tab. 23. Hodnoty koeficientů vodopropustnosti byly změřeny pomocí destilované vody při
obvyklých zkouškách, v tabulce jsou uvedeny jejich hodnoty změřené bezprostředně před a
po hydroštěpení.
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Tab.23 Srovnání vysokotlakého hydroštěpení uhelných vzorků bez průtoku vody
s odlišným směrovým působením tlaku – osově (vzorek v objímkovém,
ocelovém držáku) a všesměrně (vzorek ve smršťovací fólii).

kw [mD]
vzorek

přírůstek
[%]

panenský

objímkový držák
(osově)

9336/1 (Staříč)

5,0

23,0

360

9031/4 (Dukla)

1,34

4,08
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panenský

smršťovací fólie
(všesměrně)

8589/4 (Staříč)

x

10,3

22,6

119

8638 (Jan Karel)

x

1,06

2,45

131

x - v předcházejících zprávách

Z výsledků uvedených v tabulce je patrné, že osové působení tlaku bez průtoku vody
vedlo k většímu zvýšení vodopropustnosti než všesměrné.
Tuto skutečnost lze přičíst způsobu odběru vzorků – jádrové vzorky byly odvrtány
horizontálními vrty, tedy pravděpodobně rovnoběžně s vrstvami ve sloji.
Působí-li tedy při všesměrném hydroštěpení na plochu pláště válcového vzorku vysoký tlak,
jsou vrstvy k sobě přitlačovány a porušení stejně vysokým tlakem působícím na čelo vzorku
je méně pravděpodobné než ve druhém případě. V tomto případě je boční tlak na válcovou
plochu vzorku prakticky eliminován stěnou objímkového držáku, tlak působí osově a tedy
rovnoběžně s vrstvami vzorku.

Účinky následných hydroštěpení na již porušených a zvodnělých vzorcích jsou
uvedeny v tabulce Tab.24. Hodnoty koeficientů vodopropustnosti byly změřeny pomocí
destilované vody při obvyklých zkouškách, jsou uvedeny jejich hodnoty změřené
bezprostředně

před a po hydroštěpení. Je vidět, že vzorky podrobené všesměrnému
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hydroštěpení pulsem byly značně průtokem vody ovlivněny o čemž svědčí nízké počáteční
hodnoty koeficientů.
Tab. 24 Srovnání dalších, vysokotlakých hydroštěpení uhelných vzorků – průtokem
vody v objímkovém držáku a všesměrně působícím tlakovým pulsem (vzorek
ve smršťovací fólii).

kw [mD]
vzorek

přírůstek
[%]

t1/2
[h]

1,92

- 90

1,1

3,65

2,60

- 29

~9

počáteční

300

3,8

280

7,0

počáteční

průtokobjímkový držák

9336/1 (Staříč)

20,11

9031/4 (Dukla)

8589/4 (Staříč)

0,3

všesměrný
tlakový puls
1,2

8638 (Jan Karel)

0,1

0,38

Z výsledků v tabulce je patrné, že hydroštěpení průtokem vody v objímkovém
ocelovém držáku do tlaku 20 MPa vedlo k poměrně značnému poklesu vodopropustnosti –
záporný přírůstek hodnoty koeficientu vodopropustnosti. Naopak všesměrně působící tlakový
puls vedl k poměrně velkému zvýšení vodopropustnosti zvodnělého vzorku.
Tuto skutečnost lze pravděpodobně přičíst tomu, že průtok vody se značným osovým
gradientem tlaku, 20 MPa – 0,1 MPa, vede ke zhroucení komunikačních cest ve vzorku. Při
všesměrném tlakovém pulsu se naopak nějaké komunikační cesty vytvoří podrcením a
následným odlehčením uhelné matrice. Nutno však poznamenat, že

koeficienty

vodopropustnosti po pulsním hydroštěpení nedosahují hodnot koeficientů pro panenské
vzorky.
Z tabulky Tab. 24 je patrná ještě ta skutečnost, že uhelné vzorky po hydroštěpeních
mají silnou tendenci ke ztrátě vodopropustnosti, o čemž svědčí nízké hodnoty parametru t1/2,
tedy doby, za kterou poklesne hodnota koeficientu vodopropustnosti na polovinu.
Tuto skutečnost lze pravděpodobně přičíst tomu, že porušená uhelná matrice s větší
styčnou plochou má tendenci k rychlejšímu bobtnání a zejména pak lze považovat za
pravděpodobné, že vzniklé, malé a bobtnající uhelné částice přispívají značně k ucpávání
komunikačních cest.
Vzorek v ocelovém, objímkovém držáku, 9031/4 (Dukla) byl po ovlivnění roztokem
kyseliny chlorovodíkové, čímž byly otevřeny další komunikační cesty, a následné relaxaci
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vysýcháním volně na vzduchu podroben štěpení průtokem vody bez předchozího štěpení bez
průtoku (viz Tab.21). Chování vzorku bylo obdobné jako při 1. štěpení průtokem vody, opět
došlo k částečnému uzavření komunikačních cest a následnému rychlému poklesu
vodopropustnosti vlivem průtoku vody. Nutno konstatovat, že vzorek byl předchozími
štěpeními již narušen. Konečná hodnota koeficientu vodopropustnosti je srovnatelná
s hodnotou panenského vzorku. Děj otevření komunikačních cest (působení roztoku kyseliny
chlorovodíkové) a děj uzavření cest (osové štěpení průtokem s velkým tlakovým gradientem a
následným průtokem vody) se ve svém účinku

vyrovnaly. Je pozoruhodné, že

plynopropustnost po relaxaci sušením volně na vzduchu je asi 25x až 30x větší než u
panenského vzorku. Tato skutečnost podporuje pracovní hypotézu o ucpávání komunikačních
cest bobtnáním jejich stěn i malých, pohybujících se, bobtnajících, uhelných částicích.

Ovlivnění plynopropustnosti uhelných vzorků dlouhodobým průtokem plynu
–

vzorky 9336(9336/2) (Staříč), 9031/2 a 9033/1(oba Dukla)

Cílem těchto zkoušek bylo posoudit ovlivňování plynopropustnosti uhelných vzorků
při dlouhodobém, několikadenním proudění plynu komunikačními cestami v panenském
vzorku.

Experimentální uspořádání a metodika zkoušek

Ke zkouškám byla použita plastová komora, vzorky byly tmeleny do plastového
držáku. Experimentální zařízení, metodika a vyhodnocování výsledků byly shodné jako u
předchozích zkoušek – viz kap. 3.2. Ovlivňování průtokem plynu bylo prováděno nepřetržitě
po dobu 5 dní, intervaly měření koeficientu plynopropustnosti byly zpočátku kratší z důvodu
zachycení počátečních fází změn, později, kdy již dochází jen k malým změnám, delší. Před a
po zkoušce byly vzorky spolu s držákem váženy z důvodu zjištění změn hmotnosti po
ovlivnění dlouhodobým průtokem plynu.

Výsledky zkoušek na vzorcích 9336(9336/2) (Staříč), 9031/2 a 90333/1 (Důl Dukla)

Nejprve byl do zkoušek zařazen vzorek 9031/2 (Dukla). Při měření plynopropustnosti
bylo zjištěno, že koeficient plynopropustnosti má hodnotu 52.5 mD, jeho plynopropustnost je
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tedy poměrně velká a řádově se vymyká obvyklým hodnotám plynopropustnosti pro dukelské
vzorky. Byl tedy, pravděpodobně při vrtání a přípravě tělesa řezáním poněkud více narušen.
Ze zkoušky byl tedy vyřazen.
Nepřetržité měření plynopropustnosti dusíkem po dobu 5 dní bylo tedy provedeno u
dvou zbývajících vzorků lišících se chemickým a macerálovým složením.
Výsledky měření koeficientu plynopropustnosti jsou uvedeny v tabulce Tab. 21,
výsledky vážení v tabulce Tab. 26.
Časová závislost koeficientů plynopropustnosti po dobu 5 dní je u obou vzorků
zpracována graficky na obrázku obr.72.
Tab. 25 Závislost plynopropustnosti na čase pro dusík v plastové komoře
- vzorky 9336(9336/2) (Staříč) a 9033/1 (Dukla).

kg [mD]

doba
trvání
zkoušky
den

počáteční

konečná

9663(9336/2)(Staříč)

4,9

3,11

3,92

26,0

9033/1(Dukla)

4,96

1,48

1,79

20,9

vzorek

přírůstek
[%]

Tab. 26 Výsledky vážení vzorků při dlouhodobém měření závislosti
plynopropustnosti na čase pro dusík - vzorky 9336(9336/2)(Staříč) a
9033/1(Dukla).

hmotnost vzorku s
držákem
[g]

doba
trvání
zkoušky
den

počáteční

konečná

9663(9336/2)(Staříč)

4,9

1523.50

1521.46

0,13

9033/1(Dukla)

4,96

1756,11

1755,53

0,03

vzorek
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úbytek
[%]

6
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Z výsledků je patrné, že v průběhu 5-denního nepřetržitého proudění dusíku došlo ke
zvýšení koeficientu plynopropustnosti o asi 21 až 26%. Úbytky hmotností jsou velmi malé.
Časová závislost koeficientu plynopropustnosti je pro staříčský vzorek poněkud strmější. Asi
od 3-tího dne hodnota koeficientu mírně osciluje, je však patrná tendence k pozvolnému,
nepatrnému zvyšování.

Diskuse a dílčí souhrn
Při dlouhodobém proudění suchého dusíku komunikačními cestami uhelných vzorků
docházelo,

v souladu

s očekáváním,

k pozvolnému

nárůstu

hodnoty

koeficientu

plynopropustnosti pravděpodobně vlivem sušení uhelné matrice. Úbytky hmotností jsou
v souladu s touto tendencí. Otevírání komunikačních cest lze přičíst kontrakci uhelné matrice
vlivem úbytku vody, tedy ději, který je pravděpodobně opačný k bobtnání.
Děj zvyšování vodopropustnosti je pozvolný, což je v souladu s obdobnými
zkouškami na zvodnělých vzorcích obdobného chemického a macerálového složení.
Časově pozvolné zvyšování plynopropustnosti sušením proudem suchého dusíku, na rozdíl od
časově rychlejšího děje při sušení volně na vzduchu, lze přičíst tomu, že vodní páry jsou při
proudění plynu vzorkem odváděny jen z jednoho čela uhelného tělesa, zatímco při sušení
volně na vzduchu unikají difusí z obou čel.
V zásadě však můžeme konstatovat, že průchod plynu vzorky, vezmeme-li v úvahu i
prokázané vysušování obou, v žádném případě v průběhu pokusů nesnížil plynopropustnost.
Toto zjištění v porovnání s celou sérií pokusů zaměřených na hodnocení vodopropustnosti lze
vysvětlit skutečností, že měrná mocnost plynu je výrazně nižší než vody, a proto je i výrazně
nižší schopnost plynu unášet tuhé částice v komunikačních cestách a tím výrazně přispívat
k jejich postupnému ucpávání.

Postup pro intenzivní odvádění metanu z předpolí porubů panenských slojí

Komplex studijních i laboratorních prací, ověřený pokusy v modelovém měřítku, měl
za cíl nalézt vhodné postupy umožňující dlouhodobé zlepšení propustnosti horninových
struktur a uhelných slojí včetně stabilizace komunikačních cest pro odvádění uhelného
metanu včetně doprovodných plynů z panenských slojí v reálných podmínkách.
Z jednotlivých zpráv hodnotících výsledky těchto pokusů vyplynulo, že se nepodařilo
v laboratorních a modelových podmínkách nalézt způsob, který by po stimulaci horninových

struktur klasickým hydroštěpením vytvořil předpoklady pro zlepšení či alespoň dlouhodobé
udržené propustnosti jako základního předpokladu úspěšné degazace. Tento závěr
dokumentují i výsledky experimentů zevrubně komentovaných v předkládané zprávě.
Příčiny tohoto závěru vyplývají jednak ze speciálních vlastností uhlí v české části
hornoslezské pánve (zejména jeho fyzikálních vlastností), podmínek uložení a i z vlivu
karbonských sedimentů. Z provedených pokusů vyplynul i rozhodující význam napjatosti
horninového masivu na udržení průchodnosti přirozených či umělých štěrbin.
Provedené experimenty současně ukázaly, že dlouhodobý průchod plynu uhelnou slojí
neovlivňuje nepříznivě její propustnost.
Málo nadějné výsledky provedeného laboratorního a modelového výzkumu byly
získány v podmínkách, které se sice blíží, ale nejsou zcela ekvivalentní přírodním
podmínkám. V USA vypracované a úspěšně v provozu využívané postupy těžby a degazace
uhelného metanu po předchozím hydroštěpení si vynutily, abychom jejich závěry ověřili
v reálných přírodních podmínkách.
Vedle tohoto důvodu si provedení provozního ověření vyžádala i skutečnost, že se
nepodařilo přímo nalézt při výzkumu postup, který by sliboval být úspěšný v reálných
podmínkách pro zajištění dlouhodobé propustnosti.
Firma Halliburton vyvinula přísady do štěpící kapaliny – vody, které měly zajistit
fixaci tuhých látek ve štěrbinách a tím zamezit jejich postupnému zanášení. Tyto přísady tvoří
pochopitelně předmět obchodního tajemství firmy a není tedy možno jejich účinnost ověřit
v laboratorním měřítku.
Z poznatků o fyzikálních a mechanických vlastnostech horninových struktur a
uhelných slojí dále vyplynula účelnost ověřit metodu kavitace (vytváření kaveren) v uhelných
slojích či horninách, které by měly ve spojení s tlakovým spádem umožňovat dlouhodobou
desorpci. Úspěšnost této metody nelze úspěšně ani informativně ověřit v laboratorním
měřítku.
Konečně z experimentů objasňujících plynopropustnost uhlí a hornin vyplynula
účelnost ověřit v reálných

podmínkách možnosti stimulace (štěpení) uhelných slojí i

horninových struktur tlakem plynu (nejlépe oxidu uhličitého, dusíku či vzduchu) případně
trhací prací, což by mělo významně příznivě ovlivnit dlouhodobost degazace.
Z doporučených postupů byly v rámci řešení projektu č. 9 ověřovány možnosti
provedení degazace v reálných podmínkách vertikálních vrtů v lokalitě Čeladná (provedených
do karvinského souvrství) provedením stimulace kavitací (vytvořením kaverny) v nezapažené
části vrtu zahrnující tři uhelné sloje o součtové mocnosti 14,5 m a ve druhém vrtu pak ověření
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účinnosti speciální přísady „Delta Frac – CE“ do štěpící kapaliny. Zevrubný popis a výsledky
těchto pokusů obsahuje samostatná zpráva k etapě 3.2 úkolu 3 „Dlouhodobé odvádění metanu
z uzavřených důlních prostor a z předpolí porubů panenských slojí“ z června 2002.

4. Úkol 3 „Dlouhodobé odvádění metanu z uzavřených důlních prostor a z předpolí
panenských slojí

Etapa 1

Ověření vypracovaných postupů v modelovém měřítku simulujícím podmínky
uložení i vlastnosti uhelných slojí a doprovodných hornin“

Poznatky získané

ze zahraničních i domácích pramenů vymezující modifikaci postupu

dlouhodobého zlepšení plynopropustnosti

V této zprávě jsme již konstatovali, že modelové pokusy zaměřené na zajištění
dlouhodobé propustnosti uhelných slojí a okolních hornin prokázaly, že dosud v ČR
používaná metoda stimulace hydroštěpením není pro degazaci v české části hornoslezské
pánve vhodná. Je tedy nutno hledat metodu, která by zohlednila specifické podmínky vzniku a
vývoje pánve lépe. Takovými metodami by zřejmě mohly být metody využívající odlišného
štěpícího media nahrazujícího vodu a případně další úpravy stimulačních postupů jakým je na
příklad vytváření umělých kaveren, využití horizontálních vrtů pažených perforovanou
pažnicí a další.
Produktivní karbon zahrnuje dvě slojové formace ostravskou a karvinskou. Ostravská
formace je výsledkem paralické sedimentace a obsahuje bezmála 170 uhelných slojí s
průměrnou mocností 70 cm. Uhlí má nízký obsah popele a jeho prouhelnění se pohybuje od
antracitu až po vysoce těkavé bitumenózní uhlí (prchavá látka 6 - 36%). Sedimentace
karvinské formace pokračovala po krátké přestávce. Byla uložena v kontinentálních
podmínkách. Obsahuje kolem 100 uhelných slojí s průměrnou mocností 170 cm (maximum až
17 m). Prouhelnění není příliš vysoké a dosahuje 15 - 38 % prchavých látek. Velmi dlouhé
období eroze a zvětrávání spojené s modelováním karbonského paleoreliefu přišlo po
dokončení sedimentace v hornoslezské uhelné pánvi. Začátkem třetihor byly karbonské
horniny překryty.

Uhlí a horninové struktury můžeme v zásadě rozdělit na dva typy podle distribuce
uhelného metanu:
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Majoritní parametry zahrnují parametry ovlivňující vývoj plynu uvnitř uhelných slojí.
Je velice obtížné vyřešit tento problém, ale složení macerálů, typ uhlí a jeho základní
vlastnosti (obsah vody a popela) mohou vyjadřovat určité trendy. Typ uhelných slojí
naznačuje dobře "startovní pozici" vzhledem k vývoji plynu. Na křivce prouhelnění uhlí jsou
dva intervaly s vyšším obsahem plynu. První leží blízko II. Stachova prouhelňovacího skoku a
druhý je na začátku chybějícího pásma uhelných slojí. Aby to nebylo tak snadné, jsou zde u
nás pouze izolované oblasti s tímto stupněm prouhelnění s dostatečnou mocností uhlí a
dalšími geologickými vlastnostmi.

Minoritní parametry jsou mnohem důležitější, protože naznačují souhrnný vývoj,
který je ovlivněn počátečním obsahem plynu během dlouhé doby od konce paleozoika do
dnešních dnů. Rovněž zahrnují všechny známé specifické aspekty ovlivňující geologickou
evoluci české části hornoslezské pánve. Mezi nimi jsou obzvláště zvýrazněny hloubka uložení
uhelných slojí, tektonické prostředí, migrace plynu, typ karbonského nadloží, přítomnost
pestrých slojí a vulkanických hornin. Všechny tyto parametry zvyšují nebo snižují obsah
plynu během geologické evoluce. Výsledkem je v současné době zjišťovaný obsah plynu.
Rozpoznání geologických podmínek je prvním krokem na cestě za úspěšnou produkcí
uhelného metanu. Druhý krok se týká vhodných stimulačních prací. Převážná většina štěpení
během let 1995 až 2000 byla provedena pískem a vodou. Výsledky ukázaly, že to nebyl
vhodný typ stimulace pro naše uhelné sloje. Podobné problémy během štěpení a také
čerpacích zkoušek naznačují, že uhelné sloje byly hydroštěpením spíše rozbity. Stimulací
zlepšená propustnost se pak velmi rychle snižovala.
Jedním z perspektivních území pro těžbu uhelného metanu je oblast karvinského
souvrství Čeladná - Frenštát. Tato oblast představuje cca 110 km2 a v souvrství je zde
vyvinuto ve 4 až 6 uhelných slojích se součtovou mocností kolem 20 m. Na tomto území byl
budován nový důl Frenštát, jehož výstavba byla v oce 1990 zastavena. Byly zde vyhloubeny 2
jámy a tyto pod zemí propojeny 442 m dlouhou chodbou. Vrty z jam byly v roce 1994
získány jádrové vzorky uhlí, které při kontejnerových zkouškách vykázaly 8 m3 metanu/t uhlí.
Novými vrty do vzdálenosti cca 200 m od jam byly v roce 1999 získány další vzorky, které
vykazovaly již 12 m3 metanu/t uhlí. Následná krátkodobá (několikahodinová) čerpací zkouška
ukázala na možnost získat 1400 m3 uhel. metanu za den.
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Tyto pokusy potvrdily přítomnost průmyslově využitelných zásob metanu a tedy i
účelnost zabývat se možnostmi modifikovat dosud v ČR použité hydroštěpení ke zlepšení
propustnosti jinou metodou.

Vývoj komory umožňující hydroštěpení do tlaku 70 MPa

Pokusy provedené s hydroštěpením horninových struktur i slojí v hloubce 1000 a více
m pod povrchem v reálných podmínkách prokázaly nutnost využít štěpících tlaků
přesahujících 20 až 35 MPa někdy až dvojnásobně. V opačném případě by nebylo možno
překonat mez pevnosti a nedošlo by k rozštěpení sloje či horninové struktury. Konstrukce
modelové komory byla navržena v roce 2000, zhotovená a funkčně ověřená v roce 2001.
Komora umožňovala provádět hydroštěpení pouze do 20 MPa. Z těchto důvodů bylo v roce
2002 rozhodnuto využít praktických zkušeností získaných při hydroštěpení do 20 MPa a
navrhnout úpravu konstrukce komory, která by umožňovala používat při hydroštěpení vzorku
v modelových podmínkách tlaku až 70 MPa. Jako konstrukční materiál byla zvolena jednak
nerezová ocel a jednak Certal.

Sestava nově zkonstruované komory 70 MPa je znázorněna na následujícím schématu
419-000a (obr. č. 73).
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Vzhledem k tomu, že komora je vzhledem k maximálnímu štěpnému tlaku masivnější
a její hmotnost při komplexním použití nerezové oceli by byla vysoká, což by ztěžovalo
manipulovatelnost, bylo rozhodnuto zhotovit masivní části z materiálu Certal. Při funkčních
zkouškách se však ukázalo, že Certal není dostatečně odolný v silně kyselém a zásaditém
prostředí. Pro tyto pokusy musí být používána komora zhotovena z nerezu.
Komora 70 MPa je zachycena na následující fotografii (obr. č.74)

Obr. 74
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V průběhu experimentů zaměřených na posouzení časových změn vodopropustnosti
při průchodu vody a různých modelových roztoků bylo zjištěno, že tlak procházející kapaliny
nemá rozhodující vliv na změny propustnosti, bylo proto rozhodnuto pro potřeby modelového
ověření vlivu silně kyselého a silně alkalického prostředí zhotovit komoru s maximálním
využitím plastů, které jsou k agresivitě prostředí inaktivní. V této komoře lze pracovat do
tlaku max. 1MPa. Komora je znázorněna na následující fotografii (obr. č. 75 a schématu
419/23/10 obr. č. 76).

Obr.75

212

Obr. 76
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Plastová komora může ovšem být použita pouze ke studiu změn propustnosti a nikoliv
ke studiu vlivu hydroštěpení na změny propustnosti. Konstrukce této komory je obdobná
komoře opatřené ocelovým nebo Certalovým pláštěm.
Zhotovení měřících komor a jejich úspěšné funkční zkoušky, které umožňují pracovat
při hydroštěpení vzorku až s tlaky 70 MPa, vytvořilo předpoklady pro modelové ověření
metod dlouhodobého zlepšení propustnosti na reálných vzorcích uhlí a doprovodných hornin.
Tyto zkoušky byly v současnosti zahájeny a budou zevrubně referovány v závěrečné zprávě
úkolu ve 2. pololetí.

Vliv povrchově aktivních činidel na reologické vlastnosti jemnozrnných suspenzí
uhlí
Experimentální práce, provedené na vybraných vzorcích uhelných suspenzí v roce
2001 naznačily možnost ovlivnění (tj. zvětšení) rychlosti průchodu kapaliny kapilárním
systémem (testy propustnosti na fyzikálním modelu), a to použitím orientačně vybraných
přísad.
V uvedené souvislosti bylo také zaznamenáno nespojité chování účinku užitých
flokulačních činidel (Praestol 2935) při laboratorních filtračních testech v Büchnerově
nálevce a při vlastních testech propustnosti, jejichž příčinou mohla být nevhodná filtrační
metodika.
Z tohoto důvodu bylo nutno zvolit v dalším pokračování výzkumu filtrační metodu
exaktnější. Pro daný účel byla vybrána metoda stanovení filtrovatelnosti – CST (Capillary
Suetiou Time), která může lépe vyhovět potřebám určení optimální dávky povrchově
aktivních činidel, v daném případě flokulantů.

Flokulační a filtrační testy

V roce 2002 byl pro přípravu testovaných suspenzí získán vzorek uhelné sloje z Dolu
Dukla (vrtné jádro), jehož identifikační parametry jsou:
Důl Dukla, 6. patro, vrt OV 23, sloj 504, tř. 18126s, staničení 114 m, hloubka
0,8 – 1,4 m.
Dále byl získán vzorek z vrtného jádra uhlí z Dolu Staříč s předanou identifikací:
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Důl Staříč II., 3. patro, vrt OV 2, sloj 050, tř. 0505143/2, staničení 476 m, hloubka od
počvy 42 cm.
K flokulačním zkouškám byly vybrány (se zřetelem k posouzení všech možných
mechanizmů sorpce a působení) tři typy polymerních organických flokulantů a to:
-

aniontaktivní PRAESTOL 2935/74

-

kationtaktivní SOKOFLOC 57FR-C

-

neiontogenní SUPERFLOC N100

Flokulační pokusy byly provedeny s různými koncentracemi vybraných polymerních
reagentů s cílem najít optimální dávky ve vztahu k maximální rychlosti sedimentace i filtrace
suspenzí. Filtrační cesty byly provedeny výše popsanou metodou CST.
Dosažené výsledky a dílčí závěry k nim jsou uvedeny v předcházejících kapitolách
této zprávy.

Z provedených pokusů na vzorku uhlí z Dolu Dukla vyplynulo:

Vzorek uhlí z Dolu DUKLA

SEDIMENTAČNÍ
RYCHLOST

DOBA KAPILÁRNÍHO
SÁNÍ

Bez přídavku činidla

22,5/5,53 = 4,1 cm . min-1

68 s

S přídavkem PRAESTOLu

22,5/1,92 = 11,7 cm . min-1

58 s

S přídavkem SOKOFLOCu

22,5/2,21 = 10,2 cm . min-1

56 s

S přídavkem SUPERFLOCu

22,5/1,48 = 15,2 cm . min-1

36 s

Jako vhodný polymerní organický flokulant pro uhelné suspenze z uhlí Dolu
Dukla (zrnitost 0 – 0,5 mm, zahuštění

100 g.l-1) lze na základě provedených

experimentálních pokusů doporučit
neiontogenní činidlo SUPERFLOC N 100.
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Vzorek uhlí z Dolu Staříč, z provedených pokusů vyplynulo:
čas sedimentace
min.

bez
činidla

PRAESTOL

0

0

nesedimentovalo

0

0

4

13,5

nesedimentovalo

17,2

16,2 *

6

16,1

nesedimentovalo

17,9

18,9

10

16,1

nesedimentovalo

17,9

18,9

SOKOFLOC

SUPERFLOC

výše sloupce vyčeřené vody cm

* výška sloupce vyčeřené vody po 1 min.

Vzorek uhlí z Dolu STAŘÍČ

SEDIMENTAČNÍ
RYCHLOST

DOBA KAPILÁRNÍHO
SÁNÍ

Bez přídavku činidla

22,5/6,31 = 3,6 cm . min-1

62 s

S přídavkem PRAESTOLu

--------------------------------------

83 s

S přídavkem SOKOFLOCu

22,5/2,64 = 8,5 cm . min-1

65 s

S přídavkem SUPERFLOCu

22,5/1,30 = 17,3 cm . min-1

38 s

Jako vhodný polymerní organický flokulant pro uhelné suspenze z uhlí Dolu
Staříč (zrnitost 0 – 0,5 mm, zahuštění

100 g.l-1) lze na základě provedených

experimentálních pokusů doporučit
neiontogenní činidlo SUPERFLOC N 100.
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Souhrn poznatků
Z provedených výzkumných prací a řady modelových pokusů na dodaných vzorcích
uhlí lze učinit následující závěry:
1. Propustnost propantu silně závisí na jeho „zhutnění“ (viz. prvotní průtoky pro vodu,
kdy v obou případech byla vyplňována puklina o šířce 3 mm „stejným“ křemitým
pískem z jedné přepravky). Z toho vyplývá jednak nezbytnost co nejpřesnějšího
třídění propantu, jednak používání propantu z analogických lokalit pro zajištění
standardního tvaru zrna.
2. Množství suspenze (voda + SUPERFLOC + uhelný prach) profiltrující puklinou je o
řád nižší než u čisté vody.
3. Při následném promývání vodou se filtrující množství markantně nemění. Svědčí to o
předchozím ucpávání pórových kanálů uhelným prachem a jejich obtížnému
„proplachování – pročišťování“.
4. Z porovnání s výsledky předchozí etapy je zřejmé, že zvýšení rychlosti kapilární
filtrace uhelných suspenzí použitím definovaných flokulačních přísad je více než
trojnásobné.

Získané poznatky z laboratorního výzkumu i z modelových pokusů ověřujících
možnost ovlivnění průběhu hydroštěpení (stimulace) s cílem zlepšení a udržení
propustnosti uhelných slojí a horninových struktur ukazují, že se nepodařilo ani
přísadami odstranit nepříznivý pohyb tuhých částic ve vytvořených trhlinách. Tento
pohyb částic ve spojení s hutněním propantu v průběhu nezbytného vytváření
tlakového spádu (podtlaku) čerpáním pak působí postupnou ztrátu propustnosti a tím
snižování účinnosti degazace uhelných plynů.
Etapa 2 „Ověření vypracovaného způsobu dlouhodobého zlepšení propustnosti a
způsobů intenzivního odplynění metanu z předpolí porubů v panenských
slojích vrtem do mocných slojí karvínského souvrství “

Poznatky získané ze zahraničních i domácích pramenů vymezující modifikaci postupu

217

Průzkumné práce navazovaly na laboratorní a modelové pokusy provedené v rámci
řešení projektu č.9 a spočívaly především v soustředění a dodatečném vyhodnocení výsledků
dříve

provedeného

průzkumu

uhelného

ložiska

z hlediska

výskytu

sorbovaných

uhlovodíkových plynů a v území a projektové přípravě pro provedení ověřovacích
průzkumných vrtů. Cílem prací bylo jednak získání jader ze zastižených uhelných slojí i
okolních hornin pro laboratorní zkoušky i další měření in situ významných z hlediska
posouzení výskytu uhlovodíkových plynů zejména metanu a následně k ověření možností
dlouhodobě zlepšit propustnost panenských uhelných slojí a ověřit možnost intenzivního
odplynění panenských uhelných slojí vrty z povrchu do mocných slojí horninového souvrství.

Situování vrtů
Vrty Čeladná-1 a Čeladná-1A byly situovány ve východní části PÚ Čeladná – Krásná,
poblíž vrtů NP 830 A np 821. Vrty byly projektovány do oblasti, která na základě výpočtu
zásob (Merenda 1987) vykazovala ty nejlepší předpoklady v koncentraci uhelné hmoty a
jejich kvalitativních parametrech.
Největší uhlonosnost vykazuje zde karvinské souvrství ve vývoji sedlových vrstev,
které bylo zastiženo ve větší části průzkumného území Čeladná – Krásná. Ostravské souvrství
se vyznačuje nižší uhlonosností a celkově nižší mocností uhelných slojí. Kromě ověření
důležitého parametru jakým je uhlonosnost, bylo důležité orientovat vrty do většího
karbonského bloku. Důvodem bylo ověření plochy, která je tektonicky minimálně postižena, a
tím vytvořit předpoklady pro ověření možností udržet propustnost v maximální ploše.
V případě situování vrtu v prostoru se sice relativně vysokou uhlonosností, ale s poklesy o
výšce skoku větším než je maximální mocnost sloje, se značně zmenší produktivní prostor a
sníží potenciální objem uhelné hmoty, ze které se má degazovat hořlavý zemní plyn.

Vrt Čeladná-1
byl umístěn v katastrálním území obce Čeladná. Podrobnější situace umístění vrtu je na
státních mapách 1 : 25 000 25 – 232 Trojanovice a 1: 10 000 25 – 24 – 01.
Souřadnice vrtu Č1
x = 1137012,71

y = 469288,91

z = 559,10 m
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Vrt Čeladná-1A
byl opět umístěný v katastrálním území obce Čeladná. Podrobnější situace umístění vrtu je na
státních mapách 1 : 25 000 25 – 232 Trojanovice (obr.č.1) a 1: 10 000 25 – 24 – 01 (obr.
č.2).
Souřadnice vrtu Č1A
x = 1137019,48

y = 469293,79

z = 559,12 m

Oba vrty Čeladná-1 (Č-1) a Čeladná-1A (Č-1A) byly umístěny v katastrálním území
obce Čeladná.
Oba vrty byly provedeny ve vzájemné blízkosti a z jedné vrtné plošiny. Zhotovení
obou vrtů do jednoho uhelného bloku bylo záměrem řešitelů, aby tak bylo možno na každém
z průzkumných vrtů ověřovat rozdílné postupy umožňující degazaci metanu z velmi
podobných geologických struktur, ovlivněných různými stimulačními postupy. S ohledem na
nutnost zajistit, aby při zhotovování druhého vrtu, kterým byl vrt Č-1A, nedošlo v důsledku
odklonu od svislice k protnutí a tím propojení obou vrtů, byl vyprojektován konečný odklon
osy vrtu Č-1a tak, aby se jeho pata odkláněla jižním směrem o 200 až 300 m od paty vrtu Č-1.
Vystrojení obou vrtů je uvedeno na obr. 73 a 74.

Geologie oblasti
Okolí obce Čeladná je součástí čs. části hornoslezské pánve. Jedná se o okrajovou
část pánve, v níž se projevuje změna vývoje vrstevních jednotek a vlastně o nejzažší
výskyt paleozoika v podbeskydské oblasti. Pokryvné útvary tvoří sedimenty slezské a
podslezské jednotky a autochtonního karpatu. Mocnost kvartéru je převážně 0-3 m, pouze
v údolích až l5 m. Podstatnou část pokryvu tvoří křídová depozita slezské jednotky /až
800 m/ a podslezská

jednotka

budovaná

křídovými

až eocenními, ojediněle i

spodnooligocenními sedimenty o mocnosti 300 – 500 m. Zvláštností je výskyt bloků
karbonských hornin /až 250 m mocných/ zavrásněných do podslezského příkrovu. Spodní
část pokryvu tvoří nepravidelně vyvinutý autochtonní karpat /max.100 m/. Uhlonosný
útvar - svrchní karbon je zastoupen bazální částí karvinského souvrství /většinou neúplná
sekvence sedlových vrstev - (namur střední) a značně redukovaným ostravským souvrstvím
(namur spodní)

t.j. vrstvami

porubskými, jakloveckými, hrušovskými a petřkovickými.

Vrstvy sedlové jsou zde 60 - 70 m mocné /denudační relikt/. Jejich bilanční uhlonosnost je
vysoká okolo l8 %. Uhlonosnost ostravského souvrství je nízká. Podloží uhlonosného
karbonu tvoří neproduktivní karbon /kulm - svrchní visé až namur spodní, hlavně písčité
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prachovce a droby (devon). Devonské sedimenty ležící přímo na krystaliniku jsou
reprezentovány bazálními klastiky (svrchní eifel) a karbonátovým souvrstvím(/givet spodní frasn).

Úložné poměry a

tektonika jsou poměrně příznivé. V karbonských

sedimentech se uplatňuje jednoduchá zlomová

tektonika

s

horizontálním

až

subhorizontálním uložením vrstev. Generelní směr úklonu je k J až JZ, úklon se pohybuje
okolo 100

až

150. Převládající

směry

zlomů

odpovídají

základnímu strukturně-

tektonickému pojetí OKR t.j. směry S-V až SSV-JJZ a Z-V. Nejvýznamnější tektonickou
poruchou je tektonické pásmo podbeskydského stupně (Z-V) vytvářející hranici průzkumného
území Čeladná – Krásná na J. V karbonských sedimentech byly některými vrty zjištěny
mladopaleozoické magmatity – dioritové porfyry a porfyrity, vyvstávající ve formě pravých a
ložních žil. Stáří intruzí se považuje za svrchnokarbonské až permské.

Tektonika
V průběhu bezjádrového a jádrového vrtání vrtu Č1 nebyly zjištěny výraznější
tektonické projevy. Na vrtných jádrech byla dokumentována pouze drobná tektonika,
s úklonem ploch od 50 do 900.

Petrografie a litologie
V nadložních horninách lze vyčlenit tři litostratigrafické horizonty. Báze prvního t.j.
slezské jednotky je hloubce 800 m, druhého t.j. podslezské jednotky je v hloubce 1180 m a
báze karpatu 1310 m.
Slezská jednotka je tvořena v převážné míře pískovci středně a jemně zrnnými s
křemitým tmelem. Sporadicky se vyskytují polohy vápnitých jílovců.
Podslezská jednotka je tvořena pestrými jílovci s proplástky pískovců.
Karpat je tvořen přechodovým materiálem mladší jednotky a úlomky hornin karbonu.
Byly zde nalezeny četné úlomky uhlí.
Karbon je zastoupený jílovci a prachovitými jílovci a středně a jemnozrnnými pískovci.
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Obr. 77
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Obr. 78
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Stanovení mocnosti vrstev
Vrt Č - 1
souvrství

Mocnost v m

slezská jednotka .

800

karbonská kra

70

podslezská jednotka .

493

karpat

25

Počet slojí (nad

Celková mocnost

0,5 m)

(m)

4

12,5*

karvinské

129,5

8

23,5*

ostravské

22,5

1

1,0*

*

u mocnosti slojí vzhledem k úklonu slojí (do 50) nebyl proveden přepočet na pravou
mocnost

Vrt Č - 1A
souvrství

Mocnost v m

Počet slojí (nad 0,5 Celková mocnost
m)

(m)

6

6,2*

slezská jednotka .

800

podslezská jednotka .

380

karbonská kra

42

karpat

130

karvinské

142

13

25,3*

ostravské

36

2

1,1*

*

u mocnosti slojí vzhledem k úklonu slojí (do 50) nebyl proveden přepočet na pravou
mocnost

Vlastnosti uhlí a hornin
V rámci geologického průzkumu se z vrtných jader odebraných při průzkumných
vrtech z uhelných slojí a horninových struktur určuje množství a složení plynu. Tento
průzkum, odrážející stav plynonosnosti in situ, je nutné doložit rozborem vlastností uhlí, které
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mají bezprostřední souvislost s projevy plynonosnosti a jsou určující pro některé stavy a děje
spojené s degazací uhelného metanu. I když jejich charakter je znám nebo se na něj dá s
velkou pravděpodobností usuzovat, nelze v průběhu těžebního procesu určit, které ze stavů a
dějů jsou pro degazaci rozhodující. Jsou-li známy nebo aspoň předpokládány okrajové
podmínky pro charakteristiku jednotlivých dějů a stavů in situ, je možné

simulovat v

zmenšeném měřítku, např. vhodně upravenými laboratorními či pilotními zkouškami, které
při současném stavu experimentálního zařízení dovolují v širokém rozsahu modelovat
podmínky in situ.
Hodnocení charakteristických vlastností hornin, které byly získány z vrtných jader,
provedl Ústav geoniky AV ČR v úzké součinnosti s dalšími pracovišti. Hodnocení vlastností
hornin bylo provedeno v celém jádrovaném intervalu.
Při hodnocení vlastností hornin byly jednotlivé vzorky odebírány přímo z vrtných
jader pracovníky Ústavu geoniky. Vzorky byly pak v ústavu upraveny tvarově i rozměrově
pro potřeby jednotlivých zkoušek fyzikálních vlastností hornin. Metodika stanovení
mechanických vlastností hornin byla převzata z příslušných státních norem i interních
metodik ústavu, které jsou v souladu s normami ISO.
Pro stanovení pevnostních a přetvárných vlastností hornin bylo použito zkušebních
válcových těles o průměru 48 mm o štíhlostním poměru 1 : 2. Každé těleso před stanovením
pevnosti nebo přetvárných vlastností bylo proměřeno, zváženo a byla na něm stanovena
rychlost ultrazvuku.
Stanovení měrné (skutečné) hmotnosti a objemové (zdánlivé) hmotnosti bylo
provedeno standardním postupem podle příslušných státních norem.
Stanovení pevnosti v prostém tlaku bylo provedeno na lisu ZWICK 1494 současně s
měřením podélných a příčných deformací, které byly použity pro výpočet modulu pružnosti a
Poissonova čísla.
Stanovení pevnosti v příčném tlaku bylo provedeno na válcových zkušebních tělesech
s průměrem 48 mm se štíhlostním poměrem 1 : 0,5. Stanovení bylo provedeno na lisu
ZWICK 1494.
Stanovení pevnosti v prostém tlaku a přetvářných vlastností, ultrazvukové rychlosti
odpovídá současně dokumentům "International Society for Rock Mechanics".
Hodnoty plynopropustnosti s příslušnou hodnotou objemu povrchu a pórovitosti mezo a
makropórů a se zdánlivou (objemovou) hustotou hornin bylo komplexně hodnoceno u
typických vzorků hornin. Výsledky měření texturních parametrů jsou dokumentovány
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v tabulce č.27. Z údajů v tabulce vyplývá, že všechny vzorky hornin se vyznačují mimořádně
nízkou pórovitostí s velmi malým objemem a povrchem mezo a makropórů.
Tabulka č. 27
Texturní charakteristika hornin z vrtu Čeladná 1
Číslo
vzorku

Hloubka

uložení

Zdánlivá
hustota da

Mezo a makropóry
objem
povrch
pórovitost
Vmm
Smm
Por
[mm3.g-1]
[m2.g-1]
[%]
4,66
0,302
1,22

3333

[m]
1328,2-1329,0

[g.cm -3]
2,61

3334

1334,5-1335,7

2,44

28,15

0,625

6,87

3335

1336,0-1336,9

2,50

26,85

0,308

6,71

3336

1342,0-1345,0

2,49

24,10

0,526

5,23

3337

1345,9-1347,0

2,48

27,11

0,540

6,72

3338

1354,0-1355,8

2,56

17,28

0,443

4,42

3325

1357,1-1357,7

2,61

5,34

0,553

1,39

3339

1365,3-1366,2

2,60

9,33

0,227

2,43

3324

1366,2-1367,9

2,61

6,71

0,427

1,75

3322

1376,1-1377,0

2,58

12,73

0,412

3,28

3321

1378,2-1379,9

2,48

24,14

0,524

5,99

3341

1386,1-1387,0

2,52

23,09

0,517

5,82

3327

1388,8-1390,7

2,57

27,11

0,352

6,97

3342

1393,0-1395,7

2,63

3,33

0,362

0,88

3343

1397,0-1398,0

2,53

26,92

0,813

6,81

3344

1399,7-1402,1

2,51

25,59

0,580

6,42

Nejmenší rozptyl mají hodnoty objemové hustoty da se střední hodnotou okolo 2,55
g/cm3. Poměrně malé rozdíly jsou i v pórovitosti Por s průměrem okolo 6,5 %, výjimku tvoří
pouze čtyři vzorky s pórovitostí okolo 1 %. Většina hornin se vyznačuje nízkou až velmi
nízkou plynopropustností, s jedinou výjimkou u vzorku 3333, kde koeficient k je vyšší než 1
mD. Celkově lze horniny hodnotit jako velmi dobrá uzavírací media.
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Jak bylo již vysvětleno, byl při zhotovení vrtu Č1 odvrtán na jádro produktivní karbon
v délce cca 150 m. U vrtu Č1A pak byl jádrován pouze úsek tzv. karbonské kry. Přehled
fyzikálně-mechanických vlastností hornin je uveden v tabulce č.29.

Výsledky stanovení pórovitosti a plynopropustnosti uhlí jsou komplexně hodnoceny u
13 vzorků a jsou uvedeny v tabulce č.28.
Tabulka 28 Základní texturní charakteristika uhlí z vrtu Čeladná 1
Hloubka
slojí
[m]
1370,6-1374,5

Zdánlivá
hustota
da
[g.cm -3]
1,31

Koeficient
Mikropóry
propustnosti objem
povrch
k
Vmicro
Smikro
3 -1
[mD]
[mm .g ] [m2.g-1]
16,8
-----

1371,3-1372,1

1,32

6,44

93,73

239

18,29

1,80

1372,1-1372,9

1,30

21,10

93,24

238

22,07

2,30

1393,0-1393,8

1,32

6,44

82,50

210

18,29

1,80

1426,0-1426,8

1,28

7,8

54,07

137

20,85

1,90

1428,8-1429,3

1,29

4,8

42,40

108

19,86

1,86

1431,8-1432,7

1,30

3,3

---

---

20,04

1,94

1432,7-1433,5

1,27

5,0

---

---

24,29

2,23

1433,5-1434,3

1,28

4,8

61,58

155

20,66

2,35

1443,4-1444,3

1,30

4,2

---

---

19,85

2,02

1444,3-1445,2

1,30

4,7

54,61

142

19,43

1,98

1446,7-1447,5

1,31

4,2

54,70

139

19,03

2,01

1448,4-1449,1

1,32

3,0

---

---

17,58

1,78
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Mezo a makropóry
objem
povrch
Vmm
Smm
3 -1
[mm .g ] [m2.g-1]
18,94
1,99

Tabulka č.29
Přehled charakteristických vlastností hornin z vrtu Čeladná - 1
Mechanická pevnost
Hloubka
Pevnost
Pevnost
Younguv
Poisnovo
uložení
v tlaku
v příčném
modul
číslo
tlaku
(m)
MPa
MPa
MPa

Propustnost

mD

1328,2 - 1329,0

110

11,2

0,19

015

1334,5 - 1335,7

87

8,2

0,21

0,030

1336,0 - 1336,9

74

4,2

0,22

0,017

1342,0 - 1345,0

84

5,3

0,21

0,008

1345,9 - 1347,0

67

5,7

0,16

0,012

1354,0 - 1355,8

105

6,5

0,17

0,018

1376,1 - 1377,0

124

10,5

0,23

0,004

1378,2 - 1379,9

81

5,6

0,15

0,006

1386,1 - 1387,0

101

7,6

0,15

2599

0,010

1388,8 - 1390,7

99

7,0

0,23

2590

0,008

1393,0 - 1395,7

101

9,3

0,16

2682

0,004

1397,0 - 1398,0

73

6,8

0,20

2522

0,002

1399,7 - 1402,1

78

6,3

0,50

2514

0,037

Přehled charakteristických vlastností uhlí z obou vrtů je uveden v tabulkách č.30 až 32.
Tabulka č.30 - Přehled charakteristických vlastností uhlí z vrtu Čeladná - 1
Hloubka
uložení
(m)

Popel Prchavá
Makropetrografická
v
hořlavina Odraznost
charakteristika
sušině v hořlav.
vitrinit liptinit inertinit
% Ad %Vdaf
R0
%
%
%
přírodní koks

Plynodajnost
jader
m3.t-1

1359,8 – 1360,9

20,3

8,0

2,10

1371,5 – 1375,3

14,0

25,5

1,08

69

6

25

21,0

1394,1 – 1394,9

18,3

24,3

0,98

62

8

30

15,5

1425,0 - 1426,3

15,8

29,6

0,89

65

6

29

12,3

1427,9 – 1435,5

14,1

27,0

0,89

63

5

32

12,3

1443,9 – 1451,6

12,3

22,7

0,89

61

5

34

11,5

1457,8 – 1458,5

14,2

26,0

0,86

60

5

35

10,8
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3,5

Tabulka č.31 - Přehled fyzikálně-mechanických vlastností uhlí z vrtu Čeladná - 1
Mechanická pevnost
Objem.
Hloubka
Propustnost
Pevnost
Pevnost
hmotnost
uložení
Poisnovo
mD
v příč.tl.
v tlaku
t.m -3
(m)
číslo
MPa
MPa
1358,8 - 1359,8

21

18

0,86

1735

1,6

1359,8 - 1360,3

20

18

0,82

1785

1,6

1370,6 - 1374,5

13

8

0,25

1306

16,8

1393,0 - 1393,8

10

5

0,30

1303

12,3

1426,0 - 1426,8

9

5

0,30

1332

7,8

1428,8 - 1429,3

10

7

0,32

1292

4,8

1431,8 - 1432,7

12

8

0,28

1389

3,3

1432,7 - 1433,5

9

5

0,24

1291

5,0

1433,5 - 1434,3

10

7

0,26

1352

4,8

1443,4 - 1444,3

12

6

0,25

1285

4,2

1444,3 - 1445,2

11

7

0,32

1324

4,7

1446,7 - 1447,5

10

6

0,30

1354

4,2

1448,4 - 1449,05

12

7

0,28

1283

3,0

Tabulka č.32 - Přehled charakteristických vlastností uhlí z „karbonské kry“ (vrt Č 1A)
Hloubka
uložení
(m)
948,3 – 948,8
950,3 – 950,6

Popel Prchavá
Makropetrografická
v
hořlavina Odraznost
charakteristika
sušině v hořlav.
vitrinit liptinit inertinit
% Ad
72,6
71,5

%Vdaf
38,5
39,7

R0
1,16
1,08

%
78,0
80,3

%
4,5
1,3

Plynodajnost
jader
m3.t-1
2,5
3,0

%
17,5
18,4

Tabulka 33 - Technická a petrografická charakteristika uhlí z vrtu Čeladná 1
Hloubka slojí
Ad
Vdaf
Vitrinit
Inertinit
Liptinit
[m]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
1370,6-1374,5
14,0
25,5
67
28
5

R0
[%]
1,07

1393,0-1393,8

18,3

25,0

63

28

9

0,89

1426,0-1426,8

15,8

28,9

62

30

8

0,86

1428,8-1429,3

13,8

26,8

63

28

9

0,89

1431,8-1432,7

18,8

25,1

60

31

9

0,92

1443,4-1444,3

12,3

24,3

62

34

4

0,94

1448,4-1449,1

14,2

26,0

61

32

7

0,91
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Stimulace kavitací ve vrtu Č – 1
K ověření výsledků provedených modelových pokusů zaměřených na udržení
propustnosti horninových struktur včetně panenských uhelných slojí pro jejich degazaci bylo
rozhodnuto využít zhotovený vrt Čeladná – 1 ke zkouškám

pro provedení kavitace

v nezapaženém úseku tohoto vrtu. Stimulaci vrtu kavitací je totiž možno aplikovat pouze
v nezapaženém vrtu.
Z technického profilu vrtu Č – 1 je zřejmé, že liner byl ukončen v hloubce 1416 m a
do konečné hloubky vrtu tj. 1474 m byl vrt nezapažen. Před vlastním provedením kavitace
byl cementací uzavřen úsek vrtu 1450 až 1474 m, čímž byl zkrácen interval pro provedení
vlastní kavitace na úsek 1416 až 1450 m, tj. na celkem 34 m. Zacementování úseku pod
úroveň 1450 m bylo určeno snahou zajistit oddělení porubské vrstvy, která je součástí
ostravského souvrství od významné části sedlových vrstev karvinského souvrství. Geologický
profil kavitovaného úseku je znázorněn na obr. 79. V kavitovaném úseku se nacházely tři
uhelné sloje o součtové mocnosti 14,5 m. Z toho dvě sloje č.39 a č.40 (sloj Prokop) mají
mocnost 7 m resp. 6,5 m. Prostor mezi slojemi byl vyplněn převážně jílovci a prachovci.
Vlastní kavitace nezapažené části vrtu byla provedena hydrojetováním užitkovou
vodou bez jakýchkoliv přísad. V průběhu hydrojetování bylo hydrojetem upevněným na
stupačkách rychlostí 5m/min posunováno nezapaženým úsekem nahoru dolu. Použitý tlak
vody kolísal mezi 3 až 4 MPa a rychlost čerpání vody byla zvolena tak, aby jejím prouděním
ve vrtu byl zajištěn dobrý výnos vykavitovaného materiálu.
Hydrojetování nezapaženého intervalu bylo ukončeno po 45 min tím, že hydrojet byl
vtažen do lineru a postupně vytahován z vrtu za neustálého proudění vody, aby nedošlo
k zavalení vytvořené kavity.
V průběhu procesu vytváření kavity bylo z vrtu vytěženo 37,5 m3 materiálu na povrch.
Po skončení kavitování bylo osazeno zhlaví vrtu uzávěrem umožňujícím provedení
čerpacích zkoušek k ověření možnosti degazovat kavitovaný úsek vrtu.

Čerpací zkoušky hlubinným čerpadlem
Čerpací zkoušky byly provedeny pomocí hlubinného pístového čerpadla poháněného
z povrchu. Osazeno bylo hlubinné čerpadlo o průměru válce 38 mm (1 1/2″) výrobce SBS
(Rakousko). S ohledem na nebezpečí zavalení čerpadla ve vykavitovaném úseku bylo toto
umístěno v lineru. Sání čerpadla bylo umístěno 13,5 m nad koncem lineru. To tedy
znamenalo, že celý vykavitovaný úsek až po sání čerpadla byl trvale zatopen vodou, přičemž
hlava nejvýše položené sloje byla 20 m pod sacími otvory čerpadla.
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Obr. 79 Geologický profil kavitovaného úseku vrtu Č -1
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Vlastní čerpání vody z vrtu bylo zahájeno rychlostí 14,3 m3/den. V průběhu čerpání
byla kontrolována výše hladiny ve vrtu. Z kontrolních měření vyplynulo, že se hladina vody
ve vrtu rovnoměrně snižuje. Po 46 hodinách čerpání byla rychlost čerpání snížena na nutné
minimum. Po snížení hladiny vody ve vrtu na úroveň sacích otvorů čerpadla bylo dále
čerpáno diskontinuelně, neboť přítoky vody do vrtu z vykavitované části byly nízké a činily
do 2,4 m3/den.
Čerpaná voda z vrtu obsahovala rozpuštěný plyn a proto

byla vedena

přes

mechanický separátor, aby docházelo k oddělování plynu. Separátor byl v čerpacím systému
zapojen tak, aby bylo možno měřit množství čerpané vody, množství a kvalitu odděleného
plynu a dle potřeby analyzovat i složení čerpané vody.
V průběhu čerpacích zkoušek bylo opakovaně zkoušeno po maximálním sčerpání
vody ve vrtu přerušení čerpání na 1 hodinu, 12 hodin, 24 hodin a 72 hodin při uzavřeném
zhlaví vrtu. Smyslem těchto pokusů bylo ověřit zda působení geostatického tlaku
v horninovém masivu proti tlaku ve sčerpaném vrtu je schopno vyvolat nebo podpořit
uvolňování plynu (uhelného metanu do vrtu). Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.15.
Na závěr čerpacích zkoušek

byl proveden dvacetidenní čerpací pokus, kdy po

sčerpání hladiny vody ve vrtu na úroveň sacích otvorů čerpadla byla přerušovaným čerpáním
udržována hladina vody na této úrovni po dobu celkem 18 dnů. Po této době musel být pokus
ukončen, neboť v průběhu pokusu došlo postupně téměř k úplnému zanesení čerpadla
uhelným kalem. Výsledky tohoto pokusu zachycuje tabulka č.18.
Přehled výsledků docílených v průběhu všech popsaných zkoušek uvádíme
v tabulkách č.34 až 38.
Poznatky z čerpacích zkoušek
Z výsledků provedených pokusů v provozním měřítku vyplynulo:
1 – Stimulace nezapažené části vrtu vytvořením kavity a následným zčerpáním vody
z vrtu umožnila nastartování degazačního procesu uvolňování „uhelného

metanu“

z kavitovaných slojí.
2 – Proces uvolňování (degazace plynu) pokračoval i po přerušení čerpání a umožnil
natlakování vrtu až na 700 kPa v průběhu 72 hod v uzavřeném vrtu.
3 – Po dosažení tlaku 700 kPa ve vrtu zřejmě došlo k vyrovnání desorpčního tlaku, takže tlak
ve vrtu dále nestoupal.
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4 – Plyn uvolňovaný v průběhu čerpacích zkoušek svým složením odpovídal „uhelnému
metanu“. Po odčerpání plynu rozpuštěného ve vodě a v makropórech se prakticky svým
složením blížil složení „zemního plynu“.
5 – Z 20-ti denního čerpacího pokusu vyplynulo, že v

průběhu pokusu se měnil tlak

v mezikruží i množství čerpaného plynu a vody za 24 hod prakticky pouze v místech
pokusných chyb. Za tuto dobu však došlo k téměř úplné ztrátě výkonu

čerpadla

v důsledku jeho zanášení zejména uhelným kalem, který byl v průběhu čerpání zřejmě
vynášen spolu s plynem a vodou z kavitovaného úseku vrtu. Toto zjištění ukazuje, že
použití hlubinného pístového čerpadla k čerpání z kavitovaného vrtu není nejvhodnější.
6 – Z analýz čerpané vody vyplývá, že v průběhu čerpací zkoušky docházelo zejména ke
zvyšování její salinity, množství rozpuštěných látek a k mírnému vzestupu pH, což svědčí
o tom, že z vrtu byla postupně odčerpávána nenaředěná ložisková voda.
Tabulka č.34 – Čerpání vody a plynu z kavitovaného vrtu Č – 1A

Doba čerpání
hod
zahájení pokusu
4.00
10.50
14.20
18.15
27.00
32.25
38.50
42.50
48.20

Výše hladiny
vody ve vrtu
m
280
403
510
608
705
812
998
1153
1304
1402

Tlak v mezikruží
kPa
0
8
22
62
98
110
135
160
175
210

Voda celkem
m3
0
2,6
5,6
7,6
10,1
12,7
18,1
22,4
25,7
28,0

Plyn celkem
m3
0
18,9
42,3
69,4
95,6
125,0
178,3
228,0
249,2
282,4

Tabulka č.35 – Uvolňování plynu ze sčerpaného vrtu v závislosti na čase do mezikruží při
uzavřeném zhlaví vrtu a přerušeném čerpání

Doba přerušení
čerpání
hod
1
12
24
72

Výše hladiny vody ve
vrtu
m
1390
1332
1298
1156
232

Tlak v mezikruží
kPa

Uvolněný plyn
celkem m3

328
440
556
712

92,8
124,5
155,6
195,4

Tabulka č.36 – Výsledky analýz vody při čerpací zkoušce
Doba Množství m3
čerpání
vody
hod
4.00
2,61
20
14.
7,6
27.00
12,7
38.50
22,4
48.20
28,0

pH

Nerozpuštěné
látky mg/l

Cl
mg/l

SO4
mg/l

Rozpustné
látky mg/l

6,0
6,5
6,3
7,2
7,6

2491
1250
849
715
608

61
41
78
1398
2610

18,6
16,3
12,9
14,5
12,6

140
276
1253
2830
4930

Tabulka č.37 – Výsledky analýz plynu při čerpacích zkouškách
Složení
Doba čerpání
hod
4.00
10.50
14.20
18.15
27.00
32.25
38.50
42.50
48.20

Plyn celkem
m3
18,9
42,3
69,4
95,6
125,0
178,3
228,0
249,2
282,4

CH4

N2

CO2

86,3
92,4
94,7
95,9
96,9
98,3
97,6
98,5
98,8

10,3
5,1
3,3
2,7
1,5
0,8
2,1
0,3
0,7

3,4
2,5
2,0
1,4
1,6
0,9
1,1
0,9
0,5

Tabulka č.38 – Průběh degazace z kavitované části vrtu Č – 1 v průběhu 20-ti denního
čerpacího pokusu
Doba čerpání
den
zahájení pokusu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Výše hladiny
vody ve vrtu
m
290
1408
1404
1410
1402
1412
1404
1408
1410
1406
1402
1414
1408
1404
1408
1402

Tlak v mezikruží
kPa
0
214
212
209
210
208
209
210
212
204
215
200
208
212
209
215
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Voda
m3/den
0
28,3
2,4
2,3
2,4
2,2
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,2
2,0
2,1
2,1
2,0

Plyn
m3/den
0
278,4
295,4
289,2
298,4
283,0
298,0
302,5
289,4
295,2
275,4
298,2
290,4
300,2
299,5
293,4

17
18
19
20

1406
1409
1404
1406

pokračování tabulky č. 38
210
212
212
210

2,1
1,9
2,0
2,0

302,3
290,2
289,5
295,5

Stimulace vrtu Č – 1 A hydroštěpením
Z výsledků modelových pokusů provedených v rámci řešení projektu č.9 vyplynulo,
že dlouhodobé zlepšení či alespoň udržení propustnosti horninových struktur a uhelných slojí
při průchodu vody či směsi vody a plynu horninovou strukturou je prakticky nereálné. Toto
zjištění v zásadě potvrdily i pokusy s klasickým hydroštěpením uhelných slojí „in situ“.
Modelové pokusy dále ukázaly, že ani různé přísady anorganických látek do štěpícího roztoku
tento stav v zásadě dlouhodobě nezměnily.
Vzhledem k tomu, že při modelových pokusech nelze vždy dosáhnout úplné fyzikální
podobnosti s reálným stavem „in situ“, bylo nezbytné závěry těchto pokusů ověřit v reálných
podmínkách. Souhlasné výsledky reálných pokusů s klasickým hydroštěpením horninových
struktur nepředstavovaly však dostatečné ověření pro případ, kdy by byla použita speciálně
společností Halliburton vyvinuta směs makromolekulárních látek, které by byly přidávány do
štěpící kapaliny. Tyto látky mají příznivě ovlivnit jak průběh vlastního hydroštěpení, tak i
fixovat tuhé částice ve štěpením vzniklých trhlinách a tím významně podpořit dlouhodobé
udržení propustnosti jak pro ložiskovou vodu, tak i uvolňovaný uhelný plyn.
Vzhledem k tomu, že společnost

Halliburton dosáhla se zmíněnou směsí

makromolekulárních látek dobrých výsledků avšak v geologicky odlišném uhelném ložisku
v USA, rozhodli jsme se ověřit účelnost použití těchto látek „in situ“ v úložných podmínkách
české části hornoslezské pánve. Provedení tohoto pokusu považujeme za nezbytné, aby mohla
být bez výhrad zodpovězena otázka, zda hydroštěpením horninových struktur a uhelných slojí
s použitím speciálního kapalinového systému Delta Frac 140SM (směs makromolekulárních
látek vyvinutých společností Halliburton) lze příznivě a dlouhodobě ovlivňovat

jejich

propustnosti.
Rozhodli jsme se proto využít vrtu Čeladná – 1A, který byl zapažen v celé délce
k provedení speciálního hydroštěpení mocných uhelných v sedlových vrstvách systémem
Delta Frac 140SM a k následným čerpacím zkouškám. Uspořádání experimentu jsme zvolili
tak, abychom měli srovnání ze stimulace a degazace tohoto úseku a obou vrtů (Č – 1, Č – 1A)
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Stimulace hydročtěpením
Projekt štěpení vypracovala společnost Hallibutron a byl založen na užití kapalinového
systému DeltaFrac 140SM s vysokou nosností a přitom s nízkým polymerovým zatížením slojí
včetně použití přídavného produktu „SANDWEDGESM“, který má minimalizovat zpětný tok
propantu, avšak dovoluje agresivní zpětný tok po štěpení. Současně „SANDWEDGESM“
zlepšuje propustnost puklin a omezuje migraci jemných částic uhlí propantem. Jako propant
byla navržena kombinace písků 20/40 a 16/30 mesh při splnění kritérií API RP 56. Projekt
předpokládal provedení následujících postupných kroků:
-

zjištění tlakové stránky ve vrtu, v perforacích a v jejich blízkém okolí

-

provedení „Minifrac testu“, který zpřesní správnost projektu v reálných podmínkách
vrtu

-

provedení vlastního hydroštěpení s použitím vody jako štěpící kapaliny s přídavkem
Delta Frac CE obsahujícím tyto přísady:

želatinátor, složka pro snížení kyselosti gelu, složka pro úpravu vyšší kyselosti gelu,
roztok etanolaminu a ethylenglykolemu, enzymový gelový rozkladač, povrchově aktivní
činidlo, Sand Wedge.

Jako propantu byl použit písek o velikosti zrn 20/40 a 16/30 mesh.
K provedení hydroštěpení byly použity 3 čerpací agregáty o následujícím výkonu:
max. tlak

77,2 MPa

max. čerpací výkon při tlaku 77,2 MPa
při tlaku 16,5 MPa

0,731 m3 . min-1 (1. rychl.)
3,1 m3 . min-1 (5. rychl.)

Při tlaku 16,5 MPa je možno šesti čerpadly začerpávat celkem 18,6 m3.min-1. Při
pravděpodobném tlakovém zatížení kolem 29 MPa je výkonnost začerpávání 10,8 m3.min-1.
Čerpání je dálkově řízené z technického řídícího centra, elektronicky jištěno proti přetlaku a
do vrtu jde přes výtlačný manifold (součást pískomíchače). Pískomíchač 75 BPM Hilo o
výkonu 12 m3.min-1 s přidáváním max. 90,6 kg propantu /min.
Zásobníky písku : 1 ks Moutain Mover na 70 t a silo na 50 t a tech. řídící centrum
včetně polní laboratoře.
Po přípravě potřebného množství kapalin bylo hlavní štěpení zahájeno v 15

18

hod.

čerpáním 56,6 m3 kapaliny „DeltaFrac-Ce Pad“, s následným čerpáním 206 m3 kapaliny
„DeltaFrac-Ce“, sycené 26 t propantu 20/40 a 66 t propantu 16/30. Následovalo zatlačení
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písku 15,65 m3 čisté vody. Při otevření vrtu bylo zjištěno, že 1,6 t písku zůstalo v spodní části
vrtu. Průběh hlavního štěpení je zobrazen na následujícím obrázku.

Obr. 80

Hodina

Vzhledem k vysokému počátečnímu tlaku (38 – 39,3 MPa na ústí) byla počáteční
rychlost začerpávání omezena na cca 5,3 m3.min-1, po cca 10 min, když tlak v důsledku
rozšíření pukliny, byla rychlost začerpávání upravena na projektovaných 6,4 m3.min-1.
Když do slojí vnikla suspenze propantu, začal se tlak zvyšovat. Možným vysvětlením
tohoto děje je, že písek způsoboval při vstupu do pukliny erosi uhlí a vznikající uhelné částice
mohly zdržovat růst pukliny a tak způsobit zvýšení tlaku.
Během etapy začerpávání kapaliny s propantem 16/30 mesh o koncentraci 0,6 kg.l-1
bylo v 15 50 hod. sledováno prudké zvýšení tlaku při vstupu do perforací až na výši 38,8 MPa
(5628 psi) na ústí a 56,3 MPa (8161 psi) při počvě vrtu. Kombinace vyšší koncentrace
propantu a větší velikosti zrna písku pravděpodobně způsobila dodatečné změny v perforacích
a nárůst tření na vstupu do vytvářených puklin. Proto musela být rychlost začerpávání snížena
a čerpadla přeřazena na první rychlost, jak odpovídalo výši tlaku.
Výsledkem byl pokles tlaku o 9,7 MPa (1414 psi) na úroveň 29,1 MPa (4214 psi) na
ústí. Protože konstrukce vrtu by měla výše uvedený max. tlak vydržet, je jediným dalším
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možným vysvětlením poklesu tlaku to, že puklina překročila nějakou hranici a rozšířila se do
další zóny. Toto vysvětlení podporuje lineární průběh tlaku při konečné fázi štěpení.
V 16,09 hod bylo čerpání zastaveno a na ústí zaznamenán tlak 33,5 MPa (4860 psi),
představující gradient 3,09 Kpa.m-1 (1,47 psi/ft).

S použitím simulátoru byly z průběhu štěpení stanoveny tyto výsledky :

propantem zajištěná délka pukliny

81,4 m

propantem zajištěná horní výška pukliny

40,23 m

propantem zajištěná dolní výška pukliny

57,61 m

průměrná koncentrace propantu

7,71 kg.m-2

skutečný objem začerpaných kapalin činil 292,4 m3
hmotnost začerpaného propantu 20/40 mesh - 26t
hmotnost začerpaného propantu 16/30 mesh - 66t

Systém „DeltaFrac-CE“ poskytuje oproti běžně užívaným štěpícím antifrikčním
kapalinám následující výhody:
- sníží množství polymeru potřebného pro získání správné viskozity
- pomůže redukovat poškození formace
- poskytne lepší udržení vodivosti systému
- poskytne zlepšené pukliny
- poskytne vynikající přepravu propantu (zvýšená nosnost)
- svojí jednoduchostí zlepší kvalitu a přitom sníží čas potřebný k provedení štěpení

Shrneme-li poznatky ze štěpení můžeme konstatovat, že operace proběhla s mírnými
změnami proti projektu.
V porovnání

s

projektem

byla

snížena

rychlost

začerpávání

(oproti

projektovaným
8 m3.min-1 (50 bpm) bylo čerpáno jen 6,1 m3.min-1 z důvodu závady na jednom
čerpadle.
Poučením z průběhu štěpení je i závěr neprovádět napříště v průběhu štěpení

současně

změnu zrnitosti písku (z 20/40 na 16/30) a změnu koncentrace propantu (z 0,5 na 0,6
kg.l-1), ale další krok zvýšení koncentrace provádět až po vstupu nové zrnitosti propantu
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do formace. Jinak může dojít k nárůstu tlaku v důsledku zvýšeného nárůstu tření
v perforacích.
Z hlediska nosnosti kapaliny, to je poměru množství kapaliny potřebné k začerpání
tuny propantu, vykázala kapalina systému „DeltaFrac X-linked gel“ velký nárůst nosnosti.
Pokud budeme hodnotit výsledky štěpení dosaženým rozměrem trhliny a vycházíme-li
zde jen z výsledku získaného modelováním programem FRACPRO, pak propantem zajištěná
délka pukliny 81m je dobrá. Ovšem otázku pravdivosti tohoto modelování mírně zpochybňuje
uváděná výška pukliny, která se jeví pro podmínky uhelné sloje jako příliš vysoká.
Hodnotíme–li výsledky nově použitého kapalinového systému „DeltaFrac“ po stránce jeho
dalších vlastností, můžeme konstatovat, že výrazně snižuje zpětný tok propantu a má
velký vliv na urychlení snížení tlaku ve vrtu po štěpení.
Čerpací zkoušky
Hlubinné pískové čerpadlo
Bezprostředně po skončení hydroštěpení byla zahájena příprava čerpací zkoušky
s použitím hlubinného pístového čerpadla.
Po sestavení čerpacího systému bylo zahájeno vlastní čerpání vody ze stimulovaného
vrtu.Za prvních 12 hod bylo vyčerpáno 9 m3, za dalších 24 hod pak 16,25 m3 vody. V dalším
dnu se podařilo zčerpat hladinu o dalších 200 m, avšak čerpání muselo být přerušeno, neboť
se silně snížil výkon čerpadla. Po zastavení zkoušky a vytažení čerpadla bylo zjištěno jeho
téměř úplné zanesení kaly s malou příměsí písku.
Po vytažení čerpadla byl vrt pročištěn proplachováním, při kterém bylo vyplaveno cca
300 l kalu ve směsi s pískem. Po pročištění vrtu bylo do něho opět spuštěno nové hlubinné
čerpadlo a znovu zahájeno čerpání z vrtu. Po sčerpání cca 28 m3 vody z vrtu došlo opět
k poruše čerpacího systému. Příčinou bylo opět zanesení čerpadla kalem. V průběhu tohoto
čerpání se začal v separátoru uvolňovat plyn.
Tyto manipulace se opakovaly ještě postupně třikrát, kdy po promytí vrtu a osazení
čerpacího systému vždy novým čerpadlem došlo v průběhu 2 až 4 dnů k opětovnému zanesení
čerpadla kalem a tím bylo vynuceno přerušení čerpacího pokusu.
Při všech pěti sériích čerpacích pokusů došlo vždy k témuž jevu totiž k relativně
rychlému zanesení čerpadla a tím k jeho postupnému vyřazení z provozu. Při těchto pokusech
byla vedle výměny čerpadla měněna i poloha jeho sacích otvorů vůči naštěpeným mocným
slojím. Původní poloha sacích otvorů se nacházela 3,5 m pod stanovenou polohou sloje
Prokop. Druhý pokus byl uskutečněn při umístění čerpadla ve výšce 2,4 m nad hlavou sloje
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Prokop, tedy v prostoru mezi oběma mocnými slojemi. Při třetím pokusu byly sací otvory
umístěny ve vzdálenosti 1,9 m od počátku perforovaného úseku pažnic, což bylo zhruba 2,4
m nad hlavou svrchní mocné sloje. Po těchto třech neúspěšných pokusech bylo rozhodnuto
umístit sací otvory čerpadla do výše přibližně 25 m nad úroveň počátku perforací. Důvodem
tohoto rozhodnutí byla snaha omezit přímý vstup čerpané vody a kalů vycházejících
z naštěpeného intervalu do čerpadla a tím snížit nebezpečí jeho ucpání. Tato poloha sání byla
použita při čtvrtém a pátém čerpacím pokusu, avšak ani touto změnou umístění čerpadla se
nepodařilo prakticky omezit jeho ucpávání kalem již po 28 resp. 26 hodinách čerpání.
Usazený kal z čerpadel byl podroben petrografickému rozboru, při němž bylo zjištěno
následující složení:
křemenná zrna

1 až 3%

limonit

1 až 2%

grafitová zrnka

1 až 2%

anorganické látky

20 až 15%

uhelná zrna a kal

více než 75%

Souhrn poznatků z čerpání pístovým čerpadlem
Z opakovaných poruch čerpacího systému zejména pak čerpadel vyplývá jednoznačně,
že příčinou poruch je dlouhodobě přítomnost tuhých látek (uhelných kalů, jílů a výjimečně i
křemenných zrn) v čerpané vodě.
Z poznatků získaných při čerpacích zkouškách v zahraničí (zejména v SRN, USA a
další) vyplynulo, že není účelné pokračovat popsaným čerpacím zařízením ve zkouškách.
Z poznatků získaných v SRN vyplynulo, že by bylo účelné u hlubokého zakřiveného
vrtu Čeladná – 1A využít speciálního čerpacího systému vybaveného rotačním čerpadlem
s možností plynulé regulace otáček a současně umožňujícího dle potřeby přímo ve vrtu
pročištění celého systému

tlakovou vodou, a tím odstranění možného zanášení systému

tuhými látkami.

Rotační čerpadlo hlubinné
Po zajištění čerpacího systému vybaveného rotačním čerpadlem s pohonem
umožňujícím v širokém intervalu plynulost změn otáček rotoru a tím i změnu výkonu a
současně umožňujícím při zanášení čerpacího systému jeho proplachování „in situ“ byla
zahájena další série čerpacích zkoušek z naštěpeného vrtu Č – 1A.
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Čerpací zkoušky s použitím rotačního čerpadla byly zahájeny přibližně s roční
přestávkou po ukončení zkoušek s pístovým čerpadlem. Tuto dobu si vyžádalo zajištění
systému s rotačním čerpadlem. Ke zkouškám byl použit opět vrt Čeladná – 1A a předmětem
zkoušek byl tentýž interval hydroštěpených uhelných slojí.

Průběh čerpacích zkoušek
Zkoušky byly zahájeny důkladným pročištěním vrtu. Po smontování čerpacího
systému, který byl opatřen čerpadlem WF4 – 1800, byla zahájena vlastní čerpací zkouška.
Sací otvory čerpadla byly umístěny v hloubce 1465 m pod slojemi a pokles hladiny ve vrtu
byl trvale sledován hlubinným manometrem. Vlastní čerpací pokus trval 42 dnů. Zanášení
rotačního čerpadla bylo pozvolné a plně postačovalo uspořádání čerpacího systému, který
umožňoval jeho přímé propláchnutí vodou „in situ“. Proplachování systému se ukázalo
účinné. Po zahájení zkoušek v prvních třech dnech bylo proplachováno jednou za 24 hod.
Poté byl tento interval prodloužen na 3 dny a po dalším týdnu opět prodloužen na jeden týden.
Vyplavené množství obsahovalo stále se zmenšující množství kalů. Po 14 dnech po zahájení
pokusů se jejich množství výrazně snížilo, takže další vyplachování pak mělo čistě
preventivní charakter údržby a zachování správné funkce zařízení.
Výsledky tohoto čerpacího pokusu s použitím rotačního čerpadla shrnuje následující
tabulka č. 39.
Z tabulky č. 39 vyplývá, že po celou dobu čerpacího pokusu, tj. po 42 dní , se podařilo
zajistit plynulé čerpání z vrtu o výkonu přibližně 10 m3 ložiskové vody/den. Množství plynu,
které se uvolňovalo v separátoru na počátku čerpacího pokusu činilo téměř 5m3/den a
v průběhu pokusu mělo tendenci mírného poklesu množství degazovaného plynu a činilo
přibližně 4,3 m3/den na konci zkoušek.
Analýzy ložiskové vody potvrdily, že její složení se měnilo prakticky pouze v rozmezí
pokusných chyb. Rovněž tak analýzy čerpaného

plynu odpovídaly složením kvalitnímu

„uhelnému metanu“ a obsahovaly vždy 96,5 až 97,5 % metanu.
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Tabulka č.39 – Průběh degazace z hydroštěpených mocných slojí při použití rotačního
čerpadla
Doba čerpání
od zahájení
den
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
18
22
26
30
35
40
42

Přírůstek vody
za 1 den
m3/den
9,00
10,25
9,85
10,00
9,80
10,10
10,25
9,75
9,95
9,90
10,15
9,95
9,90
10,00
9,85
9,75
9,95

Celkem
vyčerpáno vody
od začátku
čerpání m3
9,00
19,25
29,10
39,10
48,90
59,00
79,15
98,90
118,85
148,75
178,90
218,85
268,75
298,75
348,60
398,35
418,30

Přírůstek plynu
m3/den
4,90
5,15
4,86
4,78
4,75
4,75
4,70
4,65
4,60
4,60
4,55
4,50
4,55
4,60
4,55
4,45
4,30

Celkem
vyčerpáno plynu
m3/den
4,90
10,05
14,91
19,65
24,44
29,19
38,59
47,89
57,09
70,89
84,54
102,54
120,74
139,14
161,89
184,14
192,74

Souhrn poznatků
Z průběhu čerpacích pokusů s použitím rotačního čerpadla vyplývá:
-

problémy s ucpáváním pístových čerpadel, které provázely celé období čerpacích
zkoušek se použitou technikou s rotačním čerpadlem podařilo odstranit

-

proplachování čerpacího systému se plně osvědčilo a zabránilo možnému ucpání
rotačního čerpadla

-

z tabulky č. 19 je zřejmé, že v průběhu čerpacího pokusu se nejen nepodařilo zvýšit
rychlost degazace, nýbrž naopak tato projevila tendenci mírného poklesu
degazovaného množství plynu

-

porovnáme-li množství plynu uvolňované při krátkodobých čerpacích pokusech
bezprostředně po stimulaci slojí hydroštěpením při použití pístového čerpadla zjistíme
výrazný pokles jeho množství při čerpacích pokusech provedených přibližně po
jednom roce od hydroštěpení zjistíme výrazný pokles desorbovaného množství za
jeden kalendářní den. Tento pokles rychlosti degazace svědčí o tom, že komunikace
mezi štěpeným intervalem a vrtem se průkazně zhoršily (vytvořené cesty se zřejmě
postupně uzavírají). Tento jev svědčí o vlivu geostatického tlaku v masivu na
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postupnou ztrátu získané propustnosti. Uhelný metan ve slojích a horninových
strukturách je sice přítomen, ale čerpáním vyvolaný tlakový spád není schopen
překonat odpor v uzavřených komunikačních cestách. Nepříznivý vliv geostatického
tlaku na naštěpený interval byl zesílen skutečností, že z technických příčin bylo nutno
odložit čerpací pokusy s rotačním čerpadlem na dobu více než 1 roku po provedení
hydroštěpení.

Souhrn poznatků a doporučení dalšího postupu
Cílem referovaných prací bylo ověřit vhodnost postupů umožňujících dlouhodobé
zlepšení propustnosti horninových struktur a uhelných slojí včetně možnosti stabilizace sítě
štěrbin a intenzivního odvádění uhelného metanu z předpolí porubů v panenských slojích
v reálných podmínkách vrtem do mocných slojí karvinského souvrství.
Z rozsáhlých experimentálních prací provedených v laboratorním i modelovém
měřítku v rámci řešení projektu č.9/2000

„Dlouhodobá desorpce metanu z horninových

struktur“ vyplynulo, že se při těchto experimentech nepodařilo nalézt účinný způsob, který by
po stimulaci struktur hydroštěpením vytvořil předpoklady pro zlepšení či alespoň dlouhodobé
udržení propustnosti, která je základním předpokladem úspěšné degazace. Přes tyto získané
poznatky jsme zjistili, že zefektivnění účinků hydroštěpení se pokusila v reálných
podmínkách řešit společnost Halliburton. Tato společnost používá při hydroštěpení
výkonných začerpávacích zařízení a do štěpící kapaliny přidává směs makromolekulárních
látek, které mají za úkol zafixovat tuhé částice ve vytvořených trhlinách a tím podpořit
udržení dobré propustnosti pro potřeby degazace či těžby plynu.
Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli v souladu s projektem využít dvou
z povrchu provedených vrtů do mocných sedlových slojí v katastru obce Čeladná, označených
jako vrt Čeladná 1 a Čeladná 1A.
Provedení vrtu Čeladná 1 umožňovalo ověřit v reálných podmínkách účinnost
provedení stimulace kavitací (vytvořením kaverny) v nezapažené části vrtu zahrnující tři sloje
o součtové mocnosti 14,5 m. Celková výška nezapaženého intervalu byla 34 m.
Z provedených pokusů vyplynulo, že kavitace nezapažené části vrtu a následné čerpání
umožnilo nastartovat degazační proces uvolňování uhelného metanu, který složením
odpovídal složení zemního plynu. Po přerušení čerpání se z kavity vybavoval plyn až dosáhl
tlaku při uzavřeném vrtu 700 kPa. Při 20-ti denním čerpání se z kavity vybavovalo téměř
konstantní množství plynu, které se prakticky nezvyšovalo. Prodloužení doby čerpání nebylo
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z technických důvodů možné, neboť za tuto dobu došlo k téměř úplnému ucpání sacích otvorů
hlubinného pístového čerpadla.
Vrt Čeladná 1A se nacházel v blízkosti vrtu Č – 1. Při zhotovení byl zapažen v celé
délce. Tento vrt jsme využili vzhledem k ověření výsledků našich modelových pokusů a to
k ověření účinnosti speciální přísady do štěpící kapaliny vyvinuté společností Halliburton (jde
o směs polymerů „Delta Frac – CE“) na permeabilitu.
Po perforaci pažnic na úseku těch mocných slojí, ve kterých byla ověřována i účinnost
kavitace, jsme ve spolupráci s firmou Halliburton provedli hydroštěpení s příměsí přísady
Delta Frac – CE a následné čerpací zkoušky, které měly ověřit propustnost naštěpeného
intervalu. Po štěpení bylo čerpání z vrtu zahájeno hlubinným pístovým čerpadlem. Během tří
dnů došlo k jeho zanesení kalem. Pokus o úspěšné dlouhodobé čerpání byl opakován celkem
pětinásobně vždy s týmž výsledkem. Následně byl po cca 1 roce použit čerpací systém
s rotačním čerpadlem. Roční prodleva byla způsobena nutností získat vhodný typ čerpadla a
celého čerpacího systému ze zahraničí (Německo, Kanada a další státy). Po instalaci tohoto
nového čerpacího systému se podařilo udržet plynulé čerpání ve vrtu a odstranit zanášení
čerpadla kalem. Čerpací pokus, který trval 6 týdnů však prokázal, že čerpané množství plynu
za 1 den klesalo proti původnímu množství čerpaného bezprostředně po provedeném štěpení.
V průběhu trvání tohoto pokusu docházelo postupně ke snižování množství čerpaného plynu.
Tyto skutečnosti lze vysvětlit nepříznivým dlouhodobým působením geostatického tlaku na
štěpením vytvořené trhliny.
Z provedených pokusů „in situ“ vyplynula zejména tato doporučení:
1.

Účinnost stimulace provedené kavitací je účelné dále prověřit. Je však
nezbytně nutné zajistit vhodný typ čerpadla, který by zabránil snižování jeho výkonu
zanášením kalem. Zřejmě bude účelné použít rotačních čerpadel místo pístových.
Bylo by účelné provést dlouhodobý čerpací pokus (např. roční)

2.

bezprostředně po provedené kavitaci, kterým by bylo ověřeno zda degazované množství
plynu bude postupně růst či nikoliv.
3.

Hydroštěpení s příměsí makromolekulárních látek neumožnilo dostatečně
fixovat tuhé látky ve štěpením vytvořených štěrbinách. Pohyb těchto látek nepříznivě
ovlivňuje propustnost v souladu s výsledky modelových zkoušek.

4.

Geostatický tlak nadloží nepříznivě působí na vytvořené komunikace pro
desorpci plynu pokud po štěpení zůstane formace dlouhodobě v klidu.

5.

Hydroštěpení provedená klasickým postupem i pomocí systému Delta Frac
140
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horninových struktur i uhelných slojí v úložných
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podmínkách české části

hornoslezské pánve nezaručuje dlouhodobé udržení propustnosti vůči ložiskové vodě a
uhelným plynům.

5. Úkol 4 Vypracování závěrečné zprávy
Etapa 2 „Vypracování podkladů pro ČBÚ“
Výzkumné práce při řešení projektu ČBÚ č. 9 byly přednostně zaměřeny na řešení
problému dlouhodobého udržení dobré propustnosti slojí a horninových struktur, zejména po
jejím zvýšení metodou hydraulického štěpení. Při použití této technologie se po provedené
stimulaci vrtu spojené s případným vnesením propantu do vytvořených trhlin, zahajuje
čerpání s cílem vytvoření potřebného tlakového spádu k nastartování desorpce plynů. Čerpání
by mělo probíhat dlouhodobě, protože většinou dochází nejen k odčerpání zbytku štěpící
kapaliny (vody), ale i vody, která je v ložisku přítomna. Odčerpáváním vody se v ložisku
vytváří tlakový spád, který postupně nastartuje desorpční proces uhelného metanu a ostatních
plynů z horninových struktur. Plyny by měly procházet po stejných komunikacích, po kterých
byla odčerpána voda. Právě pro objasnění procesů, ke kterým dochází v uhelné hmotě ve fázi
odčerpávání vody, byly mimo jiné podrobně v rámci řešeného projektu ČBÚ č.9 podrobně
studovány pochody související se změnami propustnosti a možnostmi jejího ovlivňování.
Z laboratorních výsledků měření vodopropustnosti vyplynulo, že při působení i velmi
malého bočního tlaku na uhelný vzorek (např. 0,01 MPa) se koeficient vodopropustnosti uhlí
snižuje na polovinu již po několika hodinách až desítkách hodin. V teoretickém případě, kdy
není vzorek uhlí vystaven bočnímu tlaku, dojde ke snížení koeficientu propustnosti uhlí na
polovinu výrazně později, nejdříve za stovky hodin. Takový případ ovšem ve sloji nebo
hornině uložené v horninovém masivu nenastane, protože se zde vždy uplatňuje napjatost
horninového masivu, která je vždy prostorová. Tyto poznatky mohou zásadně přispět
k objasnění některých jevů, ke kterým dochází při zavlažování uhelných slojí. Za závažné pro
technologický proces zavlažování uhelných slojí považujeme i zjištění, že při prostorovém
namáhání klesá intenzivně v závislosti na druhu uhlí jeho propustnost. Tento poznatek
prakticky znamená, že se postupně snižuje možnost průběžné desorpce důlních plynů do
prostorů, neboť se zde postupně vytvoří „jakási
důlního metanu.
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bariéra“ výrazně zpomalující desorpci

Metody a cíle zavlažování uhelných slojí v dole
Při zavlažování uhelných slojí se postupuje obvykle tak, že se do vrtů ve sloji, jejichž
ústí je utěsněno speciální injektážní jehlou, vtlačuje voda. V Ostravsko – karvinském revíru se
zavlažují sloje dlouhými vrty, vrtanými z porubních chodeb (tříd). Délka těchto vrtů závisí na
tom, jaká vrtná technika a vrtné nářadí je k dispozici a jaké jsou geologické poměry
v příslušném místě. Rozteč vrtů bývá zpravidla 10 až 20 m. Dříve se zpravidla zavlažovaly
jednotlivé vrty, které byly u ústí utěsněny poměrně krátkým mechanickým pakrem. Protože
v mnoha případech se toto těsnění nacházelo v oblasti rozvolnění sloje v okolí příslušného
důlního díla, docházelo často k výtoku injektážního media do prostoru porubní chodby.
Nově se používá technologie vrtání výkonnými elektrohydraulickými stroji
s flexibilními spirálovými tyčemi, které umožňují oboustrannou rotaci. Používá se
vysokotlaký vodní výplach. Speciální dláta umožňují přímé vedení vrtů ve sloji. Zavlažují se
najednou skupiny 5 až 10 vrtů, při čemž regulací se zajišťuje začerpání stejného množství
injektovaného media v čase do každého vrtu ve skupině. Začerpávání je regulováno tak, aby
se injektážní medium šířilo ve sloji filtračním tokem. Vrty jsou těsněny v délce 15 m od ústí,
takže těsnění dosahuje až do pevného pilíře, za zónu rozvolnění v okolí příslušného důlního
díla [2].
Vtlačování vody probíhá několik hodin až dní a zpravidla vždy se měří množství vtlačené
vody. Obvykle se zavlažování považuje za úspěšné tehdy, když se do sloje vtlačí značné
množství vody které se zpravidla kalkuluje tak, aby došlo ke zvýšení vlhkosti sloje nejméně o
1 % a při tom v průběhu zavlažování nedošlo k výtoku vody do prostoru díla, z něhož se
zavlažuje.
V závislosti na tlaku vody můžeme zavlažování rozdělit do tří skupin.
•

nízkotlaké, používané v souvislosti se zavlažováním slojí pro docílení snížení prašnosti
při rozpojování. Zde se používá tlaku vody ve vodovodním potrubí, který se pohybuje do
2MPa,

•

tlakové jímž se sleduje ovlivňování mechanických vlastností uhlí i snížení prašnosti.
Potřebný tlak 10 až 20 MPa.

•

vysokými tlaky (nad 20 MPa), zaměřené na ovlivnění mechanických vlastností pro
protiotřesovou prevenci. Protiprašné účinky jsou v tomto kontextu v podstatě druhotnou
záležitostí.
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Praktické zkušenosti se zavlažováním, zejména v případech, kdy v souvislosti se
snahou dosáhnout

změny v mechanických vlastnostech sloje byla provedena následná

kontrola účinnosti zavlažení, ukazují, že skutečné zavlažení sloje je v mnoha případech velmi
nerovnoměrné.
V blízkém okolí zavlažovacího vrtu je zvýšení vlhkosti poměrně výrazné, i když ani
toto není podél celého vrtu rovnoměrné. Ve vzdálenosti cca 5 m od vrtu je již zvýšení vlhkosti
nerovnoměrné a poměrně malé, cca 10 m od vrtu jsou již velké plochy bez zvýšení vlhkosti a
tedy zavlažením neovlivněné.
Je tedy zřejmé, že je nutno počítat s tím, že se při zavlažování obecně nedosáhne
rovnoměrné velkoplošné zvýšení vlhkosti uhelné hmoty, jak by odpovídalo např.
jednoduchému výpočtu z velikosti zavlažovaného úseku a množství natlačené vody. Situace
je zásadně ovlivněná strukturními a geologickou stavbou uhelné sloje a také indukovanými
diskontinuitami, které ve sloji vznikají působením horských tlaků, případně též působením
tlaku zavlažovacího média.
Poznatky z pokusů na modelovém zařízení

vyvinutém v rámci

sledování změn

propustnosti uhelné hmoty, popsané v prvých částech této zprávy, umožňují upřesnit
představy o procesech, které v

uhelné hmotě při zavlažování s vysokou mírou

pravděpodobnosti probíhají.

Pravděpodobné chování uhelné hmoty a slojí při zavlažování v prostředí s působícími
horskými tlaky na základě výsledků studia propustnosti uhlí
Uhelná sloj je strukturně složitý systém, který můžeme ve vztahu k mechanismu
procesu zavlažování schématicky charakterizovat jednoduchým modelem viz. obr. 81.
Podle tohoto schématu (v němž abstrahujeme od přítomností proplástků, a dalších případných
vměsků) lze uhelnou sloj považovat v zásadě za systém, jehož základ tvoří vlastní (porézní)
uhelná hmota, která je prostoupena řadou diskontinuit – trhlin, puklin, kliváží atd. různých
rozměrů, které spolu ve větší nebo menší míře navzájem komunikují.

V tomto modelu se abstrahuje od skutečnosti, že uhelná hmota je třífázový systém,
neboť je v ní v určité míře obsažena fáze kapalná (voda a další roztoky) a plynná.
Uvedený model tedy jen schématicky postihuje pevnou fázi uhelné sloje (uhelnou
substanci). Navíc, je třeba mít na zřeteli, že i tato pevná fáze se v reálu vyskytuje nejen
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jako kusy uhelné hmoty, ale též ve formě prachových částeček, které mohou být
proudícím mediem transportovány.
Nicméně, uvedený model vystihuje tu skutečnost, že se při vtlačování vody do uhelné
sloje, tedy při zavlažování, může tato voda šířit ve sloji trojím způsobem:
a) prostupuje a vtlačuje se do pórů (komunikativních) vlastní uhelné hmoty. Vzhledem
k tomu, že porózita černých uhlí se pohybuje zpravidla kolem 3 % (1 až 7 %), je
možné teoretické navýšení vlhkosti uhelné hmoty poměrně malé, má však, jak ukazují
výsledky výzkumu vlivu vlhkosti na mechanické vlastnosti, poměrně zásadní význam.
b) vtlačuje se do drobných porušení – diskontinuit – v uhelné sloji a vyplňuje prostory
trhlin, puklin, kliváže atd. ve sloji. Vzhledem k malým příčným profilům takovýchto
komunikací je třeba pro dosažení účinnosti zavlažení vodu do nich vtlačovat. Pokud je
tlak vody takový, že neovlivní velikost těchto komunikací (příčné průřezy ani četnost
těchto komunikací se nezvětší), jde o nízkotlaké zavlažování. Při vyšších tlacích
kapalného media dochází k rozšiřování těchto komunikací či dokonce k tvorbě nových
komunikací (druhotnému tlakovému rozpraskání uhelné sloje, což lze potvrdit např.
seismoakustickým sledováním procesu zavlažování) a jejich zaplnění vodou. Tím se
také vysvětlí docílení výrazného zvýšení vlhkosti uhelné sloje jako celku (se všemi
diskontinuitami) nad hranici danou porózitou uhelné hmoty (viz např. obr. 2, kdy při
úspěšném zavlažení byly naměřeny vlhkosti sloje v blízkém okolí vrtu přes 15 %, což
zjevně přesahuje porózitu původní uhelné hmoty).
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Drobné pukliny a další diskontinuity

Makropukliny

Porézní uhelná hmota
Obr. 81. Schématické znázornění modelu uhelné sloje pro výklad dějů při zavlažování.
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c) proudí a odtéká po komunikacích tvořených velkými poruchami – makropuklinami –
ve sloji. V tomto případě voda odtéká cestou nejmenšího odporu, zvlhčuje stěny těchto
makrokomunikací, ale mechanické vlastnosti sloje v zásadě nijak významně neovlivní.

Jak vyplývá z provedených laboratorních výzkumů vodopropusnosti na uhelných
vzorcích, lze proto oprávněně očekávat, že pronikání vody do vlastní uhelné hmoty, v níž se
vyskytují pouze „jemné“ trhliny a pukliny a podobné diskontinuity, se kombinovaným
působením vody a horských tlaků velmi rychle zpomaluje. Ke zvýšení vlhkosti dochází
v takovýchto případech tedy pouze v bezprostředním okolí zavlažovacího vrtu a v důsledku
rychlého snižování koeficientu vodopropustnosti je množství vtlačené vody minimální. Pokud
se při zavlažování v těchto případech naměří větší množství vtlačené vody, jde s nejvyšší
pravděpodobností o vodu, unikající po makrodiskontinuitách, kdy opět dojde ke zvýšení
vlhkosti ve sloji pouze v bezprostředním okolí těchto makrodiskontinuit a to v prvých
časových fázích po proniknutí (přítoku) vody do příslušných komunikací. Výsledné zavlažení
uhelné sloje je proto malé a velmi nerovnoměrné.

Při aplikaci vyšších tlaků zavlažovacího media, které je pak schopno udržovat i
rozšiřovat příčný průřez komunikačních kanálků daných mechanickými diskontinuitami –
porušeními – v uhelné sloji, je proces zavlažování podstatně účinnější. S ohledem na výše
uvedený velmi zjednodušený odhad napěťových poměrů v reálných hloubkách dobývání
v OKR je patrné, že tento tlak by měl být řádově podobný (ve vztahu k celému tenzoru napětí,
nejen k jeho vertikální složce) a měl by se tedy pohybovat v rozsahu alespoň 10 až 20 MPa.
V tomto případě je oprávněný předpoklad, že se alespoň část (ve vztahu na napěťovému poli
vhodně orientovaných) komunikací udržuje dobře průchodná a součinitel vodopropustnosti se
proto nesnižuje. Nelze sice očekávat proniknutí vody až do nejjemnějších struktur, protože
jemné komunikace se opět uzavřou, ve sloji však zůstane k dispozici dostatek komunikací po
nichž se tlakové medium šíří a které se také postupně zaplňují. Výsledné zavlažení za těchto
podmínek může být účinné (dojde k požadovanému ovlivnění mechanických vlastností) a
dostatečně rovnoměrné. Optimální aplikovaný tlak při zavlažování je ovšem závislý na
konkrétních geologických poměrech, zejména charakteru uhelné sloje a napěťových polích.

Jako nejperspektivnější metoda zavlažování se ve světle teoretických a praktických
poznatků jeví zavlažování s použitím vysokých tlaků (20 až 35 MPa), kdy dochází u uhelné

sloje nejen k rozšiřování stávajících komunikací, ale i k vytváření nových, působením
tlakového media indukovaných diskontinuit. I když i tam je pronikání vody do vlastní uhelné
hmoty v důsledku snižování součinitele vodopropustnosti uhlí při současném působení vody a
mechanických napětí omezené, v měřítku celé sloje je zavlažení účinné, protože komunikace
v porušeních (diskontinuitách) dostatečného rozměru se udržují, rozšiřují i nově vytvářejí.
Mechanické vlastnosti sloje pak jsou výrazně ovlivněny nejen přítomností vody (významným
zvýšením vlhkosti sloje), ale zejména nově indukovanými porušeními, které také útvarovou
pevnost i přetvárné vlastnosti snižují.
Je zřejmé, že ve všech těchto úvahách spojených s tlakovým zavlažováním se
nepředpokládá, že zavlažovaná oblast je protnuta makrokomunikacemi, po nichž voda
(tlakové medium) odtéká. V těchto případech, kdy dojde k volnému odtékání vody, se totiž
ani nepodaří zavlažovaný vrt natlakovat. V případech, kdy taková makrokomunikace ústí do
díla, z něhož se provádí zavlažování, je výtok vody v příslušném díle evidentní a zavlažování
se zastavuje. V některých případech však komunikace vyúsťuje do neidentifikovaných prostor
v masivu. I v těchto případech nemá význam v zavlažování pokračovat, protože voda volně
odtéká a do uhelné sloje potřebným způsobem neproniká.

Souhrn poznatků a doporučení pro ČBÚ
Řešení projektu ČBÚ č. 9/2000 „ Dlouhodobá desorbce metanu z horninových
struktur“ nevyústilo přímo v doporučení úprav stávající báňské legislativy a předpisů.
Z provedeného výzkumu, získaných poznatků a praktických zkušeností vyplynula následující
doporučení pro přímé využití Státní báňskou správou například při každoročním projednávání
POPD činných uhelných dolů. Jde o problematiku zavlažování uhelných slojí, pilířů a
podobně.

Z provedených výzkumů, praktických zkušeností a analýz průběhu procesu zavlažování
vyplývá:
1) v důsledku kombinovaného působení horských tlaků a zavlažovací vody (včetně
případných smáčedel) se součinitel vodopropustnosti uhelné hmoty ve sloji velmi rychle
zmenšuje. Lze proto předpokládat, že při nízkotlakém zavlažování slojí dochází ke
zvýšení vlhkosti vlastní uhelné hmoty, prostoupené pouze jemnými trhlinami a puklinami,
pouze v bezprostředním okolí vrtu a to ve velmi omezeném rozsahu,
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2) výrazně účinnější je tlakové zavlažování (s tlaky hydraulického media v rozsahu 10 až 20
MPa), při němž dochází k udržování i rozšiřování příčného profilu komunikací (drobných
trhlin, puklin a podobných diskontinuit), po nichž se toto medium šíří. Zvlhčení těchto
komunikací a jejich vyplnění vodou zvyšuje celkovou vlhkost uhelné sloje a tím žádoucím
způsobem ovlivňuje její mechanické vlastnosti. Při tom všem však nemusí být zvýšení
vlhkosti vlastní uhelné hmoty zřetelné (má význam pro volbu metodiky kontroly účinnosti
zavlažení),
3) nejlepších výsledků lze docílit při zavlažování s použitím vysokých tlaků hydraulického
media (20 až 35 MPa), které má však v české části hornoslezské pánve zatím
experimentální charakter. Za těchto podmínek dochází v uhelné sloji nejen k zachování a
rozšíření komunikací, po nichž ze zavlažovací medium šíří, ale i k vytváření komunikací
nových, tedy k indukovanému porušování uhelné sloje. Výsledkem je nejen významné
zvýšení vlhkosti uhelné sloje, ale i její sekundární porušení, takže výsledné ovlivnění
mechanických vlastností sloje je podstatné. Ani v těchto případech však nemusí docházet
k plošnému zvýšení vlhkosti vlastní uhelné hmoty v celém objemu ovlivňované části
sloje.
4) Zavlažování uhelné sloje prakticky přináší i určité snížení její plynopropustnosti, což
omezuje i rychlost desorpce plynů do důlních prostorů. Plošná i prostorová
nerovnoměrnost zvýšení vlhkosti sloje zavlažováním je tedy i příčinou nerovnoměrné
plošné emanace plynu do důlních prostor.
Doporučení pro ČBÚ:
1. Účinné zavlažování uhelných slojí je nutno provádět alespoň středním tlakem
zavlažovacího média 10 MPa až 20 MPa. Volba minimálního tlaku závisí na
pevnosti uhelné sloje. Čím je pevnost vyšší a houževnatější, tím musí být
aplikovaný minimální tlak vyšší. Při dostatečném tlaku kapalného média se ve
sloji rozevírají latentní trhliny a pukliny, případně se tvoří trhliny nové, takže
kapalina je schopna pronikat hluboko do sloje a smáčet plochy existujících i nově
tvořených diskontinuit. Zavlažováním docílíme nejen zvýšení vlhkosti sloje,
snižující prašnost při jejím rozpojování, nýbrž i příznivé ovlivnění (snížení) jejích
mechanických vlastností.
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2. Zavlažováním s použitím tlaků média 20 až 35 MPa dosáhneme nejen zvýšení
vlhkosti sloje, nýbrž i jejího indukovaného porušení, které podstatně ovlivní její
mechanické vlastnosti. Toto zavlažování je tedy účinné v protiotřesové prevenci.

3. Nízkotlaké zavlažování slojí do 2 až 3 MPa je málo účinné, neboť jen nevýrazně
zvyšuje jejich vlhkost a prakticky neovlivňuje jejich mechanické vlastnosti.

4. Délka vrtů musí být co největší, při zavlažování porubních bloků z obou porubních
chodeb by měly zavlažovací vrty dosahovat až téměř do poloviny délky porubní
stěny. Průměry vrtů se pohybují obvykle mezi cca 42 až 60mm. Ústí vrtu musí být
utěsněno kvalitní ucpávkou (např. cementováním) takové délky, aby těsnění
zasahovalo až za zónu rozvolnění v okolí porubních chodeb (směrem do pilíře).
Obvyklá dostatečná délka ucpávky je 15 m. Použití mechanických ucpávek je
zpravidla neúčinné a nelze je pro zavlažování vyššími tlaky doporučit. U
vysokotlakého zavlažení doporučujeme používání mechanických ucpávek zakázat.

5. S ohledem na nerovnoměrný dosah zavlažování v okolí zavlažovacích vrtů se
pohybuje doporučená rozteč zavlažovacích vrtů kolem 15 m. V nepříznivých
podmínkách (kompaktní houževnatá sloj) činí rozteč vrtů 10 i méně metrů, naopak
v příznivých podmínkách může být rozteč zvětšena až na 20 m.

6. Minimální potřebné množství vtlačované vody se vypočítává z předpokládaného
zvětšení vlhkosti zavlažovaného objemu o 1%. Během zavlažování nesmí
docházet ke zjevnému úniku vody do otevřených prostor nebo k výraznému
poklesu tlaku zavlažovacího média (to svědčí

rovněž o neřízeném úniku

nežádoucí komunikací – trhlinou apod.). Pokud k tomu jevu dochází, je třeba
považovat zavlažení v takovém vrtu za neúspěšné.

7. Významný vliv na účinnost zavlažování má i doba působení vody. Je proto třeba
zavlažování zajistit v přiměřeném časovém předstihu před dobýváním sloje (např.
kolem 3 měsíců).
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8. Dosah zavlažování bývá obvykle 10 m od zavlažovacího vrtu. Je třeba zdůraznit,
že dosah zavlažování při středních tlacích (10 až 20 MPa) a při vysokých tlacích
(20 až 35 MPa) velmi závisí na geologické (strukturní) stavbě sloje a jejích
mechanických vlastnostech.

9. Doporučujeme zavlažovat technologií skupinových vrtů tj. 5 až 10 vrtů současně.

10. Zvýšení vlhkosti sloje snižuje vývoj prašnosti při rozpojování a zejména snižuje
její pevnostní a elastické parametry, což je významné z hlediska protiotřesových
opatření. Snížení mechanických vlastností zavlažováním může však též zvýšit
náchylnost zavlažovaného pilíře k vyjíždění.

11. Doporučujeme proto, zavlažování provádět s kontrolou jeho účinnosti a z těchto
experimentálních poznatků sestavit katalog zavlažitelnosti slojí v české části
hornoslezské pánve.
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6. Závěr
Předložená závěrečná zpráva o řešení projektu č. 9/2000 „Dlouhodobá desorpce
metanu z horninových struktur“ dokumentuje postup řešení, které vyšlo ze zevrubné analýzy
zahraničních i domácích poznatků k dané problematice. V laboratorních a zejména
modelových podmínkách byly postupně ověřovány možnosti ovlivnění propustnosti uhelných
slojí a horninových struktur a závěry tohoto výzkumu pak byly ověřeny v reálných
podmínkách vertikálních vrtů provedených do mocných slojí karvinského souvrství. Docílené
výsledky výzkumu můžeme shrnout do těchto hlavních poznatků:
1. Z analýzy zahraničních i domácích poznatků vyplynulo, že hlavní příčiny
zhoršování propustnosti spočívají ve vlastnostech a struktuře uhelných slojí a
hornin,

v jejich

ovlivňování

napětím,

působícím

v horninovém

masivu,

v přítomností a zejména pohybem vody a tuhých částic v komunikačních cestách.
Současně bylo prokázáno, že dosud nebyla vypracována univerzálně použitelná
metoda, která by za všech podmínek umožňovala udržet dobrou propustnost
nezbytnou pro efektivní degazaci uhelného metanu z ložisek bez ohledu na jejich
podmínky vzniku, uložení a vlastností uhlí a hornin.

2. Laboratorní a modelový výzkum se proto soustředil na objasnění, které hlavní
podmínky ovlivňují propustnost uhelných slojí a okolních hornin v české části
hornoslezské pánve. Experimenty potvrdily, že propustnost odpovídá zejména
porézní struktuře hornin, jejich petrografii, stupni prouhelnění a je nepříznivě
ovlivňována

přítomností a

pohybem

vody

a

zejména

pevných

částic

v komunikačním systému a všesměrným namáháním komunikačních cest.

3. Experimentálně bylo prokázáno, že lze sice hydroštěpením i v našich podmínkách
krátkodobě vytvořit nové komunikační cesty (trhliny), které zlepší propustnost.
Tato propustnost se však z důvodů uvedených v odst. 2 relativně rychle zhoršuje.

4. Přídavky různých látek jako například flokulantů, chloridu vápenatého, síranu
hlinitého, makromolekulárních látek i kyselin a dalších do štěpící kapaliny nejsou
schopny dlouhodobě zabránit postupné ztrátě vytvořené propustnosti.
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5. Průchod plynu uhelnou slojí resp. horninou podle modelových pokusů neohrožuje
nepříznivě jejich propustnost.

6. Z modelových pokusů nevyplynul jednoznačný způsob, který by v našich
podmínkách zajistil alespoň udržení dobré propustnosti po hydroštěpení.

7. S ohledem na rozdílnost v možnostech docílit při modelových pokusech všechny
podmínky totožné jako v reálném prostředí uhelných slojí a horninových struktur,
byly provedeny dvě série pokusů přímo v průzkumných vrtech v oblasti Čeladné,
aby se potvrdila správnost výsledků provedeného výzkumu.
8. Poznatky získané při pokusech „in situ“ na Čeladné v zásadě potvrdily, že metody
hydroštěpení i za použití různých přísad do štěpící kapaliny nezamezily zejména
pohybu tuhých částic v komunikačních cestách a nepodařilo se alespoň udržet
dobrou propustnost slojí. Tím bylo i potvrzeno, že metody hydroštěpení použité
úspěšně v USA nejsou obecně použitelné pro všechna ložiska.

9. Provedené výzkumné práce však ukázaly na možnost docílit potřebného efektu
zajištění dlouhodobé propustnosti uhlí a původních hornin a sice u nás prakticky
dosud nepoužitými postupy

a to štěpením tlakem plynu, nebo kavitací

horninových struktur. Získané poznatky nebylo možno v rámci řešeného projektu
č. 9/2000 propracovat. Vyžadují nezbytně v potřebném rozsahu další propracování
v rámci orientovaného výzkumu, které je možno doporučit.
10. Při řešení projektu č. 9/2000 byly prohloubeny dosavadní poznatky o zavlažování
uhelných slojí a pilířů v OKR. Z těchto poznatků je významné zjištění, že při
zavlažování je vhodné používat tlaku vody alespoň od 10 do 20 MPa, kdy dochází
nejen ke zvýšení vlhkosti uhlí až o cca 1%, ale současně i k přímému ovlivnění
(snížení) mechanických vlastností. Zvýšení injektážních tlaků na 20 až 35 MPa
indukuje pak již porušení slojí, což může být účinně využíváno při protiotřesové
prevenci. Použití nízkých tlaků média do 2 až 3 MPa se ukazuje jako prakticky
neúčinné a proto se nedoporučuje. Získané poznatky objasňují i vhodné rozteče
mezi vrty, délku vrtů, jejich těsnění a další parametry využitelné v báňské praxi.
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Shrneme-li stručně výsledky řešení projektu, musíme konstatovat, že metoda
hydroštěpení vodou včetně různých přídavných činidel, není vhodná k zajištění dlouhodobé
propustnosti uhlí ani k udržení dlouhodobé propustnosti horninových struktur obklopujících
uhelné sloje v české části hornoslezské pánve. Narůstající hloubka uložení hodnoty
propustnosti ještě více snižuje.
Provedené pokusy současně ukázaly, že pro naše specifické geologické podmínky se
jeví jako nadějné využít ke štěpení plynu, případně kavitaci. Tyto směry vyžadují však
důkladné rozpracování na úrovni orientovaného výzkumu, aby bylo možno vypracovat
provozně využitelný způsob dlouhodobého udržení propustnosti. Tento výzkum nebyl
předpokládán ani nemohl být proveden v rámci projektu č. 9/2000. Je však nutno doporučit
urychlené provedení těchto prací a to jak pro potřeby degazace, tak i možné těžby uhelného
metanu jako alternativního energetického zdroje v ČR.
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