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osmiposcho@ovou ubytovnu hotelového typu (285 l]žek), heliport, Uídící vEž, 

meteorologickou stanici, dále je zde tElocvi7na, sauna, kinosál a kuchynE.  

Pro vEtší hloubky se používají plovoucí vrtné plošiny upevnEné na speciálních 

plovácích, které se zakotví na vhodném místE (obr. 1.3-3 C). Tyto plošiny se mohou 

pUemís[ovat na další místa.  

Vedle vrtných plošin se používají vrtné lodE, které jsou opatUeny vrtnou vEží a 

potUebným vybavením pro vrtání ve vEtších hloubkách moUe (obr. 1.3-3 D). Kotevní UetEzy 

pro kotvení ve velkých hloubkách by byly velmi tEžké, proto se tyto lodE stabilizují pomocí 

menších lodních šroub] umístEných na bocích lodi. Stabilita lodi je Uízena po7íta7em, který 

vyhodnocuje smEr a rychlost vln a vEtru a zapíná bo7ní lodní šrouby tak, aby se lo@ 

nevychýlila od pUedepsané polohy více než je povoleno. VEtší odchylky by mohly zp]sobit 

poškození vrtného souty7í. 

 

 

1.3.4 Zp]soby tEžby  

Po navrtání ropného ložiska je tUeba ropu dopravit na povrch z hloubky až nEkolika 

kilometr] (nejhlubší ropný vrt je hluboký pUes 6 km).  

Metody tEžby ropy lze rozdElit na: 

• primární, 

• sekundární,  

• terciární. 

Primární metody tEžby ropy využívají jen pUirozenou energii ložiska a jednoduchá 

7erpací zaUízení. Obvykle se sem zaUazuje: 

• tEžba kontrolovaným tokem, 

• tEžba proudem plynu (plynovým liftem), 

• tEžba 7erpáním. 

PUi sekundárních metodách tEžby se vtlá7ením ložiskového plynu nebo vody udržuje 

na požadované úrovni tlak v ložisku. Vlastní tEžba probíhá v závislosti na tlaku v tEžní 

sondE nEkterým z výše uvedených primárních zp]sob] tEžby. Podle vhánEného 

(vtla7ovaného) média se rozlišuje: 

• tEžba podporovaná vtlá7ením plynu, 

• tEžba podporovaná vtlá7ením vody. 

Terciární metody tEžby ropy využívají ke zvýšení tEžby externí látky (nepocházející 

z ložiska). Obvykle se sem zaUazuje: 

• tEžba podporovaná vtlá7ením oxidu uhli7itého, 

• tEžba podporovaná vtlá7ením horké vodní páry, 

• tEžba podporovaná zapálením ložiska. 

TEžba kontrolovaným tokem (volumetrický zp]sob tEžby, obr. 1.3-4 A). Tento 

zp]sob tEžby se používá obvykle na za7átku tEžby ropy z ložiska, když je v ložisku ropy 

dostate7ný tlak, který je vyvolán bu@ tlakem plynu, který ropu doprovází (zemní plyn), 

nebo tlakem podzemní vody. Ropa je vytla7ována z pór] roponosné horniny do tEžního vrtu 

a odtud na povrch expandujícím plynem a/nebo roztahující se ložiskovou vodou. 

Požadovaný tlak v místE, kde vrt protíná roponosnou horninu (obvykle dno vrtu) musí být 

tak velký, aby pUekonal hydrostatický tlak tEžené tekutiny (smEsi ropy, plynu a pUípadnE i 

vody).  


	

