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Abstrakt
Injektáž kapalin do horninového prostředí představuje důležitý nástroj ke studiu role
vysokotlakých kapalin v seismogenních procesech. Injektáž se provádí v hloubkách
několika set metrů až prvních kilometrů za účelem zvýšení propustnosti hornin a tím
snazší těžby uhlovodíků nebo geotermální energie. Zvýšený tlak kapalin způsobuje
pokles pevnosti horniny a vede ke vzniku poruch, které zaznamenáváme ve formě
mikrootřesů a umožňují nám tak sledovat objem takto zasažené horniny. Seismicita
však někdy může vzrůst až na úroveň, která již může být pociťována obyvatelstvem
na povrchu a mohou taky vzniknout obavy ze seismického rizika v dané oblasti. Proto
se většina současných studií zabývá tím, jaké nejsilnější otřesy mohou být vyvolány
hydraulickou stimulací. K ocenění vlivu stimulace na vzniklou seismicitu je v této
práci použit poměr mezi uvolněnou seismickou energií a injektovanou hydraulickou
energií, tzv. seismická účinnost injektáže. Tento parametr jsem aplikoval na data ze
dvou geotermálních výměníků (Gross Schönebeck a Soultz-sous-Forets) a jednoho
ložiska uhlovodíků (východní Texas). Bylo zjištěno, že pro různé lokality tento
parametr pokrývá velké rozpětí hodnot; ve dvou formacích se pohybuje v rozsahu od
10-6 do 10-4, zatímco u třetí formace přesahuje hodnotu 1. Porovnání se statistickou
analýzou seismicity naznačuje, že vyšší seismická účinnost injektáže je provázena
nižšími hodnotami b-value a naopak. Stimulace s nižší seismickou účinností injektáže
jsou dále typické vysokou korelací mezi růstem objemu zasažené horniny a celkovým
seismickým momentem, zatímco v případě vysoké seismické účinnosti injektáže je
pozorována také antikorelace mezi těmito veličinami.
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Abstract
Fluid injection into the rock formations represents a valuable analog to study the role
of high-pressurized fluids in the seismogenic process. It is carried out in depths up to
first thousands of meters in order to increase the permeability of rock formation for
better exploitation of hydrocarbons and geothermal energy. The increased fluid
pressure results in decrease of the strength of fractures and faults which causes their
brittle failure that is observed in the form of microearthquakes and enables imaging of
the stimulated rock volume. Besides this positive role, seismicity sometimes
increases to the level that can be felt by the population, which can cause concerns
about the seismic risk of these industrial operations. Thus, one of the main interests
focused by recent studies deals with the maximum earthquake that can be triggered
by hydraulic stimulations. I introduce the ratio between the hydraulic energy and
released seismic energy, the seismic efficiency of injection, to assess the effect of
fluid injection to the seismicity. This parameter is applied to data from two geothermal
reservoirs (Gross Schönebeck and Soultz-sous-Forets) and one gas reservoirs (East
Texas). We find that for different data sets, the seismic efficiency encompasses a
broad range of magnitudes; from about 10 -6 to 10-4 in two formations up to 1 in third
formation. Comparison with the statistical analysis indicates that higher seismic
efficiency of injection is accompanied by lower b-values and vice-versa. Stimulations
with smaller seismic efficiency of injection are also typical by the high correlation
between the growth of the stimulated rock volume and the total seismic moment,
whereas the larger seismic efficiency of injection is also accompanied by anticorrelation of these parameters.
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1. Úvod
Tématem této diplomové práce je analýza seismicity indukované při injektážích
kapalin do ložisek uhlovodíků a geotermálních rezervoárů. Tyto injektáže se
provádějí za účelem zvýšení propustnosti hornin v dané lokalitě. V případě
geotermálních výměníků je zvýšení permeability žádoucí kvůli lepšímu využití
zemského tepla. U ložisek uhlovodíků je pak účelem zlepšení vlastností ložiska pro
těžbu. Jak již bylo zmíněno, permeabilita se zvyšuje injektáží kapalin do vrtu,
takzvanou hydraulickou stimulací. Poté díky zvětšenému tlaku odchází ke zvětšování
původních propustných puklin, případně ke vzniku trhlin zcela nových (Zoback,
2007).
Energie dodaná do horninového prostředí formou injektáže může mít dva různé
efekty. V prvním případě dochází k přeměně injektované energie na seismickou
energii. Takový efekt označujeme jako indukovanou seismicitu. V druhém případě
dochází k uvolnění nahromaděné deformační energie hornin. Tento efekt se
označuje jako seismicita trigrovaná (Dahm et al., 2011).
Důležitý parametr, který se hodí k posouzení seismické aktivity lokality, je porovnání
injektované energie hydraulické s uvolněnou energií mikrootřesů. Pro indukovanou
seismicitu se podobnou problematikou zabýval již v 70.letech Gibbs (Gibbs et al.,
1973), který zkoumal poměr mezi energií injektovanou a energií vyzářenou formou
seismických jevů. Od té doby se o porovnání těchto energií vyskytovaly zmínky
v článcích z některých lokalit, například z německého KTB (Baisch a Harjes, 2002).
Objevují se také jiné přístupy k tématice kvantifikace indukovaných mikrootřesů, jako
například určování seismogenního indexu (Shapiro et al., 2011). Tento index
vyjadřuje pravděpodobnost výskytu silnějších jevů. Obvykle je vyšší pro geotermální
lokality než pro ložiska uhlovodíků. Já však v této práci vyjdu z Gibbsova přístupu
porovnání energie uvolněné ve formě mikroseismicity s energií injektovanou do vrtu
fluidem. Čisté porovnání hodnot těchto energií však rozšíříme o některé atributy,
které mohou přeměnu energie z hydraulické na seismickou ovlivňovat. Kromě
energetických aspektů indukované seismicity se v této práci budu věnovat také jejich
rozložení v prostoru. To umožní sledovat pohyb mikroseismického mraku a určit tak
místa a směry, jakými se seismicita, tedy zřejmě i kapalina v prostředí, šíří.
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Cílem této práce bude ověřit možnosti monitorování průběhu hydraulické stimulace
pomocí zkoumání a porovnání různých aspektů seismických a hydraulických dat.

2. Hydraulická stimulace
Hydraulickou stimulací nazýváme proces, při kterém zvýšením tlaku ve vrtu chceme
zvětšit puklinu či systém puklin, který je často v hornině již predisponován. Někdy se
také mluví zvlášť o hydraulickému štěpení (hydraulic fracturing), kdy dochází
zvýšením pórového tlaku ke vzniku trhlin zcela nových. Princip obou metod je však
z hlediska injektáže stejný. Spočívá v tom, že do vrtu se pumpuje dostatečné
množství fluida pod velkým tlakem tak, aby došlo k porušení horniny a následnému
šíření poruchy od vrtu směrem do formace. Stimulace se provádí v zapažených
vrtech, které jsou v zájmových hloubkách perforovány, takže fluida neunikají
v menších hloubkách do propustných vrstev. Jako fluidum se často používá pouze
čistá voda ve velkém objemu, který často přesahuje až 100 l/s. V některých
případech bývají používány speciální látky jako různé gely, které díky své vyšší
viskozitě neunikají dále od vrtu a zabraňují zavírání vzniklých puklin a vytvářejí tak
zónu se zvýšenou propustností v blízkém okolí vrtu. Za tímto účelem se do vody
nejčastěji přidává proppant. Jedná se o látku tvořenou zrny písku, případně
keramických či jiných látek. Dále se používají také pěny, dusík (dusíkaté pěny),
vzduch nebo oxid uhličitý. Často se vedle těchto relativně běžných chemikálií mohou
injektovat do vrtu také různé organické látky, které svým účinkem mohou pomoci
lepší stimulaci (Zoback, 2007).

2a. Hydraulická data
Během hydraulické stimulace jsou zaznamenávána různá data, jejichž uložení a
následné zpracování může být užitečně při následujících výpočtech vztahujících se
k vlastnostem rezervoáru, potažmo ložiska. Zaznamenává se zejména průtok
kapaliny a její tlak. Průtok se zaznamenává na jednotlivých pumpách, kterých často
kapalinu do vrtu injektuje několik. Určuje se pak celkový průtok do vrtu a také celkový
objem injektáže. Tlak se často měří na více místech. Tlak kapaliny u hlavy vrtu, tedy
na povrchu, se pak nazývá jako well-head pressure. Ve většině případů se měří také
8

tlak na dně vrtu (případně tlak na spodním konci perforace pažení). Tento tlak se pak
nazývá downhole či bottom hole pressure. Z těchto hodnot se pak můžeme dostat
k veličině takzvaného hydraulického výkonu, který je vynásobením tlaku na dně vrtu
s průtokem, jak ukazuje rovnice (Gibbs et al., 1973)
W H = pD*Q,

(1A)

kde pD = tlak kapaliny ve vrtu [Pa], Q = průtok [m3/s], W H = hydraulický výkon [W].
Podobně pak můžeme definovat hydraulickou energii, když průtok ve výše uvedené
rovnici nahradíme celkovým objemem injektované kapaliny
EH = pD*V,

(1B)

kde V = celkový vtlačený objem kapaliny [m3], EH = hydraulická energie [J].
Veličina hydraulického výkonu nám tak může po sečtení za časový interval přinést
informaci o tom, kolik energie jsme formou zvýšení tlaku přinesli do prostředí, což se
nám bude hodit pro porovnání s energií uvolněnou při mikroseismických jevech.

2b. Seismická data
Vznik nových trhlin a zvětšování trhlin stávajících je doprovázeno uvolněním energie
ve formě mikrootřesů. Tyto otřesy jsou pak zaznamenávány sítí seismických stanic.
Vznikající jevy bývají ve většině případů, vzhledem k velké hloubce jejich vzniku a
menší intenzitě, na povrchu špatně zaznamenatelné, často se proto volí měření
přístroji umístěnými v monitorovacím vrtu, který bývá vzdálen od vrtu injektovaného
maximálně v řádech stovek metrů. V extrémních případech může dojít k vyvolání
silného seismického jevu, který může být na povrchu cítit a zároveň může ohrožovat
stavby.
Měřící seismické aparatury tvoří sítě třísložkových seismických stanic v měřících
vrtech, kterých je umístěno několik nad sebou, v různých hloubkách, aby bylo
zaručeno dostatečné množství dat pro určení parametrů seismických jevů (Ruttledge
a Phillips, 2003). V některých případech se používají také vrtní geofony či hydrofony.
U míst, kde se vyskytuje dostatek intenzivních jevů, které je možno zaznamenat i na
povrchu, se rozmisťuje i síť povrchových třísložkových stanic (Weidler et al., 2002).
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Ve speciálních případech, jako je například stimulace plynonosných břidlic se pak
používá hustá síť povrchových geofonů, které jsou rozmístěny radiálně od hlavy vrtu
(Duncan a Eisner, 2010).
Data zaznamenaná takovouto sítí označíme jako seismická a jejich analýzu můžeme
rozdělit na dvě hlavní části. První částí analýzy seismických dat je určení polohy
vzniku jednotlivých jevů. V tomto případě se snažíme z časů příchodu stejných vln na
různé stanice a ze znalosti rychlostního modelu prostředí určit polohu vzniku daného
mikrootřesu a také čas jeho vzniku. Tato metoda nám pak pomáhá mapovat směr a
případně i rychlost šíření jednotlivých trhlin, či systémů trhlin. Z lokací je pak také
možné odečíst, zda se trhliny šíří podél nějaké predisponované plochy, což se může
hodit pro případnou volbu umístění dalšího vrtu tak, abychom vytvořili funkční
geotermální rezervoár. Je možné určovat také azimut, čili odklon od severu a sklon,
čili odklon od vertikály, zlomové roviny, podél které se šíří největší část seismicity.
Druhou částí analýzy seismických dat je pak analýza intenzity jednotlivých jevů, tedy
určení jejich magnituda a seismického momentu. Tyto veličiny pak mají přímou
souvislost s energií, která byla uvolněna do prostředí ve formě mikroseismické
události.

Existuje

více

typů

určovaných zemětřesných

magnitud,

v případě

geotermálních výměníků se nejčastěji určují magnituda lokální a momentová.
Momentové magnitudo pak se seismickým momentem pojí vztah vyjádřený rovnicí
(Shearer, 2009)
MW = 2/3*(logM0 – 9,1),
kde M0 = skalární seismický moment [Nm], MW = momentové magnitudo.
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(2)

3. Vznik indukované seismicity
Jak již bylo řečeno, hydraulická stimulace slouží ke zvýšení permeability hornin
v okolí vrtu a je provázena indukovanou seismicitou. Vznik a intenzita indukované
seismicity je ovlivněna celou řadou faktorů, které se budu snažit popsat v následující
kapitole.

3a. Vznik seismických jevů
Aby mohla být v horninovém prostředí vytvořena nová nebo rozšířena již existující
trhlina, je nutno splnit některé požadavky. To, kdy dojde v prostředí k porušení, se
vyjadřuje pomocí Mohrova diagramu. V tom se na ose x vynáší normálové napětí (σ,
někdy značeno také σn), na ose y pak napětí střižné (τ). Často se na ose x vynáší
napětí efektivní (σnef = σn - p), to je rozdílem napětí normálového a pórového tlaku.
Posléze se zkonstruuje kružnice, která má střed na ose x v hodnotě rovné jedné
polovině součtu minimálního (σ3) a maximálního (σ1) normálového napětí. Průměr
kružnice je pak roven rozdílu těchto hodnot, tedy rozdílovému napětí. Dále se
konstruuje přímka, takzvaná obálka pevnosti, která s osou x svírá úhel, který je roven
úhlu vnitřního tření materiálu (µi). Tato přímka protíná osu y v hodnotě, která je rovna
kohezi látky (S0) (Zoback, 2007). Kolmice na zkonstruovanou obálku pevnosti, která
směřuje do středu kružnice, svírá s osou σ úhel o velikosti 2β. β je úhel, který svírá
normála vzniklého porušení s maximální složkou napětí, tedy σ1. Příklad takového
Mohrova diagramu je zobrazen na Obrázku 1.
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Obrázek 1: Příklad Mohrova diagramu pro Coulombovo kritérium (Zoback, 2007).
K vyvolání seismického jevu pak dojde ve chvíli, kdy se kružnice dotkne obálky
pevnosti. To znamená ve chvíli, kdy napětí na puklině dosáhne meze pevnosti.
Prvním způsobem jak dosáhnout prasknutí je zvýšení rozdílového napětí. Tím
dochází na diagramu ke zvětšování průměru kružnice. V našem případě se však
uplatňuje jev jiný a to takový, že zvýšením pórového tlaku vyvoláme snížení
efektivního napětí a posouváme tak kružnici na diagramu směrem doleva po ose x až
dojde k dotyku s přímkou a následnému prasknutí materiálu. K hodnocení, kdy dojde
k takovémuto porušení se používá několik druhů kritérií. Jako příklad uvedeme
Coulombovo kritérium, které určuje napětí nutné k prasknutí (τf), podle vzorce
(Fischer a Guest, 2011)
τf = S0 + tg(µi)*(σnef) = tg(µi)*(σn - p).

(3)

Toto kritérium je znázorněno přímkou na Obrázku 1. Další kritérium, které se někdy
používá, může být například Amontonovo, které je shodné s Coulombovým až na
kohezi, která se zde považuje za nulovou. Jiné používané kritérium pak může být
Griffithovo, u kterého je závislost střižného napětí na efektivním napětí parabolická.
To je vyjádřeno vzorcem (Zoback, 2007)
σn = ½*S0*(tan2(2 µi) – 1).
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(4)

3b. Příčiny seismických jevů
Důležité informace získáváme ze seismických vln, které je možno matematicky
invertovat do podoby momentového tenzoru. Momentový tenzor nám pak dává
užitečně informace o orientaci zlomu (pukliny). Dále také vypovídá o přítomnosti
složek střižných a tahových ve zdroji. Poté můžeme generované seismické jevy
rozdělit podle tahových a střižných složek zdroje a také podle napěťových podmínek
na tahové (tensile), hybridní tahové (hybrid tensile), čisté střižné (pure shear) a
střižné (shear) (Fischer a Guest, 2011). Cílem určování momentových tenzorů a
zkoumání napěťových poměrů ve zdroji je pak zejména objevit složky tahové, které
by měly odpovídat vzniku a zvětšování nových trhlin, které jsou na geotermálních
lokalitách žádoucí. Pravděpodobný vznik tahové trhliny je na Mohr-Coulombově
diagramu největší v místě, kde Mohrova kružnice protíná obálku pevnosti, efektivní
normálové napětí je negativní a střižné napětí je menší než koheze materiálu. Jak
mohou jevy postupně přecházet od tahového ke střižnému zdroji je vidět i na
Obrázku 2. Vzhledem k tomu, že při hydraulické stimulaci dochází k výraznému
navýšení pórového tlaku, a tím i snížení efektivního napětí, je celkem pravděpodobný
zvýšený výskyt tahových trhlin (Fischer a Guest, 2011).

Obrázek 2: Dělení vzniku seismických jevů (Fischer a Guest, 2011).
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4. Metodika zpracování dat
V této kapitole je navržena metodika zpracování jednotlivých datových souborů tak,
aby jednotlivé výsledky byly vzájemně porovnatelné.

4a. Seismická účinnost hydraulické injektáže
Pro porovnání injektované energie hydraulické a uvolněné energie seismické
zavádím poměr, který je dále nazýván seismická účinnost hydraulické injektáže.
Jedná se o číselný údaj, který porovnává celkovou uvolněnou energii otřesů s energií
injektovanou do vrtu pomocí kapaliny.
Podobný parametr se určuje také v seismologii (Shearer, 2009), kde je označován
jako seismická účinnost a je tvořen poměrem mezi celkovou uvolněnou energií
zemětřesení a energií uvolněnou ve formě seismických otřesů. Tento parametr je
definován rovnicí
η = ER / E = µ*ER / σs*M0,

(5)

kde ER = energie vyzářená ve formě seismických vln [J], E = celková energie
uvolněná při zemětřesení [J], µ = střižný modul [Pa], σs = střední smykové napětí =
½*(σ1 + σ2) [Pa], přičemž σ1 je napětí před otřesem a σ2 napětí po otřesu (viz
Obrázek 3), M0 = skalární seismický moment [Nm].
Pro výpočet seismické účinnosti hydraulické injektáže vyjdu z definice celkové
energie, která je uvolněna při zemětřesení (Shearer, 2009)
E = σs*D*A,

(6)

kde E = uvolněná energie [J], σs = střední smykové napětí (viz Obrázek 3 a rovnice
5), D = průměrný posun na zlomu [m], A = plocha zlomu [m2].
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Obrázek 3: Zobrazení σ1 a σ2 (upraveno podle Shearer, 2009).
Nyní uvážím, že rozdíl napětí před otřesem a po otřesu je pro hydraulickou stimulaci
zanedbatelný ve srovnání s tlakem nadloží, neboť stimulace se provádějí až
v několikakilometrových hloubkách. Smykové střední napětí tedy nahradím součinem
normálového napětí a koeficientu tření. Normálové napětí je

přibližně rovno

litostatickému tlaku v dané hloubce, takže ho lze vyjádřit pomocí součinu hustoty
nadloží, hloubky a gravitačního zrychlení
E = f*σn*D*A = f*ρR*d*g*D*A = f*pV*D*A,

(7)

kde f = koeficient tření, σn = normálové napětí [Pa], ρR = hustota nadložních hornin
[kg/m3], d = hloubka injektáže [m], g = gravitační zrychlení [m/s2] a pV = litostatický
tlak nadloží [Pa]. Položíme-li nyní koeficient tření rovný jedné, dostaneme vztah
E = pV*D*A.

(8)

Následně vyjdeme z definice skalárního seismického momentu, která říká, že
moment M0 je roven součinu střižného modulu µ, průměrného posunu na zlomu a
plochy zlomu a dosadíme do vztahu (8), čmíž dostaneme upravený vztah pro
výpočet celkové uvolněné energie (Shearer, 2009)
E = (pV*M0) / µ.

(9)

Vzorec (9) nám tak dává celkovou energii uvolněnou při mikrootřesech vyjádřenou
pomocí veličin, které jsou ve většině případů na lokalitách stanovovány či měřeny.
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K porovnání s takto spočtenou uvolněnou energií pak použijeme injektovanou
hydraulickou energii EH (vzorec 1B).
Výsledný poměr ηi, tedy seismická účinnost hydraulické injektáže pak má tvar
ηi = E / EH = (pV* M0) / (µ*pD*V).

(10)

Otázkou v tomto způsobu výpočtu seismické účinnosti zůstává, jakou hodnotu tlaku
dosadit do jmenovatele v případě, kdy není k dispozici měření tlaku ve vrtu.
V takovém případě buď můžeme tento tlak nahradit výhradně jen tlakem kapaliny u
hlavy vrtu, případně se můžeme pokusit tlak u dna vrtu určit výpočtem. Ostatní
hodnoty, které jsou k výpočtu seismické účinnosti hydraulické injektáže zapotřebí,
jsou známy.
Hodnotu parametru seismické účinnosti tak určuje zejména velikost uvolněného
seismického momentu a násobek tlaku a objemu injektované kapaliny. Pokud jsou
hodnoty seismické účinnosti výrazně menší než jedna, dochází v místě k velkému
výskytu aseismických porušení a uvolněná energie je velmi nízká. Jsou-li hodnoty
blízké jedné, nebo dokonce větší než jedna, dochází k přeměně větší části
injektované energie na seismickou a uvolňování nahromaděného napětí.

4b. Statistická analýza
Vedle počítání výše zmíněné seismické účinnosti budeme porovnávat také další
parametry jednotlivých lokalit. K tomuto účelu použijeme vykreslování a porovnávání
průběhů

tlaku,

průtoku,

hydraulického

výkonu

s průběhem

kumulativního

seismického momentu v čase. Tyto křivky mohou leccos napovědět o tom, zda
vznikaly mikrootřesy i po ukončení injektážích prací, případně jak velké a jak dlouho
po skončení injektáže se objevovaly. To nám následně umožní odhadnout, zda se
jedná o otřesy indukované samotnou injektáží, či případně jde o jevy trigrované, při
kterých dojde vlivem lidské činnosti k uvolnění přírodně nahromaděného napětí
(Dahm et al., 2011).
Dále jsou sledovány lokace jevů v průběhu času, které mohou napovědět o tom, jak
se šíří kapalina od vrtu během injektáže a po jejím skončení. Pro tento účel pak také
můžeme zkonstruovat graf vzdálenosti hypocenter jevů od vrtu s časem. Průběh
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šíření ohniskového mraku může být také kvantifikován spočtením nárůstu velikosti
poloos elipsoidu aproximujícího seismický mrak s časem. Tyto poloosy se počítají
z dat lokalizací jevů pomocí jejich vlastních čísel (Fischer et al., 2008). Samotná
vlastní čísla daného vektoru nám pak vyjadřují délku jednotlivých poloos elipsoidu.
Tyto poloosy je možné počítat dvěma odlišnými způsoby. Prvním způsobem je
výpočet v rozšiřujícím se okně. U tohoto výpočtu sledujeme postupný nárůst poloos
s časem, který je zároveň ovlivněn také počtem jevů, které se v daném čase
vyskytují. Velký vliv na tento výpočet tak mají především časy s velkým výskytem
otřesů. Takto spočítaný růst poloos nám ukazuje, jak se šíří seismicita podél
jednotlivých poloos elipsoidu a jaký vliv na toto šíření pak případně mohou mít
hydraulické podmínky, tedy jak se mění růst poloos se změnami či koncem injektáže.
Druhý způsob výpočtu je pak výpočet v klouzajícím okně. Tento způsob výpočtu
naopak zvýrazní časové intervaly oblasti s velkým nárůstem celkových rozměrů
elipsoidu v okně, bez ohledu na celkový počet mikroseismických jevů. Na zobrazení
tohoto výpočtu pak tedy můžeme sledovat, jak se vyvíjely rozměry tělesa po
ukončení injektáže.
Posléze aproximujeme elipsoid koulí a je možné sledovat zvětšování poloměru koule
v čase. Díky tomu pak můžeme porovnávat objem injektované kapaliny s objemem
horniny, která byla zasažena seismickými otřesy. Tento poměr nám pak také může
dát některé zajímavé výsledky. Umožní nám to především srovnání s velkými
zemětřeseními, při kterých bývá poměr délky zlomu ku skluzu na zlomu (tj. elastická
deformace před zemětřesením) zhruba řádu 10-4 až 10-5. Jako příklad je uvedeno
zemětřesení na Sumatře z roku 2004, kdy došlo k posunu o 15 m na zlomu o délce
670 km. Poměr skluzu k délce zlomu vychází přibližně 2*10-5 (Wang a Liu, 2006). Na
základě poměru objemu kapaliny a horniny pak lze určit, je-li nějaká řádová
podobnost mezi elastickou deformací při velkých světových zemětřeseních a
objemovou elastickou deformací způsobenou injektáží kapaliny do horniny.
Dalším parametrem, který lze spočítat z určených poloh seismických jevů, jsou
azimut a sklon elipsoidu aproximujícího ohniskový mrak. Tyto úhly se počítají
z vlastních vektorů daného elipsoidu. Azimut je určen prvními dvěma sloupci vektoru,
tedy rovinou tvořenou dvěma hlavními poloosami elipsoidu, označovanými a, b.
Sklon je pak určen pouze třetím sloupcem, tedy poloosou označovanou c. Výpočet
těchto úhlů nám pak ukazuje, zda-li jsou jejich průběhy těchto v čase rovnoměrné a
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směr šíření se tedy během injektáže nijak dramaticky nemění, či zda jsou úhly v čase
nestabilní a šíření nemá žádný ustálený směr.
Také v tomto případě, stejně jako u seismologie, je možné ke statistické analýze
použít výpočet magnitudo-četnostního rozdělení jevů. Toto rozdělení se počítá podle
vztahu (Gutenberg, Richter in Shearer, 2009)
logN = a – b*M,

(11)

kde N = počet jevů s magnitudem větším nebo rovným M, a = celkový počet
seismických jevů. Směrnice tohoto rozdělení je pak označována jako takzvané bvalue. Určuje se podle vzorce (Aki, 1965)
b = log10e / (MS-Mmin),

(12)

kde MS = průměrné magnitudo z daného intervalu jevů, Mmin = minimální magnitudo
ve stejném intervalu.
Pokusíme se zaměřit také na to, zda by mohla analýza této hodnoty přinést nějakou
užitečnou informaci. Principielně lze říci, že menší hodnota směrnice znamená větší
výskyt slabších jevů a naopak větší hodnota b-value ukazuje na výskyt menšího
počtu jevů o větší intenzitě. O nejistotě hodnoty b nám může napovědět výpočet její
chyby, dané vzorcem (Aki, 1965)
db = 1,96*b / N1/2,

(13)

kde db = chyba určení směrnice magnitudo-četnostního rozdělení b, N = celkový
počet seismických jevů.
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5. Data, jejich zpracování a výsledky
K dispozici jsem měl datové soubory ze tří různých lokalit. Dvě z těchto lokalit jsou
geotermální rezervoáry, jedná se Soultz-sous-Forets ve Francii a Gross Schönebeck
v Německu. Třetí datový soubor je z ložiska uhlovodíků Cotton Valley v americkém
Texasu.

5a. Gross Schönebeck
Jedná se o geotermální lokalitu, která se nachází v Německu, severně od Berlína.
Zájmové horniny jsou v tomto případě tvořeny sedimenty a vulkanity, které se
nacházejí v hloubkách 4100–4300 metrů. Geologická stavba místa a poloha je
zobrazena na Obrázku 4 (Kwiatek et al., 2010). Z obrázku je patrné, že novější vrt
Gt-GrSk 4/05, určený ke stimulaci, byl v zájmové hloubce odkloněn do horizontální
roviny, aby v daném místě pokryl větší plochu. Zároveň byl tento vrt perforován
pouze ve svých posledních čtyřiceti metrech skutečné hloubky, aby se předešlo
zbytečným únikům kapaliny do okolí. Hlavní část injektáže probíhala po dobu šesti
dnů, a to mezi 9. a 14. srpnem 2007. Po tuto dobu probíhala masivní injektáž, během
které dosáhly průtoky až hodnoty 150 l/s a tlak kapaliny u hlavy vrtu dosáhl až téměř
60 MPa, což je vidět na Obrázku 5. Vzhledem k tomu, že zde nebyl měřen tlak u paty
vrtu, byla tato hodnota pouze vypočítána z hodnoty maximálního přetlaku na povrchu
(Moeck et al., 2009). Hydrostatický tlak ve stimulované hloubce byl před začátkem
stimulace 43 MPa a díky přetlaku vlivem injektáže byl navýšen o dalších 43 MPa,
celkový tlak vody u paty vrtu tedy dosáhl až 86 MPa. Tato hodnota je pak daleko
vyšší, než byla určena hodnota SHmin pro tento horizont, která činí 72 MPa. Je tedy
splněn předpoklad pro vznik tahových trhlin (Moeck et al., 2009).
Po

skončení

stimulace

vulkanického

horizontu

došlo

ke

stimulaci

vrstvy

sedimentární. Tato stimulace trvala kratší dobu a také celkové tlaky a průtoky při ní
byly nižší. Tyto nižší hodnoty jsou dány tím, že pro sedimentární horizont byla menší
hodnota SHmin než pro vulkanity a to 55 MPa (Moeck et al., 2009).
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Obrázek 4: (A) Geologie a geografická lokalizace geotermálního výměníku Gross
Schönebeck. Červeně zvýrazněn stimulovaný vrt. (B) Průběh stimulovaného vrtu GtGrSk 4/05 a vrtu produkčního (E-GrSk 3/90), který byl využit pro měření. Navíc je
přidána také legenda ke geologii (Moeck et al., 2009).
Seismická síť v dané lokalitě byla tvořena šesti povrchovými stanicemi a také jednou
stanicí, která byla umístěna ve vedlejším vrtu E-GrSk 3/90, v hloubce asi 3800 metrů.
Stanice se tedy nacházela ve vzdálenosti asi 500 metrů od místa injektáže. Tato
seismická síť během masivní stimulace zaznamenala jen 50 mikrootřesů, z nichž
pouhých 29 bylo dostatečně silných na to, aby mohly být lokalizovány. Momentové
magnitudo těchto jevů leželo v rozmezí -1,8 až -1,0 (Kwiatek et al., 2010). Všechny
tyto otřesy pak byly zaznamenány jen stanicí umístěnou v sousedním měřícím vrtu.
Povrchové stanice nezaznamenaly žádné otřesy. Necelých 50 slabých otřesů bylo
zaznamenáno během prvních čtyř dnů injektáže. Nejsilnější série otřesů, u kterých
byla možná i jejich lokalizace a určení magnituda, byla zaznamenána těsně před
ukončením injektáže. Dvacet jevů se objevilo 13. srpna těsně po prudkém poklesu
průtoku (tím i tlaku a hydraulického výkonu), což je vidět na Obrázku 6. Následující
den se objevilo dalších devět jevů, které byly zaznamenány těsně po definitivním
ukončení injektáže a uzavření vrtu. I to je vidět na Obrázku 6, kde je srovnáván
průběh hydraulického výkonu (viz vzorec 1A) s křivkou kumulativního seismického
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momentu. Během stimulace sedimentární vrstvy pak byly zaznamenány pouhé dva
mikrootřesy, jejichž velikost byla velmi nízká, nebylo tedy možné ani určit jejich
magnitudo (Kwiatek et al., 2010).

Obrázek 5: Průběh průtoku a tlaku kapaliny u hlavy vrtu během injektáže, Gross
Schönebeck.
Všechny jevy, které byly lokalizovány, jsou vykresleny na Obrázku 7. Výpočet polohy
seismických jevů vycházel pouze z dat zaznamenaných jednou třísložkovou stanicí,
která byla umístěna ve vrtu. Začalo se tedy polarizační analýzou příchozích vln, ze
které byl určen úhel příchodů na stanici. Následně se využilo znalosti rychlostí P a
S vln v prostředí a vyšlo se z úvahy, že prostředí je homogenní a paprsky se šířily po
přímkové dráze. Tímto zjednodušeným způsobem se pak odhadly lokace
jednotlivých mikrootřesů (Kwiatek et al., 2010). Vzhledem k jejich nízkému počtu je
ale až při podrobnějším pohledu patrná predisponovaná plocha, podél níž se šířily.
To může být zapříčiněno také velkou chybou lokalizace, která je způsobena tím, že
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jevy byly zaznamenány pouze jednou stanicí, která byla umístěna ve vrtu. Tato
stanice navíc byla zřejmě ovlivněna šumem vyvolaným pumpami.

Obrázek 6: Průběh hydraulického výkonu a kumulativního seismického momentu,
Gross Schönebeck.
I přes malý výskyt seismických jevů byl určen směr, podél kterého se šířila většina
seismických jevů. Podle těch většina analyzovaných jevů vytváří rovinu se strikem
17o a dipem 52o (Kwiatek et al., 2010). Tento azimut a sklon je pak také poměrně
patrný na Obrázku 7, které vykreslují lokace v rovinách x-y a x-z. Pro dostatečně
silných 29 jevů byla určena momentová magnituda Mw, ze kterých jsem následně
podle rovnice (2) určil seismický moment M0. Poté jsem mohl určit seismickou
účinnost injektáže podle vztahu definovaného vzorcem (10). Do čitatele jsem pak
dosadil tlak nadloží 100 MPa (Moeck et al., 2009) a také uvolněný seismický
moment, který jsem spočetl na 4,4*108 Nm. Ve jmenovateli je pak střižný modul,
jehož hodnota činí 55 GPa (Moeck et al., 2009) a dále hydraulická energie, jejíž
výsledná hodnota vyšla 4,4*1011 J. Výsledná seismická účinnost injektáže pak
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vychází 1,9*10-6. Z nízké hodnoty tohoto poměru je vidět, že z celkového objemu
injektované energie byla uvolněna jen velmi malá část. Během stimulace
sedimentární vrstvy pak byly zaznamenány jen dva slabé jevy, u kterých nebylo
možno určit magnitudo. Pro tuto stimulaci tedy nebylo možné spočítat seismickou
účinnost injektáže.

Obrázek 7: Poloha zaznamenaných jevů v rovině x-y (nahoře) a x-z (dole), Gross
Schönebeck.
Počet zaznamenaných jevů je natolik nízký a přesnost jejich lokalizace tak malá, že
jsme v tomto případě upustili od výpočtu rozměrů poloos ohniskového mraku a také
jeho celkového objemu. Tím pádem v tomto případě nedostaneme srovnání objemu
injektované kapaliny s celkovým objemem seismicky zasažené horniny, tedy údaj
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vypovídající o elastické deformaci prostředí. Zároveň pro takto nízký počet jevů
s určeným magnitudem postrádá užitek určování směrnice magnitudo-četnostního
rozdělení. Značně opožděný výskyt seismicity vůči začátku injektáže může také vést
k otázce, jedná-li se o seismicitu indukovanou injektáží, nebo zda došlo k vyvolání
trigrované seismicity, kdy lidská činnost vyvolala uvolnění nahromaděného napětí.
Posouzení tohoto případu je z tohoto hlediska dosti diskutabilní.
Lokalita Gross Schönebeck vykazuje nízkou hodnotu parametru seismické účinnosti
v řádu 10-6. Hlavní podíl na tak nízké seismické účinnosti zřejmě nesou lokální
geologické podmínky. Nadloží na této lokalitě má relativně nízkou hustotu (2,47
g/cm3), což je způsobeno mocnými vrstvami soli a anhydritu (Moeck et al., 2009).
Blízké uložení vulkanického a sedimentárního horizontu ve stimulované hloubce také
může způsobit, že při srovnatelném zvýšení pórového tlaku s jinými lokalitami
dochází k daleko menší frekvenci výskytu mikroseismických jevů.

Je také velmi

zajímavé, že seismicita se objevila při snížení tlaku a průtoku a následně i při
ukončení čerpání až po několika dnech od počátku experimentu, kdy již několikrát
před tím došlo k obdobnému snížení obou hodnot. Pokles tlaku kapaliny na této
lokalitě byl navíc velmi rychlý, což by mohlo mít souvislost s velkou permeabilitou
výměníku a tedy rychlým pohybem kapaliny v prostředí. Právě prudký pokles tlaku
pak může být příčinou seismickcých jevů, které byly na této lokalitě zaznamenány.
Minimální počet zaznamenaných seismických jevů má své klady i zápory. Na jednu
stranu nám nízký počet jevů přináší zároveň velmi málo informací o chování kapaliny
ve výměníku a případném vzniku nových propustných prostor. Na druhou stranu je
však takovýto geotermální výměník velmi bezpečný, neboť se ani v budoucnu nedá
očekávat, že by při podobných průtocích během stimulace a následně i produkce
tepla došlo k výskytu jevů natolik silných, že by mohly ohrozit majetek na povrchu. Z
porovnání stimulace vulkanické a sedimentární vrstvy pak můžeme odhadnout, že při
shodné geologii nadloží bude seismická účinnost injektáže do sedimentů zřejmě
ještě nižší než seismická účinnost injektáže do vulkanitů. Vzhledem k nulovému
počtu zaznamenaných jevů v sedimentární vrstvě však není možné tuto myšlenku
číselně vyjádřit.
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5b. Soultz-sous-Forets
Další zkoumanou lokalitou je také geotermální rezervoár. Ten se nachází ve Francii,
v Rýnského příkopu, asi padesát kilometrů severně od Štrasburku. Geologicky se
jedná o hluboce uložený granitický masiv, který je překryt sedimenty. Cílem projektu
pak bylo vytvořit tepelný výměník právě v těchto granitech. Jejich geografická rozloha
a poloha místa jsou vyobrazeny na Obrázku 8.

Obrázek 8: Poloha geotermální lokality Soultz (www.soultz.net).
Do roku 1999 byl geotermální výměník vytvořen v hloubce necelých čtyř kilometrů.
Poté ale bylo rozhodnuto, že bude jeden z vrtů (GPK-2) prohlouben do pěti kilometrů,
aby bylo ověřena možnost vytvoření výměníku ve větší hloubce, tedy s vyšší
dosažitelnou teplotou čerpaného fluida.Vrt GPK-2 byl tedy prohlouben v roce 1999 a
následně, před samotnou hydraulickou stimulací, byla provedena měření, která určila
zájmovou zónu pro stimulaci v hloubce 4575-4775 metrů, která je tvořena již
porušenými granity (Soma et al., 2000).
V létě roku 2000 pak proběhla několik dní trvající hydraulická stimulace této nově
objevené porušené zóny. V tomto případě, na rozdíl od Gross Schönebecku byl
měřen tlak také ve vrtu a to v hloubce 4400 metrů, kde končilo pažení a začínala
stimulovaná zóna. Průtok během stimulace stoupal po krocích 30, 40 a nakonec se
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ustálil na 50 l/s (Weidler, 2000). Iniciální tlak kapaliny ve vrtu byl 43 MPa, přetlak
kapaliny dosáhl až 13 MPa, jak je ukázáno na Obrázku 9. Z tohoto obrázku je také
vidět, že tlak ve vrtu po ukončení injektáže neklesl ihned na nulu, ale nejprve prudce
poklesl a následně se dostal na trend pozvolného poklesu. Ve srovnání s výše
uvedenou lokalitou Gross Schönebeck, kde tlak ihned po zavření vrtu spadl k nule,
bychom mohli předpokládat, že v tomto případě nedošlo k tak rychlému úniku
kapaliny z vrtu do prostředí.

Obrázek 9: Průběh tlaku a průtoku s časem. Prudké výkyvy v měření tlaku byly
způsobené poruchami sond (1. a 2.sonda měřily na stejném místě, jen se jednalo u
dva různé přístroje), Soultz.
Seismická

síť

na

lokalitě

byla

tvořena

dvěma

hydrofony

v sousedících

monitorovacích vrtech, dále pak dalšími třemi stanicemi ve vzdálenějších
pozorovacích vrtech. Dalších patnáct stanic pak bylo specielně pro toto měření
rozmístěno na povrchu (Weidler et al., 2002). Tato seismická síť pak zaznamenala
během stimulace vrtu GPK-2 přes třicet jedna tisíc mikroseismických jevů, z nichž
téměř čtrnáct tisíc bylo lokalizováno (Weidler, 2000). Již z této hodnoty je patrný
markantní

rozdíl

v seismicitě

proti

výše
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uvedenému

případu

německého

geotermálního výměníku, kde bylo zaznamenaných jevů jen několik. Pro jednotlivé
jevy pak byla určena lokální magnituda ML, která však pro slabé jevy (ML < 4) jsou
takřka shodná s magnitudy momentovými MW (Shearer, 2009). Tato podmínka je
dobře splněna, neboť rozsah magnitud zaznamenaných seismických jevů byl od -0,9
do 2,6 (Weidler, 2000). Můžeme proto opět použít rovnici (2), která nám umožňuje
spočítat skalární seismický moment. Výsledný průběh kumulativního seismického
momentu pak můžeme porovnat s průběhem hydraulického výkonu, viz Obrázek 10.

Obrázek 10: Hydraulický výkon a kumulativní skalární seismický moment v čase,
Soultz.
Z Obrázku 10 je pak patrné, že na rozdíl od lokality Gross Schönebeck došlo
v případě Soultzu k zaznamenávání mikroseismicity od samého začátku stimulace.
Kromě toho je z nárůstu seismického momentu také patrné, že se seismicita
objevovala i dlouhou dobu po ukončení čerpání do vrtu.
Nyní spočítám seismickou účinnost injektáže. A to nejen pro celý interval, po který
byly zaznamenávány jevy, ale pokusím se křivku nárůstu momentu také rozdělit na
úseky, v nichž moment rostl přibližně lineárně a posléze určit účinnost pro každý
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takový úsek zvlášť. Rozdělení na úseky provedeme podle Obrázku 11, kde jsou
kromě nárůstu seismického momentu vykreslena také magnituda nejsilnějších
zaznamenaných jevů, která byla vyšší než ML = 1,5.

Obrázek 11: Rozdělení na 3 intervaly pro výpočet seismické účinnosti podle přibližné
lineárního nárůstu momentu, lokální magnituda nejsilnějších jevů (ML > 1,5), Soultz.
Ve jmenovateli výpočtu seismické účinnosti (rovnice 10) se vyskytuje střižný modul,
který byl pro tuto lokalitu stanoven na 54 GPa (Valley a Evans, 2006). V čitateli pro
výpočet seismické účinnosti se vyskytuje litostatický tlak nadloží, který činí 116 MPa
(Weidler, 2000). Hodnoty uvolněného seismického momentu, injektované hydraulické
energie a spočtené seismické účinnosti jsou uvedeny v Tabulce 1. V téže tabulce
jsou uvedeny také hodnoty směrnice magnitudo-četnostního rozdělení spočtené
podle rovnice (12). Samotné rozdělení pro kompletní stimulaci i jednotlivé úseky je
zobrazeno na Obrázku 12. Na tomto obrázku je vidět, že průběhy magnitudočetnostního rozdělení jsou od začátku poměrně lineární a pro všechny části velmi
podobné. Zvolené minimální magnitudo pro výpočet směrnice jsem proto zvolil pro
všechny části stejně a to nula.
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Obrázek 12: Magnitudo-četnostní rozdělení pro jednotlivé úseky i celou stimulaci,
Soultz.
Uvolněný
Úsek

seismický
moment
[Nm]

Injektovaná

Seismická

Směrnice

hydraulická

účinnost

mag.-čet.

energie [J]

injektáže

rozdělení (b)

1.úsek

2,8*1013

2,3*1010

2,6

1,65 ± 0,11

2.úsek

7,5*1013

1,6*1011

1,5

1,85 ± 0,06

3.úsek

13

11

1,4

1,27 ± 0,06

3,0*1011

1,6

1,53 ± 0,04

Celá stimulace

7,5*10

2,1*1014

1,2*10

Tabulka 1: Uvolněný seismický moment, injektovaná hydraulická energie, seismická
účinnost injektáže, směrnice b a jeho chyba spočtená podle rovnice (13) pro
jednotlivé úseky, Soultz.
Celkově nejvyšší seismická účinnost je v prvním úseku injektáže, kde i při nižších
průtocích a tlacích bylo uvolněno velké množství seismického momentu. Ve zbylých
dvou intervalech je pak účinnost velmi podobná, neboť bylo v obou případech
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uvolněno prakticky totožné množství energie při velmi podobné injektované energii.
Výsledná seismická účinnost pro celou stimulaci má pak hodnotu velmi blízkou
hodnotě účinnosti ve druhém a třetím úseku. Celkově se ale dá říci, že odlišnosti
v seismických účinnostech pro jednotlivé úseky mohou být způsobeny chybou
v určení skalárního seismického momentu.
Nejvyšší spočtená hodnota směrnice b pro druhý úsek stimulace vypovídá o tom, že
v tomto úseku se objevovalo více jevů s menším magnitudem a chyběly jevy
s většími magnitudy. V ostatních úsecích se silnější jevy s většími magnitudy
objevovaly a tudíž je směrnice rozdělení menší.
Spočtené hodnoty seismické účinnosti injektáže mohu nyní srovnat s polohami
hypocenter jednotlivých jevů ve stejných časových intervalech, v jakých byla
spočtena seismická účinnost injektáže. Lokace v daných časových úsecích jsou
zobrazeny na Obrázku 13. Na těchto obrázcích je dobře vidět, že během stimulace
mikrootřesy vytvořily útvar, který je v rovině x-y i x-z protažen do tvaru elipsy.
Můžeme tedy dále spočítat, jak se v čase vyvíjely azimut a sklon tohoto tělesa.
Průběh těchto úhlů je vykreslen na Obrázku 14.
Z průběhu obou úhlů v čase je vidět, že se azimut úhlu hlavní poloosy po počátečním
prudkém nárůstu ustálily na hodnotě kolem -40o (tedy 40o od severu směrem na
západ), což velmi dobře koreluje se směrem protažení elipsy na Obrázku 13. Sklon
se naopak po počátečním mírném poklesu ustálil na hodnotě asi 40 o, což také velmi
dobře odpovídá sklonu ohniskového mraku, který je na Obrázku 13.
Průběh azimutu elipsoidu aproximujícího seismický mrak (viz Obrázek 14) se
postupně s časem zmenšuje od hodnoty -60o až ke konečné hodnotě -40o. Tuto
hodnotu můžeme porovnat se směrem maximálního horizontálního napětí SHmax,
který se v této lokalitě pohybuje kolem -10o (Valley a Evans, 2006). To by
znamenalo, že celý ohniskový mrak je optimálně orientován pro vznik střižných jevů.
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Obrázek 13: Polohy seismických jevů pro jednotlivé úseky v rovině x-y (nahoře) a x-z
(dole), Soultz.
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Obrázek 14: Azimut a sklon ohniskového mraku, Soultz.
Jak se jevy šířily v prostoru si můžeme ještě lépe ukázat na zvětšování poloměru
zasaženého prostoru. V tomto případě můžeme sledovat buďto růst jednotlivých
poloos elipsoidu, případně můžeme zasažený prostor aproximovat koulí a sledovat
růst jejího poloměru. Z těchto údajů je pak možné spočítat celkový objem horniny
aktivované hydraulickou injektáží. Růst poloos elipsoidu spočtený v rozšiřujícím se
okně také je možno srovnat s růstem spočteném v okně klouzajícím, viz Obrázky 15
a 16. Výpočet v rozšiřujícím se okně způsobuje, že po konci injektáže se na dvou
větších poloosách objevuje zpomalení nárůstu rozměrů. Třetí poloosa pak roste
lineárně a není ukončením injektáže nijak zasažena. Z toho může plynout, že v jejím
směru rostou rozměry zasaženého prostoru bez vlivu měnících se tlakových
podmínek. Naopak při výpočtu v klouzajícím okně se ukazuje, že po skončení
injektáže narůstají rozměry ve směru všech tří poloos.
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Obrázek 15: Velikost poloos elipsoidu aproximujícího ohniskový mrak spočítaná v
rozšiřujícím se okně s krokem 50 jevů, Soultz.

Obrázek 16: Velikost poloos elipsoidu aproximujícího ohniskový mrak spočítaná v
klouzajícím okně dlouhém 100 jevů s krokem 50 jevů, Soultz.
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Růst poloos elipsoidu spočtený v rozšiřujícím se okně se zpomaluje, neboť po
ukončení injektáže se již objevuje menší množství jevů, které tedy tolik neovlivní
výpočet. Také to může naznačovat, že seismicita se i po ukončení čerpání vyskytuje
v celém objemu zasažené horniny, což ukazuje i Obrázek 15. Růst spočtený
v klouzajícím okně ukazuje, že po ukončení injektáže by měly výrazně vzrůst
rozměry zasaženého prostoru. Jako důkaz toho si ukážeme na Obrázku 17, kde jsou
vykresleny lokace jevů během injektáže a po jejím skončení, že jevy lokalizované po
skončení se skutečně vyskytují na okraji prostoru, který byl aktivován během
samotného čerpání.

Obrázek 17: Polohy seismických jevů v rovině x-y (nahoře) a x-z (dole) během
injektáže a po jejím skončení, Soultz.
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V případě, že elipsoid aproximujeme koulí, můžeme místo růstu tří poloos elipsoidu
sledovat růst poloměru koule. Tento růst pak můžeme graficky porovnat s nárůstem
kumulativního seismického momentu. Toto srovnání je zobrazeno na Obrázku 18.

Obrázek 18: Porovnání růstu poloměru koule aproximující zasažený objem horniny a
kumulativního seismického momentu, Soultz.
V Obrázku 18, zejména pak jeho první části do doby trvání injektáže tři dny, je
viditelná antikorelace obou křivek. Tento průběh by pak naznačoval, že v místech
rychlejšího nárůstu momentu, tedy v místech výskytu silnějších jevů, dochází ke
zpomalení růstu objemu aktivované horniny. Naopak pokud je nárůst momentu
pomalý, zasažený objem se zvětšuje rychleji. Tento jev by napovídal, že velké
nárůsty momentu odpovídají zpomalení nárůstu objemu horniny, zatímco menší
uvolněný moment znamená větší nárůst objemu. Pro lepší představu této
antikorelace jsou na Obrázku 19 vykresleny časové změny obou veličin pro první tři
dny stimulace. Časové změny byly spočteny jako derivace obou zmíněných veličin ve
stejně určených časových oknech. Z Obrázku 19 pak plyne, že během prvních tří dnů
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každý velký nárůst momentu znamenal zasažení a porušení menšího objemu
horniny, po kterém následoval pohyb injektované kapaliny do prostoru spjatý
s menším uvolněným momentem. Tento jev také může svědčit o tom, že na počátku
injektáže nedocházelo jen k přeměně hydraulické energie na seismickou, ale také
k uvolnění přírodní deformační energie hornin.

Obrázek 19: Časové změny nárůstu poloměru koule aproximující zasažený objem
horniny a seismického momentu pro první tři dny injektáže, shlazeno klouzajícím
průměrem s délkou okna 10 členů, Soultz.
Naopak od třetího dne od počátku injektáže mají obě křivky tendenci spolu spíše
korelovat, což je vidět na Obrázku 20. Tento jev nasvědčuje tomu, že od třetího dne
injektáže byl větší nárůst seismického momentu spjat s nárůstem rozměrů
zasaženého prostoru. Z tohoto průběhu by se dalo odhadnout, že již nedocházelo
k uvolňování přírodní deformační energie hornin, ale jen k přeměně energie
hydraulické na seismickou.
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Obrázek 20: Časové změny nárůstu poloměru koule aproximující zasažený objem
horniny a seismického momentu od třetího dne injektáže, shlazeno klouzajícím
průměrem s délkou okna 10 členů, Soultz.
Zároveň můžeme také posoudit, jak se mění vzdálenost od vrtu s časem během
injektáže. Z tohoto grafu, který je zobrazen na Obrázku 21, pak plyne, že se
seismicita s časem neposouvala jen na okraj, ale stále zůstávala v celém objemu
horniny. Na uvedeném obrázku je zajímavé, že chybí jevy ve vzdálenosti do padesáti
metrů od vrtu. Jejich nepřítomnost může být způsobena nepřesně určenými
souřadnicemi vrtu, případně špatným sjednocením souřadnic vrtu a seismických
jevů.
Můžeme také porovnat celkový objem aktivované horniny s objemem fluida, které
bylo do vrtu vtlačeno. Objem kapaliny v případě Soultzu dosáhl 23.400 m3.
Z nejvyššího dosaženého poloměru koule pak plyne, že objem aktivované horniny
celkem činí 1,8 km3. To odpovídá údaji o zasažení celkem necelých 2 km3 horniny
(Weidler et al., 2002). Výsledný poměr, tedy elastická objemová deformace je pak
1,3*10-5. Není bez zajímavosti, že podobné hodnoty elastické deformace jsou
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zjišťovány u velkých zemětřesení, jak jsem uvedl na příkladu zemětřesení ze
Sumatry ve čtvrté kapitole.

Obrázek 21: Vzdálenost hypocenter jevů od vrtu s časem, Soultz.
Geotermální rezervoár Soultz-sous-Forets se svými vlastnostmi od lokality Gross
Schönebeck výrazně liší. To je patrné již ze samotného počtu zaznamenaných
seismických jevů, který zde byl asi tisíckrát větší. Tomu odpovídá také o několik řádů
vyšší uvolněná seismická energie a tím pádem i o několik řádů vyšší seismická
účinnost v případě francouzského výměníku, neboť hodnoty injektované hydraulické
energie i hloubky injektáže a další parametry obou lokalit jsou si velmi podobné. U
této lokality je diskutabilní, zda se dá seismicita označit jako indukovaná či jako
trigrovaná. Zde se dá mluvit spíš o trigrované seismicitě, které nahrává fakt, že se
jevy vyskytují i dlouhou dobu po skončení stimulace. Také vysoká seismická účinnost
injektáže, která vypovídá o velkém množství uvolněné energie, vypovídá spíše o
přítomnosti trigrované seismicity. Vzhledem k dost volnému vymezení pojmů
trigrovaná a indukovaná seismicita (Dahm el al., 2011) je však toto posouzení vždy
velmi diskutabilní.
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5c. Cotton Valley
Poslední lokalitou, jejíž data jsem měl k dispozici, byla lokalita Cotton Valley. Jedná
se o ložisko uhlovodíků, jehož přesná poloha je vyobrazena na Obrázku 22.

Obrázek 22: Lokalita Cotton Valley (Ruttledge a Phillips, 2003).
Geologicky se jedná o ložisko tvořené pískovci nacházejícími se na severním okraji
Mexického zálivu. Jejich propustnost pro těžbu nebyla dostatečná a proto bylo v roce
1997 přikročeno k jejich stimulaci. Ložisko se nachází v pískovcích rozdělených do tří
hloubkových úrovní. Každá z těchto hloubek byla stimulována zvlášť a ve dvou fázích
(Dinske, 2011). Hloubkové úrovně byly označeny jako Stage 1-3 a jsou znázorněny
na Obrázku 23.
Já jsem měl z této lokality k dispozici hydraulická a seismická data ze tří různých
stimulací. První soubor obsahoval data týkající se první fáze stimulace hloubkové
úrovně Stage 2. Druhý a třetí soubor pak obsahuje data o první a druhé fázi
stimulace vrstvy označené jako Stage 3.
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Obrázek 23: Rozdělení ložiska na Stage 1-3. Kromě toho je na obrázku zobrazeno
také rozmístění vybraných seismických stanic v pozorovacích vrtech 22-09 a 21-09,
Cotton Valley (Ruttledge a Phillips, 2003).

Obrázek 24: Znázornění čerpacích a monitorovacích vrtů pro jednotlivé fáze
stimulace, Cotton Valley (Dinske, 2011).
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Z Obrázku 24 plyne, že první fáze stimulací všech tří hloubkových horizontů byla
prováděna z vrtu CGU 21-10 a monitorována ve vrtech zbývajících, tedy CGU 21-09
a CGU 22-09. Následně druhá fáze stimulace všech hloubek byla prováděna ve vrtu
CGU 21-09 a monitorována ve vrtu CGU 22-09 (Dinske, 2011). Celkem byla
seismická síť na lokalitě tvořena 48 třísložkovými stanicemi, které byly umístěny ve
zmíněných monitorovacích vrtech (Ruttledge a Phillips, 2003).
Stage 2, fáze1
První datový soubor, který jsem měl k dispozici, obsahoval data týkající první fáze
stimulace hlubšího horizontu ložiska, označeného jako Stage 2 (viz Obrázek 23).
Stimulace

tohoto

horizontu

probíhala

na

rozdíl

od

předchozích

případů

geotermálních rezervoárů po mnohem kratší dobu. Na rozdíl od několikadenních
stimulací výše uvedených lokalit probíhala stimulace v tomto případě v řádu hodin,
jak je vidět na Obrázku 25.

Obrázek 25: Průběh tlaku a průtoku, Cotton Valley, Stage 2, fáze 1.
Z Obrázku 25 je patrné, že stimulace vrstvy nazvané Stage 2 v Cotton Valley
neprobíhala v čase spojitě, ale nejprve byly provedeny tři kratší stimulace, jejichž
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trvání bylo v řádu minut a následovala jedna delší sekce, která trvala asi dvě a půl
hodiny. Průtok se během těchto jednotlivých úseků stimulace pohyboval na úrovni
120 l/s. Celkem pak bylo do vrtu injektováno 1340 m3 kapaliny (Dinske, 2011). Tlak
byl měřen ve vrtu, v hloubce kde byl vrt již perforován pro stimulaci tohoto horizontu.
Pro Stage 2 tedy v hloubce 2757-2838 metrů.Tento tlak se pak během stimulace
pohyboval mezi 40 a 45 MPa (Shapiro, 2008). Z Obrázku 25 je také patrné, že tlak ve
vrtu kolísal vlivem injektáže jen mírně a v obdobích, kdy se nečerpalo, se držel na
konstantní hodnotě přibližně 41 až 42 MPa. Ze zmíněného obrázku je také patrné, že
tlak ke konci nejdelší pasáže stimulace rostl až na 47 MPa. Během této fáze
stimulace bylo lokalizováno téměř 900 seismických jevů (Dinske, 2011).

Obrázek 26: Průběh kumulativního seismického momentu, hydraulického výkonu a
momentová magnituda zaznamenaných jevů, Cotton Valley, Stage 2, fáze 1.
Na Obrázku 26 je vidět průběh hydraulického výkonu, spočteného podle rovnice
(1A), porovnaný s nárůstem kumulativního seismického momentu. Pro lepší
názornost jsou přidána také momentová magnituda jednotlivých zaznamenaných
jevů. Ta jsem spočetl ze seismického momentu pomocí vzorce (2). Tato magnituda
se pohybovala v rozmezí -0.6 až -2.4. Pro toto rozmezí jsem pak určil magnitudo42

četnostní rozdělení, jehož směrnice spočítané podle vzorce (12) jsou v Tabulce 2. Na
Obrázku 26 jsou také vyznačeny úseky, pro které bude spočítána seismická účinnost
injektáže. V tomto případě je členění na úseky logické podle jednotlivých sekcí, kdy
probíhalo čerpání. Magnitudo-četnostní rozdělení je pak znázorněno na Obrázku 27,
spolu s rozděleními pro zbylé dvě stimulace z této lokality, které jsem měl k dispozici.

Obrázek 27: Magnitudo-četnostní rozdělení pro jednotlivé stimulace, Cotton Valley.
Podle vzorce (10) tak pro jednotlivé úseky spočteme seismickou účinnost injektáže.
Do rovnice pak kromě uvolněného seismického momentu a hydraulické energie
dosazujeme pro danou hloubku perforace litostatický tlak nadloží 66 MPa (Rosepiler,
1979). Střižný modul pro lokalitu pak dosazujeme 15,7 GPa (Berryman, 2004).
Hodnoty uvolněného seismického momentu, injektované hydraulické energie a
spočtené seismické účinnosti pak ukazuje Tabulka 2.
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Uvolněný

Injektovaná

Seismická

Směrnice

seismický

hydraulická

účinnost

mag.-čet.

moment [Nm]

energie [J]

injektáže

rozdělení (b)

1.úsek

1*108

3,2*109

1,3*10-4

0,92

2.úsek

1,7*108

4,7*109

1,5*10-4

0,87

3.úsek

7,9*108

1,2*1010

2,6*10-4

0,76

4.úsek

1,8*109

5,4*1010

1,4*10-4

0,75

Celá stimulace

2,9*109

7,4*1010

1,7*10-4

0,78 ± 0,05

Úsek

Tabulka 2: Uvolněný seismický moment, injektovaná hydraulická energie, seismická
účinnost a směrnice b pro jednotlivé úseky, chyba určení směrnice b pro celou
stimulaci spočítána podle rovnice (13), Cotton Valley, Stage 2, fáze 1.
Seismické účinnosti injektáže pro jednotlivé úseky jsou stejného řádu a jejich hodnoty
jsou si velmi blízké. Jejich odlišnost tak může být způsobena chybou určení
seismického momentu jevů, která může dosáhnout až jednoho řádu. Nyní vykreslím
polohy zaznamenaných jevů ve stejných časových úsecích, ve kterých byla počítána
seismická účinnost injektáže, viz Obrázek 28. Z těchto obrázků je patrné, že během
prvních tří úseků této stimulace se seismicita vyskytovala v blízkém okolí vrtu. Teprve
při posledním, delším úseku stimulace se seismicita viditelně rozšířila do větší
vzdálenosti. Prostorové rozložení ohniskového mraku pak dobře koreluje se
spočteným azimutem a vertikálním sklonem, viz Obrázek 29. Spočtený azimut se
postupně ustálil na hodnotě 80o. Spočtený vertikální sklon mraku se pak pohybuje
kolem 0o a dosahuje maximálně hodnoty 10 o, což také velmi dobře odpovídá
zobrazenému prostorovému rozložení seismicity.
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Obrázek 28: Lokace jevů v rovině x-y (nahoře) a x-z (dole) pro jednotlivé úseky,
Cotton Valley, Stage 2, fáze 1.
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Obrázek 29: Azimut a sklon ohniskového mraku, Cotton Valley, Stage 2, fáze 1.
Prostorovému rozložení seismicity velmi dobře odpovídá také spočtený průběh
nárůstu poloos elipsoidu aproximujícího seismický mrak. Pro výpočet poloos
elipsoidu bylo zvoleno rozšiřující se okno. Z průběhu těchto poloos, znázorněných na
Obrázku 30, je jasně vidět, že největší je nárůst ve směru hlavní osy a v čase
odpovídajícím čtvrtému úseku stimulace. V předchozích časech je viditelný pouze
malý nárůst rozměrů této poloosy v době třetího úseku. Zbylé dvě poloosy pak mají
po celou dobu stimulace nárůst minimální, což také velmi dobře koreluje
s prostorovým rozložením seismicity v jednom hlavním směru.
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Obrázek 30: Nárůst velikosti poloos elipsoidu aproximujícího ohniskový mrak
spočtený v rozšiřujícím se okně s krokem 10 jevů, Cotton Valley, Stage 2, fáze 1.
Nyní můžeme elipsoid aproximovat koulí a porovnat nárůst poloměru koule
s kumulativním seismickým momentem. Na tomto porovnání na Obrázku 31 je vidět
silná korelace obou veličin. Nárůst seismického momentu, tedy výskyt seismicity, je
spjat s růstem zasaženého objemu horniny. Přímá úměrnost těchto křivek napovídá,
že k přeměně na seismickou energii dochází výhradně z energie hydraulické. Ze
známých velikostí poloos elipsoidu nyní můžeme spočíst jeho objem a srovnat jej
s objemem injektované kapaliny, což nám poslouží k odhadu elastické deformace.
Injektovaný objem kapaliny činil 1340 m3 a objem zasažené horniny vychází přibližně
0,05 km3. Výsledný poměr pak tedy je 2,7*10-5. Elastická deformace je tedy stejného
řádu jako v případě velkých zemětřesení, i geotermálního projektu Soultz-sousForets. Dalším nástrojem, který nám může umožnit sledování prostorového chování,
je vyobrazení vzdálenosti jevů od vrtu s časem. To je znázorněno na Obrázku 32.
Z vývoje této vzdálenosti je patrné to, co je již viditelné na zobrazení poloh jevů
v rovinách x-y, x-z a také z nárůstu rozměrů poloos elipsoidu, tedy že teprve ve
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čtvrtém úseku injektáže se seismicita začala šířit do větší vzdálenosti od injektážního
vrtu.

Obrázek 31: Nárůst poloměru koule aproximující objem zasažené horniny a
kumulativní seismický moment, Cotton Valley, Stage 2, fáze 1.

Obrázek 32: Vzdálenost ohnisek jevů od vrtu s časem, Cotton Valley, Stage 2, fáze 1
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Stage 3, fáze 1
Druhý datový soubor, který jsem měl k dispozici, obsahoval data týkající se první
fáze stimulace mělčí části ložiska, označené jako Stage 3. Tato stimulace byla svým
průběhem velmi podobná výše uvedené stimulaci hlubší vrstvy Stage 2, což je patrné
z Obrázku 33, kde je zobrazen průběh průtoku a tlaku. Stejně jako v předcházejícím
případě, i zde dosahoval průtok při čerpání přes 100 l/s a také výsledný objem
injektované kapaliny, který zde činí 1250 m3, je velmi podobný (Dinske, 2011). Tlak
byl opět měřen ve vrtu, v tomto případě se však změnilo hloubkové umístění
perforace. Pro stimulaci tohoto horizontu byl perforován hloubkový interval 26152696 metrů (Shapiro, 2008).

Další odlišností pak je, že stimulace neproběhla

rozdělena na čtyři, ale jen na tři úseky, což je patrné z Obrázků 33 a 34. Během této
stimulace pak bylo zaznamenáno celkem 1122 jevů, z nichž bylo přes 600
lokalizováno (Ruttledge a Phillips, 2003).

Obrázek 33: Průběh tlaku a průtoku, Cotton Valley, Stage 3, fáze 1.
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Obrázek 34: Průběh hydraulického výkonu, kumulativního seismického momentu a
momentových magnitud zaznamenaných jevů, Cotton Valley, Stage 3, fáze 1.
Na Obrázku 34 je zobrazen průběh hydraulického výkonu rovnice (1A) a
kumulativního seismického momentu. Pro lepší představu výskytu seismických jevů
jsou na tomto obrázku znázorněna také momentová magnituda jevů spočtená podle
rovnice (2). Hodnoty magnitud se pohybovaly v rozmezí od -2,4 do -1,2. V Obrázku
34 jsou vyznačeny také úseky, pro které jsem spočítal seismickou účinnost injektáže
podle rovnice (10). Do výpočtu této účinnosti také dosadím mírně odlišný litostatický
tlak nadloží. V tomto případě jeho hodnota činí 63 MPa (Rosepiler, 1979). Střižný
modul dosazujeme stejný jako u Stage 2, tedy 15,7 GPa (Berryman, 2004). Spočtené
seismické účinnosti spolu s uvolněným seismickým momentem a injektovanou
hydraulickou energií jsou uvedeny v Tabulce 3. Tato tabulka obsahuje také hodnoty
směrnic magnitudo-četnostního rozdělení, spočtených podle vzorce (12). Rozdělení
již bylo vykresleno na Obrázku 27.
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Uvolněný

Injektovaná

Seismická

Směrnice

seismický

hydraulická

účinnost

mag.-čet.

moment [Nm]

energie [J]

injektáže

rozdělení (b)

1.úsek

2,5*107

2,8*109

3,6*10-5

1,09

2.úsek

1,3*108

1,0*1010

5,1*10-5

1,22

3.úsek

6,0*108

5,1*1010

4,7*10-5

1,15

Celá stimualce

7,5*108

6,4*1010

4,4*10-5

1,16 ± 0,09

Úsek

Tabulka 3: Uvolněný seismický moment, injektovaná hydraulická energie, seismická
účinnost a směrnice b pro jednotlivé úseky, chyba b určena podle vzorce (13) pro
celou stimulaci, Cotton Valley, Stage 3, fáze 1.
Z Tabulky 3 vyplývá, že u této stimulace jsou si účinnosti ve všech úsecích velmi
podobné a rozdíly mezi nimi mohou být způsobeny jen chybou při určování
uvolněného seismického momentu.
Nyní můžeme zobrazit prostorové rozložení seismicity v jednotlivých úsecích, ve
kterých byla počítána seismická účinnost injektáže. Z tohoto srovnání plyne, stejně
jako v případě Stage 2, že se seismicita v prvních, krátkodobých úsecích stimulace
šířila jen nedaleko od vrtu. Dále od vrtu se seismicita rozšířila až v třetím úseku
stimulace, kdy injektáž do vrtu trvalo delší dobu. Prostorové rozložení seismického
mraku, vykreslené na Obrázku 35, pak i v tomto případě velmi dobře koreluje se
spočteným azimutem a sklonem. Azimut se v tomto případě velmi stabilně drží na
hodnotě přibližně 80o. Sklon osciluje mezi hodnotami 0o a 10o. Průběh obou těchto
úhlů je zobrazen na Obrázku 36.
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Obrázek 35: Lokace jevů pro jednotlivé úseky v rovině x-y (nahoře) a x-z (dole),
Cotton Valley, Stage 3, fáze 1.
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Obrázek 36: Azimut a sklon ohniskového mraku, Cotton Valley, Stage 3, fáze 1.
Prostorovému rozložení seismicity pak velmi dobře odpovídá také nárůst rozměrů
poloos elipsoidu aproximujícího ohniskový mrak. I v tomto případě, stejně jako u
Stage 2 je viditelné, že největší nárůst rozměrů je v případě hlavní poloosy a, viz
Obrázek 37. Poloosa b roste ve srovnání s a mnohem pomaleji. Na obou těchto
poloosách je však v jejich nárůstu vidět zlom, po kterém je nárůst jejich velikosti
rychlejší. Tento zlom odpovídá počátku třetího úseku stimulace. Tento jev koreluje
s rozložením seismicity, která se během třetího úseku dostala o poznání dále od vrtu
než v případě prvních dvou úseků. Nárůst na ose c je pak takřka nulový, což
odpovídá zanedbatelnému šíření seismicity ve směru osy c elipsoidu. To odpovídá
sklonu ohniskového mraku ležícímu přibližně mezi 0 o a 10o, viz Obrázek 36.
Nyní opět můžeme určit elastickou deformaci prostředí, která je poměrem
injektovaného objemu kapaliny (1250 m3) a objemu seismicky aktivované horniny
(0,04 km3). V tomto případě je tento poměr 2,9*10-5, tedy opět stejného řádu jako u
velkých zemětřesení, Soultzu i předchozího příkladu stimulace z Cotton Valley.
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Obrázek 37: Nárůst velikosti poloos elipsoidu aproximujícího ohniskový mrak
počítaný v rozšiřujícím se okně s krokem 10 jevů, Cotton Valley, Stage 3, fáze 1.
Nyní můžeme i pro tento případ aproximovat elipsoid koulí a vynést křivku, která
srovnává nárůst poloměru koule a kumulativní seismický moment. Tato křivka je
vykreslena v Obrázku 38 a stejně jako u stimulace hloubky Stage 2 je na ní vidět, že
k výraznému nárůstu rozměrů koule aproximující seismický mrak dochází na začátku
třetího úseku stimulace. Stejně jako v případě stimulace horizontu Stage 2 je zde
vidět přímá úměrnost, která vypovídá o přímé přeměně hydraulické energie na
seismickou.
Obrázek 39 ukazuje, že se stejně jako v předchozím případě stimulace hloubky
Stage 2, seismicita dostala nejdále od vrtu až v nejdéle trvající fázi injektáže.
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Obrázek 38: Nárůst poloměru koule aproximující objem zasažené horniny a
kumulativní seismický moment, Cotton Valley, Stage 3, fáze 1.

Obrázek 39: Vzdálenost ohnisek jevů od vrtu s časem, Cotton Valley, Stage 3, fáze 1
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Stage 3, fáze 2
Jak již bylo řečeno na počátku kapitoly o Cotton Valley, druhé fáze všech stimulací
byly prováděny čerpáním do vrtu CGU 21-09 a monitorováním ve vrtu CGU 22-09,
viz Obrázek 24 (Dinske, 2011). Zároveň během druhé fáze stimulace došlo
k výraznému snížení průtoku a také celkového objemu injektované kapaliny.
V případě stimulace hloubkové úrovně Stage 3, pro kterou jsem měl k dispozici
datové soubory, byl průtok na úrovni přibližně 26 l/s a celkový objem kapaliny dosáhl
419 m3 . Během této fáze stimulace bylo lokalizováno 370 seismických jevů (Dinske,
2011). Průběh tlaku a průtoku ukazuje Obrázek 40.

Obrázek 40: Průběh tlaku a průtoku, Cotton Valley, Stage 3, fáze 2.
Podle vzorce (1) pak opět spočteme hydraulický výkon a podle vzorce (2)
momentová magnituda jevů. Jejich hodnoty se pohybovaly v rozmezí -2,4 až -1,7.
Obě tyto veličiny pak spolu s kumulativním seismickým momentem vyneseme do
Obrázku 41. V tomto obrázku jsou zároveň vyznačeny úseky, v nichž počítám
seismickou účinnost. Pro téže úseky počítám také hodnotu směrnice magnitudočetnostního rozdělení podle rovnice (12). Rozdělení pro celou stimulaci je zobrazeno
na Obrázku 27.
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Obrázek 41: Průběh hydraulického výkonu, kumulativního seismického momentu a
momentových magnitud mikrootřesů, Cotton Valley, Stage 3, fáze 2.
Do vzorce (10) pro seismickou účinnost dosazujeme litostatický tlak nadloží i střižný
modul stejný jako v případě první fáze injektáže, tedy tlak nadloží 63 MPa (Rosepiler,
1979) a střižný modul 15,7 GPa (Berryman, 2004). Spočtené seismické účinnosti pro
jednotlivé úseky spolu s injektovanou hydraulickou energií, uvolněným seismickým
momentem a směrnicí magnitudo-četnstního rozdělení jsou uvedeny v Tabulce 4.
Uvolněný

Injektovaná

Seismická

Směrnice

seismický

hydraulická

účinnost

mag.-čet.

moment [Nm]

energie [J]

injektáže

rozdělení (b)

1.úsek

4,1*107

1,3*109

1,4*10-4

1,69

2.úsek

3,0*107

3,0*109

4,3*10-5

1,63

3.úsek

2,0*108

1,7*1010

5,2*10-5

1,70

Celá stimulace

2,7*108

2,1*1010

6,6*10-5

1,69 ± 0,17

Úsek

Tabulka 4: Uvolněný seismický moment, injektovaná hydraulická energie, seismická
účinnost a směrnice b pro jednotlivé úseky, chyba b pro celou stimulaci spočtena
podle vzorce (13), Cotton Valley, Stage 3, fáze 2.
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Obrázek 42: Lokace jevů pro jednotlivé úseky v rovině x-y (nahoře) a x-z (dole),
Cotton Valley, Stage 3, fáze 2.
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Z Tabulky 4 plyne, že nejvyšší účinnost je v prvním úseku stimulace, což odpovídá
největšímu poměru mezi uvolněným seismickým momentem a injektovanou
hydraulickou energií. Opět, stejně jak v předchozích případech, se však dá říci, že
tyto rozdíly mohou jít na vrub chyby při určování seismického momentu jevů. Na
Obrázku 42 pak můžeme vidět, že prostorové rozložení seismicity je velmi podobné
předchozím dvěma případům stimulací v Cotton Valley. V případě této stimulace je
však seismický mrak užší, tedy s menším rozptylem ve směru kolmém na protažení.
Tento menší rozptyl se poté projevuje na velké stabilitě spočteného azimutu a sklonu
elipsoidu v průběhu času, jak je vidět na Obrázku 43.

Obrázek 43: Azimut a sklon ohniskového mraku, Cotton Valley, Stage 3, fáze 2.
Nyní porovnám objem injektované kapaliny (419 m3) s objemem seismicky
aktivované horniny (0,002 km3), který nám napoví něco o elastické deformaci
prostředí. Tento poměr vychází 2,1*10-4 a je tedy o řád vyšší než v předchozích
případech. To je způsobeno zejména tím, že při třetinovém snížení objemu
injektovaného fluida nám objem seismicky zasažené horniny klesl o více než jeden
řád, což způsobilo větší elastickou deformaci prostředí. Nejvýraznější pokles
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seismicity se objevil ve vertikálním směru. Tento projev může být způsoben zejména
snížením průtoku kapaliny do vrtu na čtvrtinu proti první fázi stimulace stejné
hloubky. Kapalina s nižším průtokem pak pravděpodobně neměla dostatek energie
na překonání pevnosti prostředí ve vertikálním směru a její šíření tedy probíhalo
výhradně horizontálně. Stojí za pozornost, že velikost poloosy c je v tomto případě
natolik malá, že se pohybuje ve stejném řádu, jako chyba lokalizace. Mohlo tedy dojít
k otevření velmi tenké hydraulické trhliny, jejíž rozměry ve vertikálním směru jsou tak
malé, že dochází k deformaci spíše v rovině než v objemu. V tom případě není výše
uvedený údaj o objemové deformaci příliš relevantní.
Další graf, na kterém se malý rozptyl ohniskového mraku projeví, je nárůst poloos
elipsoidu aproximujícího tento mrak s časem. Ten je zakreslen na Obrázku 44 a
zřetelně ukazuje, že zatímco velikosti os b, c rostou jen minimálně, osa a roste
výrazně.

Obrázek 44: Nárůst velikosti poloos elipsoidu aproximujícího ohniskový mrak
počítaný v rozšiřujícím se okně s krokem 10 jevů, Cotton Valley, Stage 3, fáze 2.
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Nyní můžeme opět porovnat nárůst poloměru koule aproximující seismický mrak
s kumulativním seismickým momentem. Toto porovnání je vykresleno na Obrázku 45
a plyne z něj, že poloměr koule opět začíná prudce narůstat přibližně s počátkem
třetího úseku této stimulace. V tomto případě je však křivka nárůstu poloměru
kružnice velmi shlazená, což je dáno menším počtem zaznamenaných jevů proti
oběma předcházejícím příkladům téhož grafu z této lokality. Příčinou tohoto jevu je
pevný krok posunu rozšiřujícího se okna, který vzhledem k menšímu počtu jevů
způsobuje shlazení křivky. Stejně jako v předchozích dvou případech z této lokality, i
zde dochází k šíření seismicity do větší vzdálenosti od vrtu teprve v nejdéle trvajícím
úseku injektáže, viz Obrázek 46.

Obrázek 45: Nárůst poloměru koule aproximující objem zasažené horniny a
kumulativní seismický moment, Cotton Valley, Stage 3, fáze 2

61

Obrázek 46: Vzdálenost hypocenter jevů od vrtu s časem, Cotton Valley, Stage 3,
fáze 2.
Souhrn stimulací, Cotton Valley
Celkově se o stimulacích na lokalitě Cotton Valley dá říci, že chování hornin při nich
je velmi podobné. Podobnost je asi nejvíce patrná na prostorovém rozložení
seismicity, kde se azimut seismického mraku pro všechny fáze a hloubkové úrovně,
které jsem měl k dispozici, pohybuje v rozmezí plus mínus 10o kolem hodnoty 80o.
Tento směr pak velmi dobře odpovídá určené hodnotě směru maximálního
horizontálního napětí SHmax, který je také 80o (Rosepier, 1979). Tato podobnost
směrů maximálního horizontálního napětí a seismického mraku nahrává úvaze, že se
jedná o hydraulickou trhlinu, která se šíří prostředím. Velmi podobný byl také sklon
těchto mraků, který ležel mezi 0o a 10o. Podobný je u všech tří případů také průběh
nárůstu poloměru koule, stejně jak poloos elipsoidu. Oba tyto rozměry rostou
v posledních úsecích stimulací, které trvaly nejdéle a bylo během nich injektováno
největší množství kapaliny.
Jak plyne ze srovnání Tabulek 2-4, nejvyšší spočtenou seismickou účinnost
vykazovala první fáze stimulace horizontu Stage 2. Zde dosáhla účinnost řádu 10 -4,
ve zbylých dvou případech pak řádu 10 -5. To by naznačovalo, i pro velmi blízké
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horizonty s takřka totožnou geologií se může účinnost výrazně lišit. V tomto případě
by mohl rozdíl být způsoben hloubkou, horizont Stage 2 je totiž přibližně o 150 metrů
hlouběji než Stage3. O vyšší účinnosti hlubšího horizontu Stage 2 také napovídal
fakt, že se u něj objevovaly seismické jevy nejdelší dobu po ukončení injektáže. Tyto
jevy, které jsem následně zahrnul do výpočtu seismické účinnosti pro celou stimulaci,
tak mohly vytvořit právě zmíněný řádový rozdíl.
Velmi odlišné výsledky dávaly jednotlivé stimulace také co se týká velikosti směrnice
magnitudo-četnostního rozdělení. To by mohlo být způsobeno velmi odlišným
rozpětím magnitud. Nejnižší hodnotu tak směrnice tak vykazuje první fáze stimulace
hloubky Stage 2, kde je ovlivněna výskytem anomálně silných jevů, které u zbylých
dvou stimulací chybí, viz Obrázek 27. Na témže obrázku je také vidět, že největší
směrnici má druhá fáze stimulace horizontu Stage 3, kde se vyskytovaly jevy
nejslabší. V tomto ohledu jsou spočtené hodnoty směrnice b opačné než seismické
účinnosti injektáže. Tam kde je tato směrnice nejmenší a vyskytují se tedy nejsilnější
jevy, je seismická účinnost nejvyšší a naopak v případě výskytu nejslabších jevů
vychází také nejnižší seismická účinnost injektáže.
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6. Diskuze
Hodnoty spočtených seismických účinností injektáže pro jednotlivé lokality se
výrazně liší a jsou shrnuty v Tabulce 5 spolu s uvolněným skalárním seismickým
momentem, injektovanou hydraulickou energií a směrnicí magnitudo-četnostního
rozdělení (b).
Uvolněný
Lokalita

seismický
moment
[Nm]

Injektovaná

Seismická

Směrnice

hydraulická

účinnost

mag.-čet.

energie [J]

injektáže

rozdělení (b)

Gross Schönebeck

4,4*108

4,4*1011

1,9*10-6

-

Soultz-sous-Forets

2,1*1014

3,0*1011

1,6

1,53 ± 0,04

2,9*109

7,4*1010

1,7*10-4

0,78 ± 0,05

7,5*108

6,4*1010

4,4*10-5

1,16 ± 0,09

2,7*108

2,1*1010

6,6*10-5

1,69 ± 0,17

Stage 2,
fáze1
Cotton

Stage 3,

Valley

fáze 1
Stage 3,
fáze 2

Tabulka 5: Uvolněný seismický moment, injektovaná hydraulická energie, seismická
účinnost injektáže, směrnice b a chyba jejího určení pro jednotlivé lokality.
Z tabulky 5 je patrné, že seismické účinnosti pro jednotlivé lokality se dost výrazně
liší. Z porovnání hodnot je také patrné, že se nedá obecně říci, že geotermální
rezervoáry mají vyšší hodnotu seismické účinnosti injektáže než ložiska uhlovodíků.
Je sice možné, že geotermální lokalita Gross Schönebeck je jen výjimka, která
potvrzuje toto pravidlo, ale spíše tato výjimka poukazuje na zásadní vliv lokální
geologie. Stimulace krystalických hornin na lokalitách Gross Schönebeck a Soultzsous-Forets probíhala za podobných hydraulických, časových a hloubkových
podmínek, přesto se seismická účinnost z těchto lokalit liší o 6 řádů. Zásadní
geologická odlišnost těchto lokalit spočívá v tom, že zatímco v případě Soultzu se
jedná o masivní granitickou formaci, v případě Gross Schönebecku se jedná o
tenkou vrstvu vyvřelin v sedimentech. Právě tyto důvody zřejmě stojí za tím, že bylo
u tohoto německého geotermálního výměníku i přes největší množství injektované
hydraulické energie uvolněno tak malé množství energie seismické.
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Ze stimulace lokality Gross Schönebeck by také bylo možné odhadnout seismickou
účinnost injektáže pro sedimentární a vulkanické horniny při shodném nadloží. Tento
odhad však můžeme učinit jen z počtu seismických jevů, které byly dostatečně silné,
aby mohly být zaznamenány. Během stimulace vulkanického horizontu bylo takových
jevů padesát, zatímco během stimulace sedimentů jen dva. Dalo by se tedy říci, že
seismická aktivita sedimentů i jejich seismická účinnost injektáže budou nižší. Jedná
se však jen o odhad, který vzhledem k malému počtu jevů a jejich nízké intenzitě
nemohu početně podložit.
Stojí také za povšimnutí, že se seismická účinnost injektáže může až o jeden řád lišit
i u jednoho geologického celku v jeho různých hloubkových úrovních, jak nám
ukazují výsledky z Cotton Valley. Tyto odlišnosti ale mohou být způsobeny také
určováním seismického momentu, které je samo o sobě zatíženo velkou chybou a tu
pak přenáší do výpočtu seismické účinnosti injektáže.
Významnou měrou se na seismické aktivitě prostředí mohou podílet také napěťové
podmínky na jednotlivých lokalitách. Tyto parametry jsem ale ve své práci nijak
detailně nestudoval a jde tedy jen o úvahu.
Velikost parametru seismické účinnosti injektáže nám dovoluje odhadnout seismické
riziko pro danou oblast. Jak se ukazuje, tak hodnota pro Soultz, která je řádu 10 0 již
znamená, že se mohou objevovat poměrně silné seismické jevy a je uvolňováno
velké množství seismického momentu. Oblast s takovou seismickou účinností se
tedy jeví jako riziková. Naproti tomu zbylé lokality s účinností v řádu 10-4 až 10-6 se
zdají být poměrně bezpečné, neboť uvolněných seismických jevů je podstatně méně
a jsou o poznání slabší.
Lokální geologie a aktuální napěťové podmínky hornin zřejmě hrají také velkou v roli
v tom, že se nepodařilo odhalit žádný pravidelný časový vývoj seismické účinnosti
injektáže. Tento parametr byl u lokalit, u nichž bylo možné jej počítat v různých
časových intervalech, velice časově proměnný a v různých časových úsecích
jednotlivých stimulací nepravidelně kolísal, ovšem ve všech případech v rámci chyby
vyvolané určováním skalárního seismického momentu.
Seismická účinnost injektáže nám také může napovědět o tom, zda je na lokalitě
vyvolávána seismicita trigrovaná nebo indukovaná. Z definice seismické účinnosti
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plyne, že čím vyšší je seismická účinnost injektáže, tím spíše se jedná o seismicitu
trigrovanou, neboť dojde k uvolnění většího seismického momentu. Posouzení, zda
se jedná o seismicitu indukovanou nebo trigrovanou však není přesně definované a
tak je třeba tento parametr používat společně s dalšími postupy.
Analýza směrnice magnitudo-četnostního rozdělení přinesla zjištění, že se tato
hodnota může velmi lišit i pro podobné injektáže v prakticky totožném geologickém
prostředí, jak ukazuje příklad z Cotton Valley. Hodnota b-value nám tedy může
pomoci zjistit, ve kterých intervalech se vyskytovaly nejsilnější jevy.Velmi dobře se
osvědčily také statistické nástroje umožňující sledování seismicity v prostoru a čase.
Tyto nástroje nám pak umožnily nejen opticky, ale také početně určit azimut a sklon
šířícího se ohniskového mraku. Díky těmto nástrojům je možné například vhodně
vytipovat místo pro určení případných dalších vrtů. Známe díky tomu také směr, ve
kterém případně hrozí největší riziko výskytu silnějších seismických jevů.
Velice zajímavé srovnání přineslo také porovnání elastických deformací na
jednotlivých lokalitách. Na příkladech, kde byla spočtena, vychází deformace ve
stejném řádu jako deformace u zemětřesení na Sumatře z roku 2004 (viz Kapitola 4),
tedy řádu přibližně 10-5. V případě druhé fáze stimulace horizontu Stage 3 na lokalitě
Cotton Valley jsme se ale dostali do situace, kdy je deformace ve směru nejmenší
poloosy elipsoidu tak malá, že se nedá úplně hovořit o objemové, ale spíše plošné
deformaci prostředí. Porovnávat poté objem takto zasažené horniny s objemem
injektované kapaliny není zcela přesné.
Zajímavý je také fakt, že vyšší seismická účinnost souvisí s lokalitami, na kterých po
uzavření vrtu nedošlo k okamžitému prudkému poklesu tlaku kapaliny. Na lokalitě
Gross Schönebeck, kde po ukončení čerpání do vrtu spadl tlak prakticky ihned na
nulu, došlo k výskytu seismických jevů současně s tímto prudkým poklesem. Na
zbylých dvou lokalitách pak tlak kapaliny ve vrtu po ukončení čerpání klesal pozvolna
a seismické jevy se vyskytovaly i po uzavření vrtů. Zároveň pak pro tyto lokality byla
spočítána vyšší seismická účinnost. Tento jev by mohl nasvědčovat, že průběh tlaku
kapaliny po ukončení čerpání může mít souvislost se seismickou účinností dané
lokality. Tato myšlenka je však spekulativní a bylo by potřeba ověřit její případnou
pravdivost na dalších datových souborech.
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Podle spočtené seismické účinnosti injektáže by bylo možné odhadnout seismické
riziko nových oblastí před samotným začátkem masivní stimulace. K tomuto odhadu
by bylo možné použít menší krátkodobou injektáž. Je však otázka, zda-li by při malé
injektáži byly vyvolány dostatečně silné seismické jevy, které by pak umožnily
srovnání uvolněné energie otřesů s injektovanou hydraulickou energií.
Bylo by vhodné spočítat seismickou účinnost injektáže pro další stimulace z již
uvedených oblastí, ale také pro nové oblasti. Tím by se mohlo ověřit, zda-li je tento
parametr dostatečně reprezentativní pro vyjádření míry seismického rizika na
odlišných stimulovaných lokalitách.
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7. Závěr
Výsledky diplomové práce ukazují, že geotermální lokalita Soultz-sous-Forets se jeví
jako seismicky nejrizikovější a dá se u ní předpokládat výskyt silnějších seismických
jevů. Můžeme tedy použít nástroje statistické analýzy seismicity pro monitorování
prostorového rozložení těchto rizik. V případě ložiska uhlovodíků Cotton Valley je
seismické riziko nízké. Zaznamenaná seismicita je ale natolik silná, že nám přináší
užitečné informace o pohybu kapaliny v prostředí. Díky tomu je možné naplánovat
například přesnější umístění dalších vrtů na ložisku. U geotermálního výměníku
Gross Schönebeck je seismické riziko nejnižší ze všech uvedených oblastí. V tomto
případě je ale seismicita tak nízká, že nám nepřináší ani užitečné informace o
pohybu kapaliny. Pro monitorování takovéhoto výměníku je potřeba využít vhodnější
metody.
Porovnání seismických a hydraulických dat zaznamenávaných během hydraulické
stimulace nám dovoluje operovat s poměrem celkové uvolněné energie otřesů a
injektované hydraulické energie, který nazýváme seismická účinnost injektáže.
Hodnota této účinnosti dovoluje odhadnout míru seismického rizika na dané lokalitě.
Kromě toho je možné díky sledování rozložení seismicity v čase a prostoru určit
směry, pro které by případné riziko bylo největší. Tento poměrně jednoduchý nástroj
je tak velmi vhodný k posouzení seismické aktivity lokality. Díky těmto schopnostem
je zaznamenávání seismicity pro monitorování hydraulických stimulací používáno.
Ani seismicita však není účinná vždy a všude. Vyskytují se lokality, kde je počet
zaznamenaných seismických jevů tak nízký, že nám nedokáže přinést téměř žádné
užitečné informace. Takovýchto míst však je malá část a díky tomu můžeme
seismicitu využívat k získávání potřebných informací o chování hornin při hydraulické
stimulaci.

68

8. Seznam použité literatury
Aki K., 1965, Maximum likelihood estimate of b in the formula logN = a-bM and its
confidence limits, Bulletin of the earthquake research institute, Vol. 43, p. 237-239.
Baisch S., Harjes H.P., 2003, A model for fluid-injection-induced seismicity at KTB,
Germany, Geophysical Journal International, 152, p.160-170.
Berryman J.G., 2004, Pore fluid effects on shear modulus for sandstones with soft
anisotropy, 2004 Int. Mech. Engng. Congress and Exposition Anaheim, CA, United
States.
Dahm T., Hainzl S., Becker D., FKPE (Forschungskollegium Physik der Erkorpers)
group DINSeis, 2011, How to discriminate induced, triggered and natural seismicity.
Dinske C., 2011, Interpretation of fluid-induced seismicity at geothermal and
hydrocarbon reservoirs of Basel and Cotton Valley.
Duncan P., Eisner L., 2010: Reservoir characterization using surface microseismic
monitoring. Geophysics, 75 (5), 75A139-75A146, doi: 10.1190/1.3467760.
Fischer T., Guest A., 2011, Shear and tensile earthquakes by fluid injection,
Geophysical research letters, Vol.38, L05307, doi:10.1029/2010GL045447.
Fischer T., Hainzl S., Eisner L., Shapiro S.A., Le Calvez J., 2008, Microseismic
signatures od hydraulic fracture growth in sediment formations: Observations and
modeling, J. Geophys. Res., 113, B02307, doi:10.1029/2007JB005070.
Gibbs J. F., Healy J. H., Raleigh C. B., Coakley J., 1973, Seismicity in the Rangely,
Colorado, Area: 1962-1970, Bulletin of Seismological Society of America, Vol.63,
No.5, p. 1557-1570.
Kwiatek G., Bohnhoff M., Dresen G., Schulze A., Schulte T., Zimmermann G.,
Huenges E., 2010, Microseismicity induced during fluid-injection: A case study from
the geothermal site at Gross Schönebeck, North German basin, Acta Geophysica,
DOI:10.2478/s11600-010-0032-7.

69

Moeck I., Kwiatek G., Zimmermann G., 2009, Slip tendency analysis, fault
reactivation potential and induced seismicity in a deep geothermal reservoir, Journal
of Structural Geology 31, 2009, p. 1174-1182.
Ruttledge J.T., Phillips W.S., 2003, Hydraulic stimulation of natural fractures as
revealed by induce microearthquakes, Carthage Cotton Valley gas field, Texas,
Geophysics, Vol.68, No.2, March-April 2003, p. 441-452.
Rosepiler M.J., 1979, Determination of principal stresses and confinement of
hydraulic fractures in Cotton Valley, DOI: 10.2118/8405-MS.
Shapiro S.A., Dinske C., Langenbruch C., 2011, Quantification of fluid-induced
microseismic activity using seismogenic index, Third passive seismic workshop.
Shapiro S.A., 2008, Microseismicity – a tool for reservoir characteritazion, ISBN 97890-73781-70-2, p. 49-56.
Shearer P.M., 2009, Introduction to Seismology, Second edition, 2009.
Valley B., Evans K.F., 2006, Stress state at Soultz to 5km depth from wellbore failure
and hydraulic observations, prezentváno na Thirty-second workshop on geothermal
reservoir engineering, Stanford University, Stanford, California, 22.-24.ledna.
Wang X., Liu P. L.-F., 2006, An analysis of 2004 Sumatra earthquake fault plane
mechanisms and Indian Ocean tsunami, Journal of hydraulic research, Vol.00, p. 1-8.
Weidler R., Gérard A., Baria R., Baumgärtner J., Jung R., 2002. Hydraulic and
microseismic results of a massive stimulation test at 5 km depth at European Hot dry
rcok test site, Soultz, France, Proceedings, Twenty-seventh Workshop Geothermal
Reservoir Engineering, Stanford, Stanford University, California, USA, January 2830, 2002, str. 95-100.
Weidler R., 2000, Hydraulic stimulation of the 5km deep well GPK-2, HDR-project
Soultz-sous-Forets.
Zoback M.D., 2007, Reservoir geomechanics, Cambridge University Press, ISBN978-0-521-77069-9.

70

9. Přílohy
Přikládám část skriptu z programu Matlab, která ukazuje jak jsem počítal vlastní čísla
a vektory v rozšiřujícím se okně. Z vlastních čísel a vektorů pak počítám velikost
poloos elipsoidu, poloměr kružnice, azimut a sklon seismického mraku. Dále
přidávám také výpočet časové změny (derivace) poloměru koule a kumulativního
seismického momentu. Uvedený příklad pro lokalitu Soultz.

% rozšiřujcí se okno, vstupní parametry x, y, z jsou tvořeny polohami
lokalizovaných seismických jevů
step = 50;
% krok posunu okna
j=0;
for i=1:stp:(length(x)-stp)
j=j+1;
% vytvoření čtvercových matic lokalizovaných jevů a jejich centrování, pro
takto vytvořené matice následně pomocí funkce EigSig spočteme vlastní čísla
(aux) a vlastní vektory (aux2), přiřazení časového okna (twin) vlastním
číslům a vektorům z původních časů lokalizovaných jevů (datS), určení
jednotlivých poloos elispodiu (en)
xx = x(1:i+step); yy = y(1:i+step); zz = z(1:i+step);
xx = xx-mean(xx); yy = yy-mean(yy); zz = zz-mean(zz);
[aux aux2] = EigSig(xx,yy,zz);
en(j,1:3) = [aux2(1,1) aux2(2,2) aux2(3,3)];
twin(j) = mean(datS(i:i+len));

% spočtení kumulativního seismického momentu (cum_m0)z magnitud (mag) a
jeho převedení na stejné časové úseky (twin) jako mají vlastní čísla, abych
mohl porovnat nárůst seismického momentu s nárůstem poloměru koule
aproximující seismický mrak
m=1.5*mag+9.1;
m0=10.^m;
cum_m0=cumsum(m0);
moment(j)=cum_m0(i+len);
% spočtení azimutu (str) a sklonu (dip) seismického mraku z vlastních
vektorů (aux), převedení striku na hodnoty v rozmezí -90 až 90 stupňů
str(j) = 180/pi()*atan2(aux(1,1),aux(2,1));
dip(j) = 180/pi()*asin(aux(3,1));
if str(j)<-90 str(j)=str(j)+180;
end;
if str(j)>90 str(j)=str(j)-180;
end;
end
% výpočet objemu elipsoidu z jeho poloos
ve=abs((4/3)*pi*en(:,1).*en(:,2).*en(:,3));
% výpočet poloměru kružnice z výše uvedeného objemu
r3=(3*ve)/(4*pi());
r=nthroot(r3,3);
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% časová derivace poloměru koule, shlazeno klouzajícím průměrem s krokem 10
(krucek)
der_koule=diff(r)./diff(twin');
krucek=10;
der_koule=filter(ones(1,krucek)/krucek,1,der_koule);
% časová derivace kumulativního seismického momentu, shlazeno klouzajícím
průměrem s krokem 10 (krucek)
der_moment=diff(moment)./diff(twin);
der_moment=filter(ones(1,krucek)/krucek,1,der_moment);
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