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1.

WSTÊP

Efektem procesu wiercenia otworów jest powstawanie znacznej iloci odpadów
wiertniczych, gromadzonych w do³ach urobkowych lub odpowiednich zbiornikach. Odpady te zawieraj¹ w swym sk³adzie urobek skalny powstaj¹cy w czasie wiercenia otworu,
odpady zu¿ytych, zwykle obrobionych chemicznie p³uczek wiertniczych i innych p³ynów
technologicznych, stosowanych w procesie wykonywania otworu.
Powa¿nym problemem jest likwidacja nagromadzonych odpadów lub ich przetworzenie i zneutralizowanie w taki sposób, aby nie stanowi³y zagro¿enia dla otaczaj¹cego je rodowiska.
Podejmowane s¹ równie¿ prace nad wykorzystaniem odpadów wiertniczych w mieszankach kompozytowych z gleb¹, pod k¹tem ich zastosowania do rekultywacji zdegradowanych dzia³alnoci¹ przemys³ow¹ terenów lub jako grunty budowlane, np. do wykonywania uszczelnieñ mineralnych itp.
Zaprezentowane wyniki dotycz¹ badañ mieszanek sporz¹dzonych z odpadów wiertniczych, zgromadzonych w do³ach urobkowych, z gruntem pobranym z otoczenia tych do³ów
oraz dodatkami organicznymi w postaci s³omy i trocin drewna.
2.

ANALIZA PRZYDATNOCI KOMPOZYTÓW MINERALNO-GRUNTOWYCH
DO BUDOWY USZCZELNIEÑ MINERALNYCH

Za³o¿ono, ¿e wykorzystamy grunty rodzime, pobrany z otoczenia do³ów urobkowych,
jako sk³adnik mieszanek kompozytowych przeznaczonych do budowy uszczelnieñ mineralnych. Wykonano badania [4] w celu okrelenia przydatnoci gruntu rodzimego do tego
rodzaju zastosowañ. Wyniki badañ zestawiono w tabeli 1.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych WWNiG AGH

689

Tabela 1
W³aciwoci fizyczne i geotechniczne gruntu rodzimego oraz kompozytu mineralno-gruntowego
Grunt rodzimy

Kompozyt
mineralno-gruntowy

Maksymalna gêstoæ objêtociowa
szkieletu gruntowego ñds, kg/m3

1699

1657

Wilgotnoæ optymalna wopt, %

17,0

16,8

Granica p³ynnoci wL, %

41,2

42,9

Granica plastycznoci wp, %

17,2

20,3

Wskanik plastycznoci Ip, %

24,0

Nazwa w³aciwoci

Wspó³czynnik filtracji k, m/s

22,6
–5

0,29⋅10

1,19⋅10–5

Badany grunt rodzimy zaklasyfikowano jako grunt drobnoziarnisty, mineralny, który
pod wzglêdem in¿yniersko-geologicznym mo¿na okreliæ jako glina ze ¿wirem [2].
Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, ¿e badany grunt rodzimy nie
spe³nia wymagañ niezbêdnych do budowy uszczelnieñ mineralnych, przede wszystkim ze
wzglêdu na zbyt du¿¹ wartoæ wspó³czynnika filtracji oraz wskanika plastycznoci [4]
i wymaga modyfikacji, w celu uzdatnienia do tego rodzaju zastosowañ.
Ze wzglêdu na sk³ad ziarnowy badanych odpadów wiertniczych, zgromadzonych
w do³ach urobkowych, w których zawartoæ frakcji py³owej i i³owej przekracza³a 38%,
przy braku frakcji ¿wirowej i kamienistej oraz przy znacznej zawartoci minera³ów ilastych, pochodz¹cych zarówno z przewiercanych warstw skalnych, jak i z odpadów p³uczek
wiertniczych [1], podjêto próbê zmniejszenia wspó³czynnika filtracji gruntu rodzimego poprzez dodanie niewielkiej iloci (ok. 14%) zestalonego odpadu wiertniczego do gruntu rodzimego. W ten sposób uzyskano kompozyt mineralno-gruntowy, który poddano badaniom
laboratoryjnym pod k¹tem jego przydatnoci do budowy uszczelnieñ mineralnych. Wyniki
badañ zestawiono w tabeli 1.
Niestety, zarówno wartoæ wskanika plastycznoci, jak i wspó³czynnika filtracji
kompozytu nie mieci³y siê w przedziale wartoci wymaganych. Zanotowano niewielki
spadek wartoci wskanika plastycznoci kompozytu w porównaniu z gruntem rodzimym.
Natomiast zwiêkszeniu, pomimo zwiêkszonej zawartoci minera³ów ilastych, uleg³a wartoæ wspó³czynnika filtracji. Nale¿y to zjawisko t³umaczyæ faktem wystepowania w odpadzie wiertniczym substancji chemicznych takich, jak: wêglowodory i ich pochodne, biocydy, substancje powierzchniowo czynne, a tak¿e sole takich pierwiastków jak Na, K, Ca,
Mg, w postaci chlorków i siarczków. Substancje te wp³ywaj¹ znacz¹co na takie w³aciwoci
rodowiska glebowo-gruntowego jak porowatoæ, w³aciwoci filtracyjne oraz w³aciwoci
strukturalne [6].
Poniewa¿ okaza³o siê, ¿e sporz¹dzony kompozyt mineralno-gruntowy, z zastosowaniem miejscowych sk³adników, nie mo¿e byæ stosowany do celów uszczelnieñ mineralnych, podjêto próbê poszukiwania innych mo¿liwoci zastosowañ zgromadzonych odpadów wiertniczych.
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3.

ANALIZA MO¯LIWOCI
BEZPIECZNEGO SK£ADOWANIA ODPADÓW WIERTNICZYCH
W POSTACI KOMPOZYTÓW MINERALNO-GRUNTOWYCH

Podstawowym procesem przygotowania odpadu wietniczego do jego sk³adowania na
sk³adowisku odpadów lub ewentualnego przystosowania do pozostawienia w miejscu jego powstania jest ods¹czenie fazy ciek³ej, a nastêpnie zestalenie koloidalno-szlamistej pozosta³oci.
Poddana badaniu sta³a frakcja odpadu wiertniczego charakteryzowa³a siê gêstoci¹ objêtociow¹ ok. 1470 kg/m3, przy wilgotnoci naturalnej oko³o 155% i niemierzalnej wartoci wskanika nonoci [7].
W celu zestalenia odpadu wiertniczego sporz¹dzono mieszankê odpadu z gruntem rodzimym, w stosunku wagowym 1:1. W efekcie otrzymano kompozyt mineralno-gruntowy
o gêstoci objêtociowej ok. 1750 kg/m3 i wilgotnoci ok. 15%. Nastêpnie poddano go
procesowi zagêszczania w aparacie Proctora, metod¹ normaln¹ (I) [2, 3].
Dla zagêszczonych prób kompozytów mineralno-gruntowych okrelono wartoci
wskaników nonoci, w prasie CBR  Marshall [5]. W przedziale zmian wilgotnoci ok.
28÷33% uzyskano wskaniki nonoci badanych prób w zakresie ok. 3,7÷0,6% [7].
W celu zwiêkszenia parametrów wytrzyma³ociowych badanych kompozytów zastosowano domieszkê 5% cementu, w stosunku wagowym do odpadu, uzyskuj¹c w ten sposób
obni¿enie wilgotnoci w zakresie do ok. 19÷21% oraz wzrost wskanika nonoci w przedziale do ok. 4,8÷6,4%. Zwiêkszenie udzia³u cementu w kompozytach do 10% wagowo,
w stosunku do odpadu, skutkowa³o zwiêkszeniem wskanika nonoci tych kompozytów
do ok. 11,4%, przy ich wilgotnoci wynosz¹cej ok. 21% [7].
W wyniku badañ ustalono, ¿e utworzone z udzia³em zdetoksykowanych, zestalonych
odpadów p³uczkowych kompozyty mineralno-gruntowe zagêszczone i wzmocnione cementem mo¿na poddaæ próbie sk³adowania w miejscu powstania odpadów.
Utworzone kompozyty charakteryzuj¹ siê zwiêkszonymi parametrami wytrzyma³ociowymi, brakiem w³aciwoci tiksotropowych, co zapobiega utracie przez nie w³aciwoci ¿elowych wraz ze wzrostem wilgotnoci, a tak¿e wi¹¿¹ w swojej strukturze pozosta³oci
zwi¹zków chemicznych, zmniejszaj¹c niebezpieczeñstwo powstawania odcieków.
Proponuje siê przykrycie sk³adowiska powsta³ych kompozytów z odpadami wiertniczymi wierzchni¹ warstw¹ urodzajnej gleby w celu zrekultywowania zdegradowanego
dzia³alnoci¹ przemys³ow¹ terenu.
4.

ANALIZA PRZYDATNOCI KOMPOZYTÓW GLEBOWYCH
DO CELÓW REKULTYWACYJNYCH

Próby przyrodniczego zagospodarowania odpadów s¹ obecnie najbardziej perspektywiczn¹ ide¹. Nale¿y jednak uwzglêdniæ fakt, ¿e przydatnoæ odpadów, np. do rekultywacji
terenów, uzale¿niona jest m.in. od w³aciwoci fizyczno-chemicznych oraz biologicznych
tych odpadów. Próby ró¿norodnego zagospodarowania odpadów mog¹ prowadziæ do ska¿enia gleby, a w konsekwencji do ska¿enia rolinnoci np. metalami ciê¿kimi. Ponadto, nale¿y uwzglêdniæ w pracach rekultywacyjnych czynnik czasu, poniewa¿ niekiedy odtworzenie produktywnej gleby na terenach zdegradowanych przez prowadzenie np. dzia³alnoci
wiertniczej jest zwykle procesem d³ugotrwa³ym [6].
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Poniewa¿ jednak kompozytowe mieszanki, odpad wiertniczy-grunt rodzimy, nie uzyskuj¹ odpowiednich parametrów do zastosowañ na uszczelnienia mineralne, a ich parametry wytrzyma³ociowe, bez dodatkowych zabiegów technologicznych, s¹ równie¿ niewielkie, podjêto badania nad przydatnoci¹ tych kompozytów do zastosowañ w rekultywacji
terenów zdegradowanych dzia³alnoci¹ przemys³ow¹.
W tym celu, do kompozytów mineralno-gruntowych sporz¹dzonych z odpadu wiertniczego i gruntu rodzimego, w stosunku wagowym 1:1÷1:1,5, dodano domieszki organiczne, w postaci s³omy i trocin drewna, w celu zainicjowania w powsta³ych mieszankach procesów glebotwórczych [6].
Otrzymane mieszanki poddano analizom laboratoryjnym w celu okrelenia niektórych w³aciwoci fizycznych i geotechnicznych. Wyniki badañ zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2
Parametry fizyczne i geotechniczne kompozytów glebowych
Kompozyt glebowy z odpadem
wiertniczym z zawartoci¹:

Nazwa

wody wodoci¹gowej

solanki

51,1÷64,0

39,1÷50,0

1370÷1580

1480÷1720

Gêstoæ objêtociowa szkieletu gruntowego ñd, kg/m

850÷1000

1000÷1220

Maksymalne odkszta³cenie å, %
pod obci¹¿eniem jednostkowym: ó = 12,5 kPa,
ó = 100 kPa,

2,3÷5,5
9,06÷22,58

2,29÷7,4
7,58÷16,6

Wskanik pêcznienia Ep, %

1,05÷5,1

0,7÷6,3

Wilgotnoæ pêcznienia wEp, %

57,2÷68,6

39,4÷55,9

Spójnoæ c, kPa

1,56÷5,28

–

Wilgotnoæ naturalna wn, %
3

Gêstoæ objêtociowa gruntu ñ, kg/m

3

K¹t tarcia wewnêtrznego Ö,

o

Wspó³czynnik filtracji k, m/s

1,24÷2,38
–6

10 ÷10

–5

–
–6

10 ÷10–5

Parametry wytrzyma³ociowe miêkkoplastycznych kompozytów glebowych, ze
wzglêdu na ich du¿¹ wilgotnoæ, osi¹ga³y znikomo ma³e wartoci. W³aciwoci te mog¹
ulegaæ zmianom wraz ze zmian¹ wilgotnoci. Nale¿y wiêc braæ pod uwagê m.in. warunki
atmosferyczne oraz porê roku odpowiedni¹ do wykonania prac zwi¹zanych z wykorzystaniem kompozytów glebowych z odpadami wiertniczymi, np. do celów rekultywacyjnych.
Du¿a wilgotnoæ kompozytów by³a konsekwencj¹ wymieszania uwodnionych odpadów wiertniczych, bez ods¹czania fazy ciek³ej, z gruntem rodzimym o wilgotnoci ok.
15%.
Poddane obci¹¿eniom ciskaj¹cym kompozyty glebowe mog¹, na skutek zagêszczania, zmniejszaæ swoj¹ objêtoæ do ok. 20% [8]. Natomiast ich podatnoæ na pêcznienie jest
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niewielka. Stopieñ pêcznienia wiêkszoci badanych prób waha³ siê w przedziale od bardzo
niskiego do redniego [9].
Zarówno parametry fizyczne jak te¿ geotechniczne badanych kompozytów glebowych
wskazuj¹ na mo¿liwoæ zastosowania ich do celów uprawowych, szczególnie nierolniczych, w postaci wyk³adzin cienkowarstwowych.
Ze wzglêdu jednak na zawartoæ, w odpadach wiertniczych, ró¿norodnych zwi¹zków
chemicznych, toksykantów wêglowodorowych oraz metali ciê¿kich, nale¿y poddaæ je procesom detoksykacji, przed wykorzystaniem ich w mieszankach kompozytowych, do celów
uprawowych [6].
5.

WNIOSKI

1) Przebadane kompozyty gruntowo-mineralne, sporz¹dzone jako mieszanki gruntu rodzimego ze zgromadzonym w do³ach urobkowych odpadem wiertniczym, pomimo
znacz¹cego udzia³u w ich sk³adzie minera³ów ilastych oraz frakcji drobnoziarnistych,
nie spe³niaj¹ wymagañ stawianych gruntom przeznaczonym do budowy uszczelnieñ
mineralnych np. sk³adowisk odpadów komunalnych.
2) Mieszanki mineralno gruntowe odpadów wiertniczych z gruntem rodzimym, poddane
procesom detoksykacji, pozbawione ropopochodnych oraz solanki, zagêszczone
i wzmocnione niewielkimi dodatkami materia³ów wi¹¿¹cych np. cementu, mog¹ spe³niaæ wymagania dla sk³adowania ich w miejscu powstania odpadów wiertniczych.
3) Mineralno-gruntowo-organiczne kompozyty, sporz¹dzone z udzia³em zdetoksykowanych odpadów wiertniczych mog¹, ze wzglêdu na ich parametry fizyczno-chemiczne
oraz geotechniczne, byæ przeznaczone np. do celów rekultywacji terenów zdegradowanych dzia³alnoci¹ przemys³ow¹, pod uprawy lene lub rolin energetycznych.
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