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1.

WSTÊP

Eksploatacja z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego, oprócz pozyskiwania wêglowodorów, powoduje równie¿ wydobycie na powierzchniê wód z³o¿owych, których zagospodarowanie staje siê powa¿nym problemem dotykaj¹cym coraz wiêksz¹ iloæ kopalñ. Zawartoæ
zwi¹zków chemicznych rozpuszczonych w wodach waha siê w szerokich granicach, a ich
chemiczny charakter zale¿y od charakterystyki kolektora (warunków hydrogeologicznych).
Wody z³o¿owe ulegaj¹ dodatkowo zanieczyszczeniu stosowanymi rodkami chemicznymi wspomagaj¹cymi proces eksploatacji takimi jak: metanol, glikole, detergenty, inhibitory korozji i wydzielania parafiny, rodki przeciwdzia³aj¹ce pienieniu itp.
Du¿y wk³ad w stopieñ zanieczyszczenia wód z³o¿owych maj¹ tak¿e sk³adniki ropy
naftowej lub kondensatów gazolinowych, które mog¹ wystêpowaæ w postaci emulsji, warstwy na powierzchni wody, lub mog¹ byæ zaadsorbowane na powierzchni osadów i zawiesin zawartych w wodach z³o¿owych.
G³ównymi sposobami zagospodarowania wydobytych wód z³o¿owych s¹:
 zat³aczanie do nieproduktywnych horyzontów ch³onnych,
 odprowadzanie do powierzchniowych cieków wodnych i ziemi.
Sporadycznie i na niewielk¹ skalê stosuje siê tak¿e:
 zat³aczanie do z³ó¿ produkcyjnych w celu zwiêkszenia stopnia sczerpania,
 wywóz do oczyszczalni cieków.
Zat³oczenie odpadowych wód z³o¿owych i cieków kopalnianych do horyzontów
ch³onnych, oprócz niew¹tpliwych korzyci ekologicznych zwi¹zanych z bezodpadowym
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usuniêciem szkodliwych substancji z aktywnej biosfery, zapewnia równie¿ znaczn¹ redukcjê kosztów zwi¹zan¹ z mo¿liwoci¹ wykorzystania istniej¹cej infrastruktury technicznej.
Zagospodarowanie wód i cieków poprzez ich zat³oczenie do z³ó¿, stwarza koniecznoæ
spe³nienia wymagañ stawianych przez obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce bezzbiornikowego
magazynowania odpadów oraz kontrolowania i modyfikacji parametrów zat³aczanych wód
w celu ochrony odwiertów ch³onnych przed uszkodzeniem strefy przyodwiertowej, a co za
tym idzie ograniczeniem iloci odpadów (wód z³o¿owych i cieków eksploatacyjnych) mo¿liwych do zdeponowania w z³o¿u [1, 2].
2.

WYBRANE PROBLEMY ZAT£ACZANIA WÓD Z£O¯OWYCH

Bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce przepisy prawne oraz zjawiska fizykochemiczne towarzysz¹ce zat³aczaniu wód do horyzontów ch³onnych, najefektywniejszym sposobem
usuwania wydobytych wód z³o¿owych z aktywnej biosfery by³oby zat³aczanie ich do z³o¿a,
z którego zosta³y wydobyte, bez zmiany ich sk³adu chemicznego i w³asnoci fizycznych,
a jedynie po usuniêciu osadów i zawiesin. Zat³aczanie w zbli¿ony sposób mo¿liwe jest jedynie w nowych kopalniach, które zosta³y zaprojektowane i s¹ eksploatowane w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy kontakt wydobytych wód z powietrzem oraz w tych, w których nie s¹
stosowane ¿adne rodki chemiczne ani podwy¿szona temperatura w celu usprawnienia wydobycia mediów z³o¿owych i oddzielenia wody.
Takie rozwi¹zanie praktycznie nie jest mo¿liwe do zastosowania na wiêkszoci kopalñ
ropy naftowej i gazu ziemnego. Zw³aszcza w przypadku zat³aczania na podstawie uzyskanej koncesji na magazynowanie odpadów p³ynnych w górotworze, konieczne jest stosowanie modyfikacji sk³adu wód i cieków w celu ochrony strefy przyodwiertowej przed kolmatacj¹ i wyd³u¿enia maksymalnego czasu pracy odwiertu ch³onnego.
Strefa przyodwiertowa warstwy ch³onnej stanowi najbardziej newralgiczny obszar,
w którym zachodz¹ zjawiska maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na charakter pracy odwiertu
ch³onnego. Do zjawisk o negatywnym wp³ywie na pracê odwiertu ch³onnego nale¿y zaliczyæ:
 przytykanie strefy przyodwiertowej i zmniejszanie ch³onnoci z³o¿a spowodowane
niedostatecznym oczyszczeniem zat³aczanych wód z³o¿owych z cia³ sta³ych,
 wydzielanie siê produktów reakcji pomiêdzy wprowadzan¹ wod¹, a warstw¹ ch³onn¹,
 tworzenie siê emulsji w strefie przyodwiertowej,
 wydzielanie siê gazów wprowadzonych z wod¹ z³o¿ow¹,
 rozwój mikroorganizmów.
Rozpatruj¹c proces zat³aczania wydobytych wód z³o¿owych do horyzontu ch³onnego
Krasne i uwzglêdniaj¹c zarówno rodzaj zat³aczanych substancji, warunki panuj¹ce w kolektorze skalnym, jak i zawarte w koncesji pozwolenie na deponowanie poszczególnych
rodzajów zanieczyszczeñ w górotworze wytypowano kilka grup substancji stwarzaj¹cych
szczególne zagro¿enie dla prawid³owej pracy odwiertu zat³aczaj¹cego.
G³ównym sk³adnikiem przyczyniaj¹cym siê do kolmatacji strefy przyodwiertowej,
a co za tym idzie do skrócenia czasu pracy i obni¿enia iloci wód i odpadów mo¿liwych do
zat³oczenia danym odwiertem s¹ zawiesiny. Sk³adaj¹ siê one zarówno z materia³u skalnego
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(i³y, drobiny skalne, piasek, py³y, koloidalna krzemionka i inne zanieczyszczenia mechaniczne) jak i z tlenków i wodorotlenków metali (zw³aszcza ¿elaza i manganu) powstaj¹cych
i wytr¹caj¹cych siê z roztworu pod wp³ywem zmian chemicznych i fizycznych, jakie zachodz¹ w trakcie eksploatacji z³o¿a i magazynowania wód z³o¿owych.
Zawiesiny zawarte w niedostatecznie oczyszczonej wodzie mog¹ bezporednio osadzaæ siê na najbardziej podatnej na uszkodzenie (kolmatacjê) powierzchni cian odwiertu
w horyzoncie ch³onnym. Zawiesiny o rozmiarach mniejszych od rozmiarów porów kolektora skalnego mog¹ przemieszczaæ siê w g³êbsze warstwy z³o¿a i poprzez grawitacyjne
osiadanie lub adsorpcjê na cianach porów ograniczaæ przepuszczalnoæ kolektora [3, 4].
Drug¹ wa¿n¹ grup¹ substancji stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bezawaryjnej pracy odwiertu ch³onnego s¹ jony metali, a zw³aszcza ¿elaza i manganu. Metale te wystêpuj¹ce
w wodach podziemnych w formie zredukowanej, w wyniku zmian parametrów fizykochemicznych wywo³anych zarówno procesami zwi¹zanymi z wydobyciem, magazynowaniem,
jak i powtórnym zat³oczeniem do z³o¿a (zmiany cinienia i temperatury, rozgazowanie,
zmiany potencja³u elektrochemicznego i pH, a tak¿e dodatek ró¿nych substancji chemicznych) mog¹ b¹d to tworzyæ zawiesiny i roztwory koloidalne, b¹d te¿ w formie jonowej
braæ udzia³ w skomplikowanych procesach zachodz¹cych w z³o¿u.
Innym rodzajem substancji mog¹cych wywieraæ szkodliwy wp³yw na pracê odwiertu
zat³aczaj¹cego s¹ jony wêglanowe i wodorowêglanowe oraz w mniejszym stopniu siarczany. Aniony te w po³¹czeniu z du¿¹ zawartoci¹ wapnia mog¹ w pewnych warunkach
(wzrost zasadowoci, wzrost temperatury) powodowaæ wytr¹canie siê osadów trudno
rozpuszczalnego wêglanu wapnia, lub braæ udzia³ w procesach zachodz¹cych w z³o¿u.
W przypadku obecnoci w wodzie wg³êbnej rozpuszczalnych zwi¹zków baru obecnoæ jonów siarczanowych bêdzie powodowa³a wytr¹canie siê praktycznie nierozpuszczalnego
(niemo¿liwego do usuniêcia) siarczanu baru.
Substancje ropopochodne mog¹ stanowiæ potencjalne zagro¿enie dla prawid³owego
przebiegu procesu zat³aczania wód w horyzonty ch³onne powoduj¹c powstawanie emulsji
z wod¹ blokuj¹cej strukturê porow¹ kolektora skalnego i ograniczaj¹cej tym samym przepuszczalnoæ strefy przyodwiertowej. W wodach zat³aczanych do z³o¿a krasne znajduj¹ siê
jednak pewne iloci rodków powierzchniowo czynnych (pozosta³oci substancji czynnych
ze wiec usprawniaj¹cych usuwanie wody z odwiertów eksploatuj¹cych gaz ziemny). rodki te powoduj¹ zmniejszenie napiêcia powierzchniowego na granicy fazy wodnej oraz wêglowodorowej i tym samym umo¿liwiaj¹ lepsze mieszanie siê tych faz zapobiegaj¹c powstawaniu emulsji. Dodatkowo ich obecnoæ zwiêksza zwil¿alnoæ powierzchni ska³y z³o¿owej u³atwiaj¹c w ten sposób przep³yw cieczy przez orodek porowaty.
Podobnie obecnoæ metanolu w wodach z³o¿owych, którego iloæ wzrasta zw³aszcza
w okresie zimowym, mo¿e potencjalnie wywo³ywaæ procesy wytr¹cania osadów soli z wody z³o¿owej poprzez obni¿enie iloczynu rozpuszczalnoci (widoczne zw³aszcza w przypadku wód z du¿ym udzia³em wapnia i jonów siarczanowych lub siarkowodoru). W przypadku wód zat³aczanych do z³o¿a Krasne niekorzystny wp³yw metanolu nie powinien byæ
widoczny przy jego stê¿eniach nieprzekraczaj¹cych kilku procent. Niewielkie iloci metanolu dzia³aj¹ korzystnie w procesach zat³aczania powoduj¹c podobnie jak rodki powierzchniowo czynne obni¿enie napiêcia powierzchniowego wody i zwiêkszenie zwil¿alnoci ska³ z³o¿owych.
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3.

OKRELENIE WP£YWU ZANIECZYSZCZEÑ
NA PRZEBIEG PROCESU ZAT£ACZANIA
Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU AQUACHEM

AquaChem jest w pe³ni zintegrowanym pakietem zaprojektowanym do analizy graficznej i numerycznej oraz modelowania danych hydrogeochemicznych. Zawiera rozbudowan¹ bazê wspó³czynników geochemicznych, co pozwala na wszechstronn¹ interpretacjê,
wizualizacjê i modelowanie danych dotycz¹cych sk³adu chemicznego próbek wód podziemnych. Wbudowane narzêdzia analityczne zawieraj¹ wiele równañ i wzorów umo¿liwiaj¹cych interpretacjê i opis danych wód geochemicznych. Zakres tych funkcji obejmuje
zarówno podstawowe przekszta³cenia jednostek i bilans ³adunkowy, jak równie¿ bardziej
z³o¿one analizy statystyczne i obliczenia geotermiczne.
Program AquaChem pos³u¿y³ do wykonania symulacji procesów zachodz¹cych w wodach odpadowych. Ze wzglêdu na fakt u¿ycia w zastosowanych kalkulatorach danych dowiadczalnych z innych uk³adów odniesienia, nale¿y w przysz³oci przeprowadziæ badania
maj¹ce na celu ustalenie dok³adniejszych zale¿noci zachowania siê uk³adu zat³aczania
wód z³o¿owych do z³o¿a Krasne z danymi uzyskanymi z symulacji komputerowych.
Wykorzystuj¹c program AquaChem dokonano porównania zawartoci g³ównych sk³adników (Na, Ca, Mg, Cl, HCO3, SO4) w próbkach analizowanych wód odpadowych.
Tabela 1
Obliczone wspó³czynniki korelacji oraz odleg³oci Euklidesa
Wspó³czynnik korelacji

Odleg³oæ Euklidesa

Woda z³o¿owa P

1,0

0,0

Woda z³o¿owa Te

1,0

5926,465

Woda z³o¿owa Tr

1,0

28817,020

Woda zat³aczana I

1,0

6123,367

Woda zat³aczana II

1,0

28817,020

Woda zat³aczana III

0,999

6261,156

Próbka wody

Wspó³czynnik korelacji (stanowi¹cy raczej funkcjê wspó³czynników ni¿ absolutnych
wartoci) zbli¿ony do jednoci wiadczy o podobieñstwie g³ównych sk³adników próbek
(tab. 1).
Obliczone wartoci odleg³oci Euklidesa dla poszczególnych próbek s¹ zró¿nicowane,
co wiadczy o du¿ej zmiennoci zawartoci poszczególnych sk³adników w próbkach.
Zamieszczone poni¿ej wykresy radialne (rys. 1af) przedstawiaj¹ oszacowanie zmian
sk³adu wody zat³aczanej do z³o¿a Krasne (woda przeznaczona do zat³aczania oraz wody
z³o¿owe z poszczególnych kopalñ wytypowanych do badañ), z których wynika, ¿e zmiany
zawartoci g³ównych sk³adników s¹ dosyæ wyrane, jednak nie wp³ywaj¹ce na ogólny charakter wód zat³aczanych.
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a)

b)

Woda zat³aczana (24.11.2006)

c)

Woda zat³aczana (24.01.2007)

d)

Woda zat³aczana (23.04.2007)

e)

Woda z³o¿owa Tr

f)

Woda z³o¿owa P

Woda z³o¿owa Te

Rys. 1. Oszacowanie zmian sk³adu wody zat³aczanej do z³o¿a Krasne
Objanienia w tekcie
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Dla analizowanych wód z³o¿owych wykonano symulacjê przypuszczalnego pochodzenia. Wyniki symulacji geologicznego pochodzenia analizowanych wód by³y zbli¿one 
wody z³o¿owe s¹ prawdopodobnie pochodzenia morskiego, a ich sk³ad zosta³ zmodyfikowany zachodz¹cymi procesami wietrzenia wapieni i/lub krzemianów.
Opieraj¹c siê na zamieszczonych w programie AquaChem kalkulatorach, wykonano
symulacje mo¿liwoci wytr¹cania siê osadów wêglanowych oraz korozyjnoci wody zat³aczanej do z³o¿a Krasne z wykorzystaniem indeksu nasycenia Langeliera, indeksu stabilnoci Ryznara oraz indeksu Larsona–Skolda.
Indeks nasycenia Langeliera (LSI) stanowi równowagowy model opracowany na
podstawie teoretycznej definicji saturacji i stosowany jest jako wskanik stopnia nasycenia
wody w odniesieniu do wêglanu wapnia. LSI mo¿e byæ interpretowany jako zmiana pH
wymagana do doprowadzenia wody do równowagi.
Je¿eli woda znajduje siê w obszarze granicznym (LSI jest bliskie zeru) nawet niewielkie zmiany sk³adu czy temperatury wody, albo czêciowe odparowanie mo¿e spowodowaæ
wytr¹canie siê osadów.
Indeks stabilnoci Ryznara (RSI) pozwala na okrelenie wspó³zale¿noci danych dowiadczalnych dotycz¹cych wytr¹cania osadów (kamienia kot³owego) w systemach wodoci¹gowych oraz zagro¿enia korozj¹ z w³asnociami chemicznymi wody. Podobnie jak indeks Langeliera RSI bazuje na teoretycznej definicji nasycenia. RSI pozwala na ustalenie
ilociowej zale¿noci pomiêdzy stanem nasycenia wêglanem wapnia i procesem tworzenia
osadów.
Indeks Larsona–Skolda  opisuje korozyjnoæ wody wzglêdem stali miêkkiej. Indeks bazuje na dowiadczalnym okrelaniu korozji ruroci¹gów transportuj¹cych wodê. Indeks mo¿e stanowiæ dobre narzêdzie w przewidywaniu agresywnoci wody. Zastosowanie
Indeksu Larsona-Skolda do wód zasadowych wykracza poza zakres danych wyjciowych.
Przeprowadzone symulacje wykaza³y, ¿e w przypadkach wszystkich analizowanych
wód z³o¿owych mo¿liwe jest wytr¹canie osadów wêglanu wapnia (tab. 2). Obliczone wartoci pH nasycenia wzglêdem wêglanu wapnia dla poszczególnych wód wynosz¹ od 5,34
do 5,75.
Uzyskane bardzo wysokie wartoci indeksu Larsona-Skolda wiadcz¹ raczej o przekroczeniu zakresu kalkulatora, ni¿ o rzeczywistych w³asnociach korozyjnych próbek
wody, jednak nale¿y zwróciæ uwagê na problem korozji armatury odwiertu ze wzglêdu na
du¿e prawdopodobieñstwo kolmatacji strefy przyodwiertowej zwi¹zkami ¿elaza.
Obliczenia parametrów wód z³o¿owych zosta³y dokonane na niewielkim materiale badawczym. W przypadku rozpoczêcia i prowadzenia sta³ego monitoringu parametrów procesu zat³aczania oraz sk³adu wód i odpadów ciek³ych mo¿liwe bêdzie rozszerzenie zakresu
symulacji i interpretacji wyników badañ. Dowiadczalna weryfikacja uzyskiwanych danych symulacyjnych pozwoli na modyfikacjê i dopasowanie parametrów pracy programu
AquaChem do warunków panuj¹cych podczas prowadzonego procesu zat³aczania odpadów
ciek³ych do z³o¿a.
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Tabela 2
Wartoci indeksów opisuj¹cych przewidywane w³asnoci korozyjne
oraz mo¿liwoci wytr¹cania osadów wêglanowych
Próbka wody

pH
saturacji

LSI

RSI

Larson–Skold
Indeks

Uwagi

Woda z³o¿owa
Tr

5,60

0,46

5,14

672,69

Mo¿liwoæ tworzenia osadów
CaCO3, wysoka tendencja tworzenia
osadów, wysoki wspó³czynnik
korozyjnoci

Woda z³o¿owa
P

5,42

0,58

4,83

212,9

Mo¿liwoæ tworzenia osadów
CaCO3, podwy¿szona tendencja
tworzenia osadów, wysoki
wspó³czynnik korozyjnoci

261,89

Mo¿liwoæ tworzenia osadów
CaCO3, wysoka tendencja tworzenia
osadów, wysoki wspó³czynnik
korozyjnoci

456,44

Mo¿liwoæ tworzenia osadów
CaCO3, wysoka tendencja tworzenia
osadów, wysoki wspó³czynnik
korozyjnoci

326,05

Mo¿liwoæ tworzenia osadów
CaCO3, podwy¿szona tendencja
tworzenia osadów, wysoki
wspó³czynnik korozyjnoci

308,79

Mo¿liwoæ tworzenia osadów
CaCO3, podwy¿szona tendencja
tworzenia osadów, wysoki
wspó³czynnik korozyjnoci

Woda z³o¿owa
Te

Woda
zat³aczana I

Woda
zat³aczana II

Woda
zat³aczana III

4.

5,72

5,74

5,75

5,34

0,47

0,56

0,95

0,88

5,26

5,19

4,80

4,45

PROPONOWANY ZAKRES MODYFIKACJI INSTALACJI
UZDATNIAJ¥CEJ WODY Z£O¯OWE DO ZAT£OCZENIA

Na podstawie zgromadzonych danych analitycznych i symulacyjnych oraz po przeprowadzeniu badañ laboratoryjnych zaproponowano nastêpuj¹cy przebieg uzdatniania wód
przed ich zat³oczeniem do z³o¿a:
1. Zastosowanie napowietrzania drobnopêcherzykowego (dyspergatory wykonane
w INiG) pozwalaj¹cego na wyflotowanie zdyspergowanych substancji ropopochodnych oraz utlenienie jonów metali (zw³aszcza ¿elaza i manganu) pozwalaj¹ce na usuniêcie ich z roztworu w postaci osadów [5, 6].
2. Zastosowanie koagulacji wspomaganej flokulacj¹ w celu usuniêcia zanieczyszczeñ
z wód z³o¿owych. Przeprowadzone badania pozwoli³y na zaproponowanie zastosowania nowego koagulanta  polichlorku glinu. rodek ten oprócz znacznego obni¿enia
dawki koniecznej do oczyszczenia cieków, charakteryzuje siê efektywnym dzia³a819

3.
4.

5.
6.

niem w szerokim zakresie pH, co w przypadku badanych wód pozwoli³o na rezygnacjê
z etapu korekcji odczynu cieków [7, 8].
Zastosowanie wytypowanego w badaniach laboratoryjnych flokulanta (Magnafloc
1011) umo¿liwia znaczne zmniejszenie uzyskiwanej objêtoci i poprawê struktury
osadów pokoagulacyjnych oraz znaczne przyspieszenie procesu ich sedymentacji [9].
Etap sedymentacji osadów pokoagulacyjnych pozwala na oddzielenie wytr¹conych
osadów od cieków i wód z³o¿owych przeznaczonych do zat³oczenia.
Etap filtracji  zaproponowano wykorzystanie filtrów workowych o zdolnoci do zatrzymywania cz¹stek wielkoci 10 μm w celu usuniêcia pozosta³ych osadów i zawiesin
ze cieków przed zat³oczeniem do z³o¿a. Zastosowanie etapu sedymentacji pozwala na
obni¿enie iloci cia³ sta³ych (osadów i zawiesin) zatrzymywanych przez filtry, co przek³ada siê na wyd³u¿enie czasu pracy filtrów i obni¿enie kosztów filtracji.
W celu ochrony przed korozj¹ armatury odwiertu nale¿y stosowaæ odpowiednie inhibitory, dziêki czemu ograniczone zostanie niebezpieczeñstwo kolmatacji strefy przyodwiertowej zwi¹zkami ¿elaza.
Nale¿y równie¿ kontynuowaæ ochronê odwiertu przed nadmiernym rozwojem mikroorganizmów stosuj¹c biocydy dobrane w odrêbnych badaniach.

Zastosowanie proponowanych zmian i modyfikacji instalacji przygotowania wód
i cieków do zat³oczenia powinno zabezpieczyæ strefê przyodwiertow¹ przed szybk¹ kolmatacj¹ i wyd³u¿yæ bezawaryjn¹ pracê odwiertu ch³onnego.
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