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1.

WSTÊP

Przez erupcjê wstêpn¹ rozumie siê wczenie spostrze¿ony dop³yw p³ynu z³o¿owego
(gazu, ropy, wody) do otworu wiertniczego, zaistnia³y podczas dowiercania z³o¿a wêglowodorów w warunkach niewielkiej nierównowagi cinieñ na dnie otworu wiertniczego
miêdzy cinieniem dennym pd a cinieniem z³o¿owym pz. Odpowiednio wczesne spostrze¿enie i okrelenie rodzaju p³ynu z³o¿owego (gaz, kondensat, ropa, woda) oraz objêtoci
tego dop³ywu mo¿liwe jest m.in. na podstawie przyrostu objêtoci p³uczki obiegowej ΔVzb
w zbiorniku p³uczkowym (np. w granicach 0,55 m3). Spostrze¿enie to jest podstaw¹ podjêcia decyzji o zamkniêciu wylotu otworu wiertniczego g³owic¹ przeciwerupcyjn¹ [13, 5].
Stopieñ zagro¿enia erupcyjnego zale¿y m.in. od wielkoci gradientu cinienia z³o¿owego oraz rodzaju p³ynu z³o¿owego, który dop³yn¹³ do otworu wiertniczego, ocenianego na
podstawie jego ciê¿aru w³aciwego w warunkach dennych, a tak¿e od objêtoci tego p³ynu.
Wiarygodne informacje o wystêpuj¹cych warunkach z³o¿owych mo¿na uzyskaæ ju¿
na etapie dowiercania z³o¿a, m.in. na podstawie:
 analizy danych z erupcji wstêpnej;
 wyników badañ rurowymi próbnikami z³o¿a.
Dane z erupcji w fazie wstêpnej uzyskiwano zwykle dotychczas w sposób nieplanowany, g³ównie ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wyst¹pienie erupcji wstêpnej spowodowane
jest utrat¹ równowagi cinieñ na dnie otworu i charakteryzuje siê zawsze pewnym stopniem
zaskoczenia, co wi¹¿e siê z trudnoci¹ w doborze metody jej likwidacji oraz znacznym
* Katedra Z³ó¿ Wêglowodorów i Kszta³towania rodowiska, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH,
Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych Katedry Z³ó¿ Wêglowodorów i Kszta³towania rodowiska
WWNiG AGH

495

ryzykiem spowodowania erupcji rozwiniêtej. Likwidacja erupcji wstêpnej polega wiêc na
szybkim przywróceniu równowagi cinieñ na dnie otworu wiertniczego miêdzy cinieniem
hydrostatycznym p³uczki w otworze a cinieniem z³o¿owym, wed³ug cile okrelonych
procedur technologicznych. We wszystkich stosowanych metodach likwidacji erupcji
wstêpnej obowi¹zuje zasada mo¿liwie szybkiego zamkniêcia wylotu otworu wiertniczego
g³owic¹ przeciwerupcyjn¹.
2.

OKRELANIE WARTOCI GRADIENTU CINIENIA Z£O¯OWEGO

Natychmiast po zamkniêciu wylotu otworu przystêpuje siê do obserwacji wzrostu cinieñ w przestrzeni piercieniowej otworu wiertniczego oraz w przewodzie wiertniczym.
Zwykle po kilku lub kilkunastu minutach takich obserwacji mo¿liwe jest zarejestrowanie
ustabilizowanych (na krótki czas) wartoci cinieñ w przestrzeni piercieniowej (pzcr) oraz
w przewodzie (pzcp). Czas stabilizacji zale¿y od rodzaju p³ynu z³o¿owego i jego objêtoci
w warunkach dennych i jest odpowiednio d³u¿szy w przypadku dop³ywu gazu ziemnego
ni¿ w przypadku dop³ywu ropy naftowej lub wody z³o¿owej. Poniewa¿ dop³ywaj¹cy p³yn
z³o¿owy tworzy w przestrzeni piercieniowej otworu wiertniczego s³up (poduszkê) o wysokoci od kilkudziesiêciu do kilkuset metrów, wartoæ cinienia zarejestrowanego w miêdzyrurowej przestrzeni piercieniowej jest wiêksza ni¿ w przewodzie, który jest ca³kowicie
wype³niony p³uczk¹ wiertnicz¹ (rys. 1).
Przez zamkniêcie wylotu otworu uzyskuje siê zrównowa¿enie cinienia z³o¿owego
cinieniem dennym (pz = pd). Wartoæ cinienia dennego mo¿na ³atwo obliczyæ, uwzglêdniaj¹c warunki cinieniowe w przewodzie wiertniczym w momencie rejestracji ustabilizowanego cinienia zamkniêcia (pzcp) jako sumê tego zarejestrowanego cinienia i cinienia
hydrostatycznego s³upa p³uczki w przewodzie.
Tak wiêc, wartoæ cinienia z³o¿owego pz mo¿na obliczyæ ze wzoru:
pz = pd = pzcp + H · γp1

(1)

gdzie:
pzcp  zarejestrowana wartoæ cinienia ustabilizowanego w przewodzie zaraz po
zamkniêciu g³owicy przeciwerupcyjnej, gdy poduszka p³ynu z³o¿owego znajduje siê na dnie otworu, Pa;
H  g³êbokoæ otworu wiertniczego, m;
γp1 – ciê¿ar w³aciwy p³uczki obiegowej, N/m3.
Podstawiaj¹c do wzoru (1) wartoci liczbowe z otworu WK-22 [6]: pzcp = 2⋅106 Pa;
H = 2255 m; γp1 = 1,5⋅104 N/m3, otrzymano: pz = 33,825⋅106 Pa = 33,825 MPa.
Gradient cinienia z³o¿owego wyra¿a siê wzorem
Gz = pz /H

(2)

Podstawiaj¹c do wzoru (2) odpowiednie dane otrzymano: Gz = 0,015 MPa/m = 0, 15 bar/m.
Obliczona wartoæ Gz wskazuje, ¿e dowiercana warstwa charakteryzuje siê anomalnie wysokim cinieniem z³o¿owym (rys. 2).
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Rys. 1. Schemat utworzenia siê poduszki gazowej o wysokoci hg w przestrzeni piercieniowej
otworu wiertniczego WK-22: pzcp  zarejestrowane cinienie w przewodzie; pzcr  zarejestrowane
cinienie w przestrzeni miêdzyrurowej; ΔVzb  przyrost objêtoci p³uczki wiertniczej w zbiorniku
roboczym; H  g³êbokoæ otworu wiertniczego; V1, V2, V3  objêtoæ przestrzeni piercieniowej
odpowiednio miêdzy obci¹¿nikami a cian¹ otworu wiertniczego, miêdzy rurami p³uczkowymi
a rurami ok³adzinowymi oraz miêdzy rurami p³uczkowymi a cian¹ otworu; Hp  g³êbokoæ
posadowienia buta rur ok³adzinowych; γp1  ciê¿ar w³aciwy p³uczki obiegowej, Lobc  d³ugoæ
obci¹¿ników; Do rednica nieorurowanego odcinka otworu; Dw  rednica wewnêtrzna rur
ok³adzinowych; Dobc  rednica zewnêtrzna obci¹¿ników; dz  rednica zewnêtrzna
przewodu wiertniczego
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Rys. 2. Zakresy liczbowe anomalnie niskich, normalnych i anomalnie wysokich wartoci gradientu
cinienia z³o¿owego (ska³y porowate i przepuszczalne) b¹d gradientu cinienia porowego
(ska³y porowate o znikomej przepuszczalnoci, które zwykle ekranuj¹ z³o¿a wêglowodorów
w czêci stropowej) [2]

Po up³ywie okrelonego czasu poduszka p³ynu z³o¿owego w otworze zamkniêtym bêdzie migrowaæ przez s³up p³uczki i podnosiæ siê stopniowo w przestrzeni piercieniowej.
Wówczas cinienie denne bêdzie wzrastaæ o wartoæ cinienia hydrostatycznego s³upa
p³uczki pod poduszk¹ i osi¹gnie najwiêksz¹ wartoæ w przypadku, gdy poduszka p³ynu z³o¿owego podniesie siê pod g³owicê otworu. O tê sam¹ wartoæ bêd¹ wzrastaæ wskazania
cinieniomierzy na wylocie otworu. Wczeniej jednak nastêpuje zwykle hydrauliczne
szczelinowanie ska³ pod butem rur ok³adzinowych, co stwarza warunki do powstania erupcji wg³êbnej lub erupcji pozarurowej i ucieczki p³uczki wiertniczej.
Od momentu rozpoczêcia podnoszenia siê poduszki p³ynu z³o¿owego w otworze zamkniêtym nie ma wiêc ju¿ mo¿liwoci poprawnego okrelenia wartoci cinienia
z³o¿owego.
498

3.

OKRELANIE CIÊ¯ARU W£ACIWEGO P£YNU Z£O¯OWEGO

Ciê¿ar w³aciwy p³ynu z³o¿owego γz mo¿na okreliæ z warunku równoci cinieñ
w przewodzie wiertniczym i w przestrzeni piercieniowej otworu wiertniczego (rys. 1)
pzcp + H · γp1 = pzcr + (H – hz) · γp1 + hz · γz

(3)

gdzie:
γz  ciê¿ar w³aciwy p³ynu z³o¿owego, N/m3,
hz  wysokoæ s³upa p³ynu z³o¿owego w przestrzeni piercieniowej otworu wiertniczego.
Przekszta³caj¹c równanie (3) wzglêdem γz, otrzymano wzór

γ z = γ p1 −

p zcr − p zcp
hz

[N/m3 ]

(4)

Wysokoæ s³upa p³ynu z³o¿owego hz oblicza siê na podstawie przyrostu objêtoci p³uczki w zbiornikach p³uczkowych ΔVzb = Vz. S³up p³ynu z³o¿owego o wysokoci hz (w przypadku przyp³ywu gazu hz = hg) mo¿e znajdowaæ siê tylko w przestrzeni V1
i wtedy
hz = ΔVzb/V'1 1 mb < Lobc

(5)

lub wype³niaæ ca³¹ przestrzeñ V1 oraz czêæ przestrzeni V3 i wówczas
hz = hz1 + hz3 = Lobc + hz3

(6)

gdzie hz1 jest równe d³ugoci obci¹¿ników Lobc
oraz
hz 3 =

ΔVzb − V1
′ mb
V31

(7)

gdzie V'3 1mb  pojemnoæ przestrzeni piercieniowej miêdzy rurami p³uczkowymi a cian¹
otworu wiertniczego, m3/1 mb.
Objêtoæ oraz pojemnoæ (objêtoæ 1 mb) przestrzeni piercieniowej otworu wiertniczego oblicza siê dla poszczególnych jego odcinków, uwzglêdniaj¹c odpowiednie wymiary
geometryczne (rys. 1, tab. 1). Dla przyk³adu w tabeli 1 zestawiono wyniki obliczeñ objêtoci V i pojemnoci V ′1 mb poszczególnych przestrzeni piercieniowych w otworze wiertniczym WK-22 [6]. W rozpatrywanych warunkach otworu wiertniczego WK-22 [6] przyrost objêtoci p³uczki wynosi ΔVzb = 4,3 m3, objêtoæ pierwszej przestrzeni piercieniowej
V1 = 1,775 m3, a pojemnoæ trzeciej przestrzeni V3 = 0,0305 m3/1 mb (tab. 1).
499

W celu okrelenia hz nale¿y sprawdziæ, czy spe³niona jest nierównoæ (5). W rozpatrywanym przypadku nierównoæ ta nie jest spe³niona, bo wartoæ ilorazu: 4,3/0,0185 = 232,4 m
jest wiêksza od d³ugoci obci¹¿ników Lobc = 96 m. W zwi¹zku z tym zachodzi przypadek,
gdy p³yn z³o¿owy wype³nia ca³¹ przestrzeñ piercieniow¹ V1, tworz¹c s³up o wysokoci
hz1= Lobc = 96 m, oraz czêæ przestrzeni V3, w której tworzy s³up o wysokoci hz3
hz3 = (ΔVzb – V1)/V 3' 1 mb = (4,3 – 1,775)/0,0305 = 82,8 m
Tabela 1
Zestawienie wyników obliczeñ objêtoci V i pojemnoci V 1' mb
poszczególnych przestrzeni piercieniowych w otworze wiertniczym WK-22 (wg rys. 1)
Przestrzeñ
piercieniowa

Geometria przestrzeni
piercieniowej

Pojemnoæ-objêtoæ
1 mb przestrzeni
V′1 mb

Objêtoæ przestrzeni
piercieniowej V

wg rys. 1

odpowiednie rednice (D i d)
i d³ugoci odcinków (l)

(ð/4) ⋅ (D2 – d.2)

(ð/4) ⋅ (D2 – d.2 ) ⋅ l

m

m3/1mb

m3

0,0185

1,775

V1

Do
0,216

Dobc
0,152

l = Lobc =
= 96

V2

Dw
0,2223

dz
0,127

l = Hp=
=1465

0,0333

48,78

V3

Do
0,216

dz
0,127

l = H–Hp–
–Lobc= 694

0,0305

23,11

Ca³kowita wysokoæ s³upa p³ynu z³o¿owego wynosi
hz = hz1 + hz3 = Lobc + hz3 = 96 + 82,8 = 178,8 m
Podstawiaj¹c do wzoru (4) dane dotycz¹ce otworu wiertniczego WK-22, tj. γp1 =
= 1,5⋅104 N/m3; pzcr = 3,3·106 Pa; pzcp = 2·106 Pa oraz obliczon¹ wartoæ hz = 178,8 m,
otrzymano: γz = 0,7729⋅104 N/m3.
Z obliczeñ wynika, ¿e p³ynem z³o¿owym, który przyp³yn¹³ do otworu wiertniczego
WK-22, jest ropa naftowa.
Gdyby p³yn z³o¿owy wype³ni³ ca³e dwie dolne przestrzenie otworu (pierwsz¹ i trzeci¹)
oraz czêæ przestrzeni drugiej (patrz rys. 1), wówczas wysokoæ s³upa tego p³ynu okrela
siê ze wzoru
hz = hz1 + hz3 + hz2 = Lobc + (H – Hp – Lobc ) + hz2

(8)

hz2 = (ΔVzb – V1 –V3 )/V'2 1mb

(9)

gdzie
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Jednak dop³yw zbyt du¿ej objêtoci p³ynu z³o¿owego (a zw³aszcza gazu lub silnie nagazowanej ropy) do otworu wiertniczego podczas erupcji wstêpnej mo¿e utrudniaæ likwidacjê tej erupcji metod¹ dwu obiegów p³uczki w otworze (metoda wiertacza), a tak¿e metod¹
jednego obiegu [5] i mo¿e doprowadziæ do erupcji rozwiniêtej.
Pod koniec roku 1980 powsta³a w rejonie Karlina rozwiniêta erupcja ropy naftowej
z otworu wiertniczego D-1, którym nawiercono na g³êbokoci 2775 m warstwê ropo- i gazonon¹ dolomitu g³ównego o anomalnie wysokim gradiencie cinienia z³o¿owego:
0,01814 MPa/m (0,1814 bar/m) [6]. Zabezpieczenie rozlewiska ropnego, usuwanie spalonej konstrukcji podzespo³ów urz¹dzenia wiertniczego typu UM-3D i zag³owiczenie wylotu otworu oraz opanowanie erupcji trwa³o 33 dni. W wietle obowi¹zuj¹cych obecnie
przepisów prawnych [7, 11] skutki tej erupcji mia³y charakter lokalnej katastrofy ekologicznej.
4.

RODZAJE ZANIECZYSZCZEÑ RODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO
W PRZYPADKU WYST¥PIENIA ROZWINIÊTEJ ERUPCJI ROPY NAFTOWEJ
Z OTWORU WIERTNICZEGO

Erupcja wiertnicza w stadium rozwiniêtym to gwa³towny, niekontrolowany wyp³yw
z otworu wiertniczego lub z przestrzeni pozaotworowej p³ynów z³o¿owych (gazu ziemnego, ropy naftowej, solanki, a tak¿e p³uczki wiertniczej). Prowadzi ona do powstania bardzo
gronej sytuacji dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t (np. gdy wyp³yw zawiera siarkowodór), negatywnie odzia³uje na wzrost rolin, a tak¿e na wody gruntowe [4]. Ropa naftowa
lub te¿ solanka wyrzucane wraz z gazem ziemnym z otworu wiertniczego prowadz¹ do
zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego w wyniku rozlania siê na powierzchni terenu, zwykle znacznie wiêkszej ni¿ powierzchnia kopalni wêglowodorów [6]. W wyniku
tego nastêpuje rozleg³e zanieczyszczenie terenu, zniszczenie szaty rolinnej, grone ska¿enie wód gruntowych, a tak¿e zanieczyszczenie wód pitnych [4, 8–10, 12].
Podczas erupcji rozwiniêtej ropa naftowa pocz¹tkowo pokrywa roliny oraz wierzchnie warstwy ziemi. Jej migracja w g³¹b ziemi zale¿y od w³aciwoci chemicznych i fizycznych gleby, typu fitocenozy pokrywaj¹cej ziemiê oraz od intensywnoci opadów atmosferycznych. W czasie suszy rozlana ropa przemieszcza siê w g³¹b ziemi z prêdkoci¹ oko³o
10 cm/4560 min. Suche cz¹stki glebowe, zw³aszcza próchniczne, szybko jednak absorbuj¹
ropê, powstrzymuj¹c jej migracjê do g³êbszych warstw. W glebie wilgotnej prêdkoæ ta
maleje o 5060%, co jest spowodowane hydrofobowymi w³aciwociami ropy naftowej.
Jednak¿e, jak wykaza³y badania, w³anie ruchy roztworu glebowego w rezultacie decyduj¹
o kierunku migracji i rozmieszczeniu zanieczyszczeñ ropopochodnych w glebie [8, 12].
Ropa naftowa oprócz wêglowodorów parafinowych, olefinowych, naftenowych i aromatycznych zawiera tak¿e ró¿ne zanieczyszczenia, takie jak siarkowodór, merkaptany (tioalkohole  siarkowe odpowiedniki alkoholi), siarczki i dwusiarczki, zwi¹zki azotu, fenole,
wanad, nikiel, mied, ¿elazo, rtêæ. Nadmiar w glebie zwi¹zków siarki lub chlorowodoru,
mo¿e powodowaæ du¿e zakwaszenie gleby. Substancje ropopochodne zanieczyszczaj¹ glebê, powoduj¹c jej degradacjê i nieprzydatnoæ u¿ytkow¹. Zanieczyszczenia ropopochodne
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w glebie mog¹ mieæ ró¿n¹ trwa³oæ. Zale¿y ona od w³aciwoci gleby, stê¿enia zanieczyszczeñ i ich sk³adu [12].
Wêglowodory ropopochodne mog¹ wystêpowaæ w gruncie w wielu ró¿nych fazach,
do których nale¿¹ przede wszystkim [810, 12]:
 faza sta³a,
 faza ciek³a wolnego produktu naftowego,
 roztwór wodny,
 faza parowa.
W stanie sta³ym wystêpuj¹ takie substancje, jak: asfalt, bitumy, ¿ywice, woski naftowe
i inne sk³adniki pochodz¹ce z ropy naftowej, je¿eli temperatura otoczenia nie przekracza
temperatury topnienia lub miêknienia tych produktów. Substancje te pozostaj¹ w niewielkiej odleg³oci od miejsca wycieku w formie zakumulowanej miêdzy ziarnami mineralnymi
gruntu w strefie aeracji. Substancje asfaltowo-¿ywiczne wystêpuj¹ w glebach wówczas,
gdy nast¹pi³ po¿ar podczas erupcji ropy z otworu wiertniczego. Czêsto ten typ zanieczyszczeñ powoduje ska¿enie gleby na wiele lat. Produkty lekkie odparowuj¹, zostaj¹ wymyte
przez infiltruj¹ce wody opadowe lub ulegaj¹ biodegradacji.
Wêglowodory ropopochodne w fazie ciek³ej mog¹ wystêpowaæ w rodowisku gruntowym jako:
 niemobilne p³yny rezydualne w strefie aeracji i wzniosu kapilarnego,
 b³ona zaadsorbowana na powierzchni ziarna mineralnego przy udziale si³ van der
Waalsa,
 substancje zaadsorbowane przez ziarna glebowe w wyniku sorpcji,
 substancje w szczelinach i porach glebowych,
 mobilne p³yny wolne, p³ywaj¹ce po powierzchni wód gruntowych przemieszczaj¹ce
siê a¿ do górnej granicy wzniosu kapilarnego,
 mobilne p³yny rezydualne zwi¹zane w strefie saturacji, w stanie rozpuszczonym,
 substancje w infiltruj¹cej wodzie strefy aeracji.
Pary wêglowodorów wystêpuj¹ w rodowisku gruntowym g³ównie w pustych przestrzeniach strefy aeracji niewype³nionych wod¹ b¹d ciek³ymi wêglowodorami. Mog¹ one
równie¿ wystêpowaæ jako pêcherzyki uwiêzione w strefie wolnych wêglowodorów lub
w warstwie wodononej. Faza parowa obficie wydziela siê z niskowrz¹cych produktów
naftowych, takich jak np. benzyny.
Faza roztworu wêglowodorów w wodzie powstaje w wyniku kontaktu miêdzy wod¹
gruntow¹, a produktami ciek³ymi zaadsorbowanymi na powierzchni ziaren mineralnych
i sk³adników organicznych gruntu. Kontakt taki nastêpuje:
 w wyniku infiltracji wód opadowych przez strefê aeracji zawieraj¹c¹ wêglowodory
rezydualne,
 w wyniku ruchu infiltruj¹cej wody docieraj¹cej do plamy wodnego produktu,
 w wyniku przep³ywu wody przez rezydualn¹, nierozpuszczon¹ fazê wêglowodorów
obecnych poni¿ej zwierciad³a wód podziemnych,
502

 w rezydualnej otoczce wodnej, pokrywaj¹ce powierzchniê ziaren mineralnych w strefie wzniosu kapilarnego oraz w strefie wolnych wêglowodorów,
 w wyniku wymieszania z wod¹ porow¹,
 w wodach gruntowych w strefie saturacji.
Szybkie wnikanie w g³¹b profilu glebowego rozlanych na powierzchni substancji ropopochodnych zagra¿a przede wszystkim glebom piaszczystym. W glebach wytworzonych
z piasku nastêpuje doæ dok³adne oddzielenie siê poszczególnych frakcji wêglowodorów.
Sk³adniki gazowe przedostaj¹ siê zazwyczaj do atmosfery dziêki du¿ej porowatoci powietrznej gleb. Asfalty, smo³y, woski i ciecze oleiste gromadz¹ siê czêciowo na powierzchni gleby. S³abo rozpuszczalne w wodzie wêglowodory alifatyczne wêdruj¹ w g³¹b profilu
glebowego, otaczaj¹c po drodze ziarenka piasku cienk¹ warstw¹. G³êbiej, a¿ do poziomu
wód gruntowych, wêdruj¹ wêglowodory aromatyczne, substancje szczególnie grone dla
rodowiska dziêki stosunkowo dobrej rozpuszczalnoci w wodzie. Zanieczyszczenia ropopochodne s¹ mniej grone dla gleb piaszczystych ni¿ dla wód gruntowych [8, 12].
W glebach o niskiej zdolnoci sorpcyjnej, wytworzonych z gliny, utworów py³owych
i³ów i torfów rozk³ad zanieczyszczeñ ropopochodnych zachodzi wolniej ni¿ w glebach lekkich. Przyczyn¹ tego zjawiska jest sorpcja tych zanieczyszczeñ przez minera³y ilaste i substancje organiczne stanowi¹ce sk³adniki gleby. Sorpcja ta wzrasta wraz z czasem zalegania
zanieczyszczeñ naftowych w glebie. Koloidy mineralne o wiêkszej pojemnoci sorpcyjnej
hamuj¹ rozk³ad substancji ropopochodnych bardziej ni¿ koloidy o mniejszej zdolnoci
sorpcyjnej. Z tego powodu najgorsza mineralizacja zanieczyszczeñ ropopochodnych zachodzi w glebach o du¿ej zawartoci zawiesiny bentonitowej. Mokra glina i i³y s¹ prawie
nieprzepuszczalne dla wiêkszoci wêglowodorów, jednak w miarê wysychania i wraz
z up³ywem czasu oddzia³ywania substancji zanieczyszczaj¹cych na glebê wzrasta w nich
przepuszczalnoæ dla wody [810, 12].
Drug¹ przyczyn¹ znacznie gorszej mineralizacji zanieczyszczeñ ropopochodnych
w glebach ciê¿kich i torfowych jest niedobór tlenu. Przyjmuje siê, ¿e tlen penetruje samoistnie warstwê glebow¹ na g³êbokoæ 50 cm. Zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi
powoduje zablokowanie przestrzeni miêdzy cz¹stkami gleby i znacznie ogranicza naturalne
natlenienie.
W wie¿ych rozlewiskach wiêkszoæ produktów wystêpuje g³ównie w formie rezydualnej (zaadsorbowanej), a z czasem ronie iloæ par i produktów rozpuszczonych. Znajomoæ mechanizmu transportu ka¿dej z faz jest niezbêdna do w³aciwej oceny i rozpoznania
ska¿enia.
Skala ska¿eñ wód podziemnych nie jest na ogó³ znana, ale stanowi realne zagro¿enie,
poniewa¿ w gruncie nie ma intensywnego zjawiska samooczyszczania siê wód, wystêpuj¹cego na ogó³ w wodach powierzchniowych. Wody podziemne mog¹, wiêc pozostawaæ zanieczyszczone przez lata, dziesiêciolecia, a nawet d³u¿ej. Ponadto, okrelenie lokalizacji,
zasiêgu i natê¿enia przep³ywu wprowadzonych do gruntu zanieczyszczeñ jest w odniesieniu do wód podziemnych du¿o trudniejsze i bardziej kosztowne ni¿ w przypadku wód powierzchniowych [10].
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Substancje o gêstoci wiêkszej od gêstoci wody pod wp³ywem si³ grawitacyjnych
przemieszczaj¹ siê do sp¹gowych partii warstw wodononych, co sprawia, ¿e ich rozprzestrzenianie siê w kierunkach horyzontalnych jest bardzo ograniczone. Natomiast substancje
o gêstoci mniejszej od gêstoci wody unosz¹ siê na powierzchni wody podziemnej i mog¹
wraz z ni¹ migrowaæ na znaczne odleg³oci. W praktyce zanieczyszczenia tego typu maj¹
zazwyczaj pochodzenie ropopochodne [9].
Substancje ropopochodne mog¹ wystêpowaæ w wodach podziemnych w nastêpuj¹cych postaciach:
 ciek³a, makroskopowo ci¹g³a plama, mog¹ca przemieszczaæ siê pod wp³ywem naturalnego pola hydrodynamicznego,
 ciek³a, rozpuszczona w wodzie,
 ciek³a lub sta³a, zaadsorbowana na powierzchni ziaren orodka gruntowego, niemobilna,
 gazowa (para).
Przywrócenie (choæby czêciowe) wartoci przyrodniczych rodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi wymaga zastosowania specjalnych metod remediacji [8–10 ].

5.

WNIOSKI KOÑCOWE

1) Okrelenie wartoci gradientu cinienia z³o¿owego oraz rodzaju p³ynu z³o¿owego na
podstawie erupcji wstêpnej umo¿liwia zapobieganie powstaniu erupcji rozwiniêtej,
a tak¿e ocenê stopnia zagro¿enia erupcyjnego dla rodowiska gruntowo-wodnego.
2) W przypadkach wyst¹pienia rozwiniêtej erupcji ropy naftowej pojawiaj¹ siê ró¿norodne zagro¿enie dla rodowiska gruntowo-wodnego i s¹ one znacznie wiêksze ni¿
w przypadku erupcji gazu ziemnego lub wody z³o¿owej.
3) Identyfikacja rodzaju zanieczyszczeñ gleby substancjami ropopochodnymi, a tak¿e
ich lokalizacja umo¿liwia dobór odpowiedniej metody remediacji, natomiast zanieczyszczenie wód podziemnych substancjami ropochodnymi jest trudniejsze do identyfikacji i lokalizacji.
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