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1.

WPROWADZENIE

W czasie eksploatacji z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego wraz z kopalinami u¿ytecznymi wydobywane s¹ równie¿ wody z³o¿owe. Podstawowy ich sk³ad chemiczny jest w³aciwy dla rednio lub silnie zmineralizowanych solanek chlorkowo-sodowych zawieraj¹cych ponadto zawiesiny mineralne i organiczne oraz wêglowodory [3]. Oprócz g³ównych
jonów, takich jak sód, potas, magnez, wapñ, chlorki, siarczany, zawieraj¹ przewa¿nie te¿
mangan i ¿elazo, a w ilociach ladowych cynk, mied, o³ów, kadm, kobalt, chrom i nikiel.
Przy eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów wody z³o¿owe ulegaj¹ zanieczyszczeniu wêglowodorami, metanolem, glikolami, fenolami oraz detergentami. Stanowi¹ wiêc potencjalne zagro¿enie dla wód powierzchniowych i podziemnych. Ograniczenie degradacji rodowiska
polega na podjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do eliminacji lub zmniejszenia ³adunków zanieczyszczeñ odprowadzanych wraz z wodami z³o¿owymi do rodowiska naturalnego. Mechaniczne oczyszczanie, prowadzone w kopalniach, tylko w niewielkim stopniu usuwa zanieczyszczenia. Eksploatacja z³ó¿ wêglowodorów musi zatem uwzglêdniaæ zagospodarowanie, w tym unieszkodliwianie, wód z³o¿owych w du¿o szerszym zakresie. Najbardziej
efektywn¹ metod¹ unieszkodliwiania wód z³o¿owych jest ich zat³aczanie do g³êbokich
struktur geologicznych. Ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie do tego celu istniej¹cych ju¿ otworów. Sk³adowanie odpadów w górotworze reguluj¹ trzy podstawowe ustawy:
Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 27.04.2001 wraz z póniejszymi
zmianami), Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z 4.02.1994 wraz z póniejszymi zmianami g³ównie zawartymi w ustawie opublikowanej w Dz. U. nr 90 poz. 758 z dnia
22.04.2005) oraz ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807
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i Dz. U. nr 281 poz. 2777 z dnia 2.07.2004). Struktury geologiczne, do których mo¿liwe jest
zat³aczanie wód z³o¿owych, musz¹ spe³niaæ odpowiednie warunki. Dotyczy to zarówno parametrów warstwy ch³onnej  takich jak porowatoæ, szczelinowatoæ, przewodnoæ (przepuszczalnoæ absolutna)  jak i jej przestrzennej struktury.
2.

GEOLOGICZNE WARUNKI SK£ADOWANIA ODPADÓW W GÓROTWORZE
W WIETLE USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Odprowadzanie odpadów do warstw ch³onnych wymaga uzyskania zgody w³aciwych
organów administracji pañstwowej. Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym w górotworze mog¹ byæ sk³adowane jedynie odpady obojêtne oraz odpady inne ni¿ niebezpieczne
i obojêtne, pochodz¹ce z poszukiwania lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin, ich wydobywania
i przeróbki. Na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie bezzbiornikowego magazynowania
substancji oraz sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, wymagane jest uzyskanie koncesji, której udziela Minister rodowiska. Koncesja powinna okrelaæ: rodzaj i iloæ odpadów, typ sk³adowiska podziemnego, zakres
i sposób jego monitorowania, wyznaczaæ granice przestrzeni bezzbiornikowego magazynowania substancji lub sk³adowania odpadów oraz granice przestrzeni objêtej przewidywanymi szkodliwymi wp³ywami takiej dzia³alnoci. W celu bezzbiornikowego magazynowania
substancji w górotworze niezbêdne jest wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej. Dokumentacja ta powinna okrelaæ: budowê geologiczn¹ i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru, warunki wystêpowania wód podziemnych, w tym charakterystykê warstw wodononych okrelonego poziomu, jakoæ wody podziemnej, a w przypadku wody leczniczej trwa³oæ jej sk³adu chemicznego i cechy fizyczne oraz przedsiêwziêcia niezbêdne dla
ochrony rodowiska. Oprócz wy¿ej wymienionych wymagañ dokumentacja hydrogeologiczna powinna równie¿ okrelaæ wp³yw, jaki na stosunki wodne wywiera bezzbiornikowe
magazynowanie substancji w górotworze [9].
3.

GEOLOGICZNE I RODOWISKOWE KRYTERIA
WYBORU WARSTW CH£ONNYCH

Zat³aczanie wód z³o¿owych do górotworu mo¿liwe jest, je¿eli s¹ spe³nione okrelone
warunki geologiczne. Charakteryzuj¹ one dany uk³ad przestrzenny ska³ pod k¹tem mo¿liwoci magazynowania wód z³o¿owych oraz bezpiecznego (z punktu widzenia ochrony rodowiska) procesu. O pojemnoci warstwy ch³onnej decyduje jej dostatecznie du¿a mi¹¿szoæ, przepuszczalnoæ, porowatoæ oraz rozprzestrzenienie. Niepo¿¹dana jest obecnoæ
utworów, które mog³yby pêcznieæ na skutek nawodnienia (i³y), a tak¿e minera³ów rozpuszczalnych. Mi¹¿szoæ nadleg³ych utworów nieprzepuszczalnych musi zapewniaæ izolacjê
utworów wodononych z uwzglêdnieniem zwiêkszonego cinienia wt³aczania. Istotna jest
wiêc zarówno jej mi¹¿szoæ, brak przepuszczalnoci i ci¹g³oæ. Porowatoæ, szczelinowatoæ, kawernistoæ i przepuszczalnoæ decyduj¹ o ch³onnoci ska³. W³asnoci te mo¿na po540

prawiaæ, stosuj¹c zabiegi kwasowania i szczelinowania. Warunki izolacji spe³niaj¹ zamkniête struktury geologiczne. Nale¿¹ do nich tzw. pu³apki  przestrzenie w kompleksach
izolowanych, w których wystêpuj¹ wody wysoko zmineralizowane, ropa naftowa lub gaz
ziemny. S¹ to najczêciej górne czêci antyklin, brzegi synklin lub ograniczone dobrze izolowane czêci masywów skalnych. Oprócz pu³apek innymi strukturami, które mog¹ byæ
wykorzystane do sk³adowania odpadów, s¹ rozleg³e masywy skalne (przewa¿nie szczelinowate lub kawerniste) izolowane od stropu i sp¹gu ska³ami nieprzepuszczalnymi oraz rozleg³e przepuszczalne wk³adki wród masywów utworów ilastych.
Znaczna g³êbokoæ, na jakiej wystêpuje warstwa ch³onna, ma wp³yw na ochronê
utworów wystêpuj¹cych w jej rejonie  na przyk³ad u¿ytkowych poziomów wodononych.
W przypadku minimalnych iloci ciek³ych odpadów (10 000 m3 na rok) wynosi ona 500 m
i nie powinna przekraczaæ 2000 m [8].
Warstwa ch³onna musi byæ utworem, który nie ma wartoci surowcowej. Dotyczy to
zarówno litologii, jak i jakoci wystêpuj¹cej tam wody. Powinna zawieraæ tylko wodê niezdatn¹ do u¿ytkowania. Utwory nieprzepuszczalne (nadleg³e jak i sp¹gowe) maj¹ trwale
uniemo¿liwiaæ pionow¹ migracjê sk³adowanych wód z³o¿owych, jak i zabezpieczaæ wystêpuj¹ce w rejonie poziomy wodonone wód u¿ytkowych. St¹d te¿ wykluczone s¹ tereny aktywne sejsmicznie, a przeciwskazaniem jest obecnoæ uskoku o znacznym b¹d nieznanym
zasiêgu.
Szczelnoæ utworów nadk³adu warstwy przepuszczalnej zapewnia jej odpowiednia
mi¹¿szoæ i odpowiednio ma³a przepuszczalnoæ (praktycznie jej brak)  wspó³czynnik filtracji pionowej wynosi k ' < 1·10–11 m/s (przepuszczalnoæ poni¿ej 1·10–3 mD). Minimaln¹
mi¹¿szoæ warstwy izoluj¹cej mo¿na obliczyæ [8] z zale¿noci:
M =t⋅

gdzie:
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mi¹¿szoæ warstwy izoluj¹cej,
czas t³oczenia cieczy, s,
cinienie t³oczenia (w metrach s³upa wody),
cinienie z³o¿owe (w metrach s³upa wody),
objêtoæ cieczy przes¹czanej na jednostkê powierzchni, m3/m2,
pionowy wspó³czynnik filtracji, m/s.

Zmiany szczelnoci górotworu w otoczeniu formacji geologicznej, w której sk³adowane s¹ odpady p³ynne, mog¹ byæ wywo³ane niejednorodnoci¹ jej budowy oraz zmianami
wynikaj¹cymi z osiadania nadk³adu lub zmianami cinienia w strukturze. Do okrelenia
szczelnoci warstw nadk³adu stosowane s¹ metody: geofizyczne, hydrodynamiczne, hydrochemiczne, geochemiczne i wiertnicze [11].
Czynnikami decyduj¹cymi o efektywnym zat³aczaniu cieczy odpadowych do warstw
ch³onnych jest ich mi¹¿szoæ, porowatoæ, wspó³czynnik przepuszczalnoci, wspó³czynnik
filtracji, ch³onnoæ i cinienie z³o¿owe. Cechy te decyduj¹ o pojemnoci struktury ch³onnej.
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W tabeli 1 przedstawiono przyk³adowe parametry charakteryzuj¹ce formacje geologiczne,
w których zaprojektowano otwory do zat³aczania.
Tabela 1
Przyk³ady otworów projektowanych i wykorzystywanych do zat³aczania solanek
do górotworu w USA i w Polsce [2, 5, 1]
G³êbokoæ
[m]

Mi¹¿szoæ
[m]

Porowatoæ
[%]

Przepuszczalnoæ
[mD]

Cinienie
wt³aczania
[MPa]

Wydajnoæ
[m3/min]

Fort Morgan,
Colorado

1830

48

14

30

15,3

0,9

Minot North
Dakota,
wapienie

1830

91

15

60

4,5

1,3

Arkansas City,
Kansas,
dolomity

1220

61

10

850

0,6

1,8

Clinton,
Oklahoma,
piaskowce

2316

61

18

75

9,5

1,9

Mideland,
Texas,
piaskowce

1646

79

14

100

6,0

1,2

Gallup,
New Mexico
piaskowce

1950

64

20

105

5,2

1,3

Colorado,
Mississippian
Leadville,
wapienie

4900

127

>5

50

2,46

Polska,
zapadlisko
przedkarpackie,
piaskowce

964

10

19,5

52,2

6,5

0,017

Polska,
Ni¿ Polski,
wapienie

1445

18

5,2

95,4

0,7

0,08

Lokalizacja,
formacja

Ocena mo¿liwoci wt³aczania cieczy do utworów ch³onnych musi uwzglêdniæ oprócz
wspomnianej wy¿ej pojemnoci struktury ch³onnej tak¿e dopuszczalne cinienie wt³aczania oraz ocenê ch³onnoci pojedynczego odwiertu. Pojemnoæ izolowanej warstwy ch³onnej jest równa przyrostowi zasobów sprê¿ystych cieczy wskutek zwiêkszenia cinienia
z³o¿owego. Cinienie za³aczania cieczy do serii ch³onnej ograniczone jest ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo wy¿ej wystêpuj¹cych poziomów wodononych i musi byæ tak dobrane,
¿eby nie dopuciæ do przekroczenia cinienia szczelinowania górotworu [5]. Ch³onnoæ
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masywu, w którym przewiduje siê sk³adowanie ciek³ych odpadów, nie powinna byæ mniejsza ni¿ 0.3 m3/min/m przy iloci odpadów poni¿ej 10 000 m3/rok i proporcjonalnie wy¿sza
w przypadku wiêkszych iloci [8].
Szczegó³owa ocena otworu ch³onnego uwzglêdnia wskanik geologiczny, ekologiczny i techniczny [6]. Wskanik geologiczny okrelany jest na podstawie analizy budowy
geologicznej, badañ laboratoryjnych, testów ch³onnoci i prognozy ch³onnoci.
4.

CZYNNIKI WP£YWAJ¥CE NA CH£ONNOÆ ODWIERTU

Wodoch³onnoæ jest to w³asnoæ masywu skalnego charakteryzuj¹ca zdolnoæ wch³aniania przez niego wody, wt³oczonej w jednostce czasu w okrelon¹ strefê badawcz¹ pod
danym cinieniem.
Ch³onnoæ odwiertu mo¿e byæ zdefiniowana jako [7]:
I=

Q
Pt³ − Pz³

gdzie:
I
Q
Pt³
Pz³






ch³onnoci odwiertu, m3/s/m,
wydajnoæ (iloæ wt³aczanej cieczy), m3/s,
cinienie wt³aczania (w metrach s³upa wody),
rednie cinienie z³o¿owe (w metrach s³upa wody).

Po³owiczny czas dzia³ania odwiertu ch³onnego jest definiowany jako czas, w którym
ch³onnoæ odwiertu obni¿y siê o po³owê w stosunku do wartoci pocz¹tkowej [7]. Zmiany
wartoci czynników wp³ywaj¹cych na ch³onnoæ odwiertu mo¿na analizowaæ na podstawie badañ modelowych w warunkach laboratoryjnych. Badania symulacji obni¿enia ch³onnoci odwiertu omawiane w pracy [7] wiadcz¹, ¿e na obni¿enie, czy nawet w rezultacie
zanik ch³onnoci odwiertu, wp³ywaj¹ takie czynniki geologiczne, jak niska klasa ch³onnoci, niskie cinienie zat³aczania, niejednorodnoæ formacji (warstwy) geologicznej, ma³a
porowatoæ i przepuszczalnoæ ska³. Ma³a wydajnoæ zat³aczania mo¿e byæ tak¿e spowodowana obni¿eniem ch³onnoci na skutek jakoci wprowadzanej cieczy (np. o wysokiej mineralizacji).
Na obni¿enie ch³onnoci odwiertu wp³ywaj¹ drobne cz¹stki znajduj¹ce siê we wt³aczanej cieczy. Mog¹ one osadzaæ siê na cianach odwiertu b¹d przemieszczaæ siê w g³¹b warstwy ch³onnej. Przepuszczalnoæ kolektora mo¿e zostaæ obni¿ona na skutek grawitacyjnego
osiadania cz¹stek i ich adsorpcji na cianach porów. Proces ten zale¿y od redniej wielkoci
ziaren, porowatoci formacji geologicznej i jej niejednorodnoci. Wielkoci te pozostaj¹ we
wzajemnej relacji [4]:
d g = 200

k
n
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gdzie:
dg – rozmiar ziaren, μm,
k  wspó³czynnik przepuszczalnoci, m2,
n  porowatoæ (u³amek dziesiêtny).
Obni¿enie przepuszczalnoci przestrzeni ch³onnej wynikaj¹ce z osiadania drobnych
cz¹stek w porach ska³ powoduje zmniejszenie porowatoci, zwiêkszenie powierzchni i krêtoci (orodka porowatego) formacji ch³onnej [10]. Mo¿na to wyraziæ zale¿noci¹:
k
= kdp ⋅ kds ⋅ kdt
k0

gdzie:

k  przepuszczalnoæ, m2,
k0  przepuszczalnoæ pocz¹tkowa (przed procesem wt³aczania cieczy do warstwy), m2,
kdp – przepuszczalnoæ obni¿ona w wyniku spadku porowatoci (bezwymiarowa),
kds – przepuszczalnoæ obni¿ona w wyniku zwiêkszenia powierzchni (bezwymiarowa),
kdt  przepuszczalnoæ obni¿ona na skutek zwiêkszenia krêtoci (bezwymiarowa)

gdzie:

kdp =

n3 (1 − n02 )
n03 (1 − n 2 )

⎛
⎞
1 + σ /(1 − n0 )
kds = ⎜
⎟
⎜ 1 + σ /(1 − n0 )(d g / d p ) ⎟
⎝
⎠
kdt =

2

1
1 + βσ

n  porowatoæ (u³amek dziesiêtny),
σ  iloæ osadzonych cz¹stek sta³ych do jednostki objêtoci, przez któr¹ przemieszcza siê zat³aczana woda (u³amek dziesiêtny),
dg – rozmiar ziaren, m,
dp – rozmiar porów, m,
β  wspó³czynnik uszkodzenia (bezwymiarowy),
n0  porowatoæ pocz¹tkowa ska³ (u³amek dziesiêtny).
Zanik ch³onnoci bêdzie tym gwa³towniejszy im mniejsza jest przepuszczalnoæ warstwy, a tak¿e im mniejszy jest rozmiar ziaren.
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Obni¿enie ch³onnoci wywo³ane osadzaniem drobnych cz¹stek przebiega szybciej
w formacjach warstwowanych (o ró¿nej przepuszczalnoci) [7]. Najlepsze efekty mo¿na
osi¹gn¹æ, zat³aczaj¹c wody do utworów o wysokiej przepuszczalnoci ograniczonych warstwami praktycznie nieprzepuszczalnymi.
Sprawdzeniem zdolnoci otworu do odbierania zat³aczanej wody s¹ testy ch³onnoci.
Polegaj¹ one na badaniu iloci zat³aczanej cieczy do otworu i obserwowaniu zmian cinienia w czasie. Podczas testów rejestrowana jest wydajnoæ t³oczenia, cinienie denne i temperatura. Zat³aczana solanka mo¿e byæ ciecz¹ zmodyfikowan¹, np. przez dodanie polimerów, które maj¹ za zadanie obni¿enie oporów przep³ywu w zarurowanym odwiercie. Wskazane jest, by podczas zat³aczania nie wzrasta³o cinienie  opory przep³ywu dla t³oczonej
cieczy s¹ wtedy minimalne. Niskie cinienie wystêpuj¹ce podczas zat³aczania powoduje, ¿e
mo¿liwe jest zat³oczenie wiêkszej iloci cieczy. Ró¿nica miêdzy cinieniem dynamicznym
a cinieniem statycznym zmierzonym na g³owicy odwiertu jest miar¹ oporów hydraulicznych. Czas rozprê¿ania (spadku cinienia g³owicowego) wiadczy o zdolnoci odwiertu do
przyjmowania wody.

5.

PODSUMOWANIE

Zat³aczanie wód z³o¿owych do górotworu mo¿liwe jest, je¿eli s¹ spe³nione okrelone
warunki geologiczne i rodowiskowe. Najlepsze efekty mo¿na osi¹gn¹æ, zat³aczaj¹c wody
do utworów o wysokiej przepuszczalnoci ograniczonych warstwami praktycznie nieprzepuszczalnymi.
Czynniki decyduj¹ce o ch³onnoci formacji geologicznej, w której mog¹ byæ deponowane odpady, wynikaj¹ z cech jakociowych warstwy, jej porowatoci, przepuszczalnoci,
a tak¿e cech medium wt³aczanego.
Ocena mo¿liwoci zat³aczania cieczy do utworów ch³onnych musi uwzglêdniæ oprócz
wspomnianej wy¿ej pojemnoci struktury ch³onnej tak¿e dopuszczalne cinienie wt³aczania oraz ocenê ch³onnoci pojedynczego odwiertu.
Na obni¿enie, czy nawet w rezultacie zanik ch³onnoci odwiertu, wp³ywaj¹ takie czynniki geologiczne, jak ma³a porowatoæ, przepuszczalnoæ oraz niejednorodnoæ formacji
geologicznej, a tak¿e obecnoæ drobnych cz¹stek w zat³aczanej cieczy i jej sk³ad chemiczny.
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