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1.

WSTÊP

Koszty zwi¹zane z transportem i utylizacj¹ wielosk³adnikowej mieszaniny, jak¹ jest
p³uczka wiertnicza s¹ wysokie. Zmusza to firmy wiertnicze do zmniejszania jej objêtoci.
Najskuteczniejszym sposobem jest flokulacja. Umo¿liwia ona odzyskanie wody, która
mo¿e byæ ponownie wykorzystana.
Podstawowym sk³adnikiem p³uczek wiertniczych jest najczêciej suspensja bentonitu
w wodzie. Minera³y ilaste u¿ywane do sporz¹dzania p³uczek wiertniczych charakteryzuj¹
siê ujemnym ³adunkiem wystêpuj¹cym na powierzchni zdyspergowanych cz¹stek. Elektrostatyczne odpychanie jednoimiennie na³adowanych cz¹stek powoduje stabilizacjê uk³adu
koloidalnego. Niektóre handlowe bentonity modyfikowane s¹ zwi¹zkami chemicznymi powoduj¹cymi dodatkow¹ stabilizacjê uk³adu zdyspergowanego. Zwi¹zki takie, np. syntetyczne polimery anionowe, modyfikowane pochodne celulozy i skrobi, niektóre biopolimery, okrela siê mianem koloidów ochronnych.
Koloidy ochronne stosowane do modyfikowania bentonitów oraz p³uczek wiertniczych maj¹ zazwyczaj charakter anionowy podwy¿szaj¹cy wartoæ ujemnego potencja³u ζ
cz¹stek ilastych. Powoduje to dodatkow¹ stabilizacjê elektrostatyczn¹ uk³adu, która wynika
z odpychania siê jednoimiennie na³adowanych cz¹stek.
Cz¹steczki polimerów ochronnych adsorbuj¹ siê na powierzchni cz¹stek sta³ych. Zbli¿anie siê dwóch cz¹stek powoduje wzajemne przenikanie siê warstw polimerowych. Wywo³uje to odpychanie miêdzy tymi cz¹stkami. Jest to efekt entropowy. Wzrost stê¿enia segmentów polimerowych w obszarze wzajemnego przenikania siê warstw powoduje lokalny
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wzrost cinienia osmotycznego oraz entalpii swobodnej  efekt mieszania. Zwiêkszenie
trwa³oci uk³adu koloidalnego na skutek wystêpowania tych dwóch efektów nazywa siê
stabilizacj¹ steryczn¹ (rys. 1) [1, 4].

Rys. 1. Stabilizacja przestrzenna cz¹stek sta³ych w uk³adzie zdyspergowanym
w wyniku utworzenia otoczki polimerowej

Po³¹czony mechanizm stabilizacji sterycznej i elektrostatycznej nazywamy stabilizacj¹ elektrosteryczn¹ [4]. Zapewnia ona uk³adom takim jak p³uczka wiertnicza szczególne
w³aciwoci (brak rozdzia³u faz, homogenicznoæ itp.) bardzo korzystnie wp³ywaj¹ce na
proces wiercenia.
Flokulacja takich stabilnych zawiesin jest utrudniona. Najczêciej do rozdzia³u faz u¿ywa siê syntetycznych polimerów o du¿ych masach cz¹steczkowych nazywanych flokulantami.
Opisywane w niniejszej pracy flokulanty PT-floc-201107 s¹ syntetycznym niskocz¹steczkowymi kopolimerami kationowo-niejonowymi o wysokim stopniu jonowoci, zawieraj¹cymi w strukturze I-rzêdowe grupy aminowe.
Zasada dzia³ania badanych flokulantów najprawdopodobniej polega na grupowaniu
³adunków [2, 3]. Mechanizm ten czêsto wystêpuje w przypadku niskocz¹steczkowych polimerów kationowych o du¿ym procencie jonowoci [5, 6], które ca³ym ³añcuchem adsorbuj¹
siê na powierzchni ujemnie na³adowanej cz¹stki bentonitu, wytwarzaj¹c warstwy o ma³ej
gruboci i du¿ym miejscowym ³adunku dodatnim. Oddzia³ywania elektrostatyczne powoduj¹ przyci¹ganie ró¿noimiennie na³adowanych ³at s¹siaduj¹cych cz¹stek, ich agregacjê
i flokulacjê zawiesiny ( patch flocculation  rys. 2) [1, 2, 4].

Rys. 2. Flokulacja przez grupowanie ³adunków
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2. METODYKA BADAÑ
Do oceny przydatnoci polimerów PT-floc-201107 do flokulacji zawiesin ilastych wykorzystano dwie metody. Pierwsza metoda polega na pomiarze czasu przesuwania siê granicy rozdzia³u faz woda  floku³y, na okrelonym odcinku cylindra pomiarowego.
Badan¹ p³uczkê (zawiesinê) rozcieñczano wod¹ w stosunku 1:3 (1 objêtoæ p³uczki: 3
objêtoci wody). 100 ml rozcieñczonej p³uczki umieszczano w zlewce, dodawano flokulant
i intensywnie mieszano. Nastêpnie przenoszono zawartoæ zlewki do cylindra pomiarowego. Po wykonaniu pomiarów czasu flokulacji wyznaczano wspó³czynnik flokulacji (k), który okrela, o ile szybciej przebiega flokulacja z flokulantem ni¿ bez niego. Wspó³czynnik
flokulacji wyznaczono ze wzoru:
k=

t0
tf

,

gdzie:
t0  czas flokulacji bez flokulanta,
tf  czas flokulacji z flokulantem.
Nastêpnie sporz¹dzono wykresy zale¿noci wspó³czynnika flokulacji od dawki polimeru. Iloæ flokulanta wyra¿ono w kg/m3 p³uczki rozcieñczonej. Optymaln¹ dawkê flokulanta wyznaczono na podstawie maksimum krzywej regresji
k = f (c),
gdzie c  dawka flokulanta.
Poniewa¿ p³uczki wiertnicze, z za³o¿enia, s¹ zawiesinami stabilnymi w czasie, pomiar czasu t0 mo¿e byæ d³ugotrwa³y lub w ogóle niemo¿liwy. W trakcie badañ przyjêto wartoæ t0 =
= 86 400 s (1 doba), jednakowy dla wszystkich pomiarów  nie uwzglêdniono go na wykresach.
Badania w³aciwoci flokulacyjnych polimerów PT-floc-201107 przeprowadzono na
3% suspensjach: i³u z Wieliczki (stosowany jako laboratoryjny symulator zwiercin), Bentopol Zêbiec (najczêciej stosowany w Polsce), Bentonil HDG (p³uczka HDD  silnie zmodyfikowany bentonit).
Wyniki badañ przedstawiono na rysunkach 35.

Rys. 3. Wykres flokulacji 3% suspensji bentonitu z Wieliczki prowadzonej
przy u¿yciu flokulanta PT-floc-201107
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Rys. 4. Wykres flokulacji 3% suspensji bentonitu Bentopol Zêbiec prowadzonej
przy u¿yciu flokulanta PT-floc-201107

Rys. 5. Wykres flokulacji 3% suspensji bentonitu Bentonil HDG prowadzonej
przy u¿yciu flokulanta PT-floc-201107

Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e polimer PT-floc-201107 wykazuje bardzo dobre w³aciwoci flokulacyjne w stosunku do wszystkich przebadanych suspensji bentonitów. Jak wynika z analizy danych przedstawionych na wykresach (rys. 35)
oraz w tabeli 1, badane flokulanty wykazuj¹ dobre w³aciwoci flokulacyjne ju¿ w stosunkowo niewielkich stê¿eniach (optymalne flokulanta wynios³y 2555 g/m3 suspensji). Korzystn¹ cech¹ jest to, ¿e flokulacja badanych suspensji ilastych przebiega bez udzia³u koagulanta. Otrzymane w jej wyniku floku³y s¹ du¿e i trwa³e. O skutecznym dzia³aniu badanych flokulantów wiadczy równie¿ fakt otrzymywania klarownej wody nad osadem
flokulacyjnym.
Kolejnym etapem by³o przeprowadzenie badañ w warunkach jak najbardziej zbli¿onych do warunków polowych. W tym celu przeprowadzono badania flokulacji silnie zasolonej p³uczki, pobranej z jednego z otworów wiertniczych, z wykorzystaniem wirówki laboratoryjnej. P³uczka do badañ by³a rozcieñczana roztworem roboczym flokulanta, w stosunku  r-r flokulanta : p³uczka 0,5:1; 1:1; 2:1. Roztwór roboczy flokulanta sporz¹dzany
by³ tak, aby w ka¿dym przypadku stê¿enie polimeru, po zmieszaniu z p³uczk¹, wynosi³o
0,03%.
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Tabela 1
Zestawienie wyników badañ flokulacji
Suspensja

Optymalna dawka flokulanta
[kg/m3 p³uczki]

Floku³y

Woda nad osadem

3% i³ z Wieliczki

0,034

du¿e, trwa³e

klarowna

3% Bentopol Zêbiec

0,026

du¿e, trwa³e

klarowna

3% Bentonil HDG

0,053

b. du¿e, trwa³e

klarowna

Najlepsze wyniki otrzymano w przypadku zastosowania wiêkszych iloci roztworu
flokulanta. Poniewa¿ iloæ polimeru by³a we wszystkich przypadkach taka sama, wiêksza
iloæ wody w roztworze powodowa³a zmniejszenie jego lepkoci i wiêksze rozcieñczenie
mieszaniny koñcowej. Dziêki temu absorpcja flokulanta na cz¹stkach bentonitu mog³a zachodziæ szybciej, szybciej równie¿ zachodzi³ proces sedymentacji floku³. W praktyce polowej stosowanie du¿ych iloci rozcieñczonych roztworów nie jest ekonomicznie uzasadnione. Dlatego korzystny jest fakt, ¿e równie¿ w przypadku pozosta³ych przebadanych roztworów polimeru wyniki by³y zadowalaj¹ce.

3.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e flokulanty PT-floc-201107
charakteryzuj¹ siê bardzo dobrymi w³aciwociami flokulacyjnymi w stosunku do suspensji ilastych. wiadcz¹ o tym wysokie wspó³czynniki flokulacji.
Dobra wytrzyma³oæ floku³ na rozbicie w mikserze oraz klarownoæ cieczy nad osadem sedymentacyjnym pozwalaj¹ na odzyskanie i ponowne wykorzystanie wody u¿ytej do
sporz¹dzenia suspensji, a tak¿e na minimalizacjê objêtoci odpadów. Jest to korzystne zarówno ze wzglêdów ekologicznych, jak i ekonomicznych.
Optymalne dawki flokulantów s¹ niewielkie (0,250,55 kg/m3 suspensji), co skutkuje
niskimi kosztami procesu. Zastosowana metoda pomiaru umo¿liwia dodatkowe zmniejszenie kosztów poprzez wybranie takiego punktu na krzywej flokulacji, który okrela ni¿sz¹
koncentracjê flokulanta, a jednoczenie odpowiednio wysok¹ wartoæ wspó³czynnika flokulacji (k).
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