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MO¯LIWOCI ZASTOSOWANIA
WSKANIKA CHLORKOWO-BROMKOWEGO
W IDENTYFIKACJI ZANIECZYSZCZENIA WÓD P£YNAMI
PO SZCZELINOWANIU HYDRAULICZNYM**
1.

WSTÊP

W dyskusji na temat rodowiskowych aspektów eksploatacji gazu ³upkowego pojawia
siê wiele potencjalnych problemów miêdzy innymi zwi¹zanych z hydrogeologicznymi
aspektami procesu szczelinowania hydraulicznego. P³yny po szczelinowaniu hydraulicznym zawieraj¹ wród wielu sk³adników nieorganicznych i organicznych brom w iloci
wiêkszej ni¿ rednie wartoci spotykane w innych zanieczyszczonych wodach. Wskanik
Cl–/Br–, iloraz wagowy jonów chlorkowych i bromkowych stosowany miêdzy innymi
w poszukiwaniach naftowych oraz przy okrelaniu genezy zasolenia wód, mo¿e byæ tak¿e
miernikiem stanu ich zanieczyszczenia. Konserwatywny charakter obu jonów, powoduje,
¿e w procesie rozcieñczania wód, a tak¿e na drodze przep³ywu. wartoæ wskanika powinna zostaæ zachowana.

2.

HYDROGEOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI GAZU £UPKOWEGO

Niska przepuszczalnoæ ska³ zbiornikowych (³upków) powoduje, ¿e przy eksploatacji
z³ó¿ wêglowodorów niezbêdne s¹ zabiegi maj¹ce na celu zwiêkszenie intensywnoci przyp³ywu p³ynów z³o¿owych do otworu. Szczelinowanie hydrauliczne polega na sekwencyjnym zat³aczaniu (pod cinieniem) do ska³ zbiornikowych du¿ej iloci cieczy szczelinuj¹cych (wody z dodatkami chemicznymi takimi jak: ¿ele, piany, kwasy), które powoduj¹
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powiêkszenie istniej¹cej sieci szczelin lub powstanie nowych. Zawarty w p³ynie szczelinuj¹cym propant umo¿liwia utrzymanie powsta³ych szczelin w stanie otwartym, a co za tym
idzie przep³yw gazu do otworu. Parametry i przebieg szczelinowania zale¿¹ od indywidualnych cech formacji geologicznej, w której zabieg jest wykonywany. Sk³ad cieczy szczelinuj¹cej stanowi w co najmniej w 99% woda z elementem, który ma za zadanie utrzymanie
otwartoci szczelin (piaskiem lub specjalnym granulatem). Dodatki chemiczne, których celem jest optymalizowanie procesu szczelinowania, obni¿enie konta tarcia wewnêtrznego,
przeciwdzia³anie pêcznieniu minera³ów ilastych, wyeliminowaniu bakterii itp. stanowi¹
mniej ni¿ 1% p³ynu. Iloæ wody zat³aczana do jednego odwiertu poziomego mo¿e wynosiæ
nawet do kilkunastu tysiêcy metrów szeciennych. Receptura p³ynów szczelinuj¹cych jest
chroniona patentem, ale agencja ochrony rodowiska USA EPA przedstawi³a listê 78 ró¿nych chemikaliów, które s¹ wykorzystywane w procesach szczelinowania hydraulicznego,
s¹ to miêdzy innymi takie substancje jak: metanol, naftalen, toluen i ksylen, których nawet
niewielkie iloci stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia biologicznego z uwagi na ich kancerogennoæ [8].
P³yny powrotne tzw flowback waters jak podaj¹ ró¿ne ród³a stanowi¹ od 15 do 30%
p³ynu zu¿ytego w procesie szczelinowania hydraulicznego. S¹ to cieki w zale¿noci od
sk³adu mog¹ byæ oczyszczane i wykorzystane do zasilania poziomów wodononych, wód
powierzchniowych lub zat³aczane do górotworu. Sk³ad wód powrotnych jest zale¿ny od
sk³adu p³ynu szczelinuj¹cego oraz wód z³o¿owych. Problem okrelenia sk³adników zawartych w p³ynach po szczelinowaniu nie wynika tylko z tajemnicy handlowej firm zajmuj¹cym siê szczelinowaniem, ale jest te¿ wynikiem reakcji p³yn  woda z³o¿owa, p³yn matryca
skalna podczas procesu szczelinowania.
Pobór ogromnej iloci wód, które zostaj¹ zat³oczone mo¿e wp³ywaæ na poziomy wód
w ciekach i zbiornikach powierzchniowych i porednio na poziom zwierciad³a poziomów
wodononych. Zagro¿eniem dla jakoæ rodowiska wodnego mog¹ byæ p³yny po szczelinowaniu hydraulicznym.

3.

WSKANIK Cl/Br I JEGO ZNACZENIE W BADANIU WÓD

Zawartoæ chloru w wiêkszoci sta³ych utworów skorupy ziemskiej wynosi od 10 do
2000 mg/kg, natomiast bromu od 0,1 do 100 mg/kg. W wiêkszoci ska³ i wód Ziemi chloru
jest oko³o od 408000 razy wiêcej ni¿ bromu. Pierwiastki te mog¹ wystêpowaæ na ró¿nym
stopniu utlenienia ale najbardziej rozpowszechnion¹ form¹ wystêpowania jest 1 (chlorki
i bromki).
Macierzystym rodowiskiem wystêpowania chlorków i bromków jest woda oceaniczna (wskanik Cl–/Br– dla wody morskiej wynosi 290). Podczas ewaporacji wody morskiej
koncentracja w roztworze bromków podobnie do chlorków wzrasta. W wyniku rozpuszczania wczeniej osadzonych utworów chlorkowych powstaj¹ roztwory znacznie zubo¿a³e
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w brom w porównaniu z solankami pierwotnymi. Zawartoæ bromków okrelana wzglêdem
zawartoci chlorków jest wykorzystana do okrelenia genezy zasolenia wód. Solanki o wartoci wskanika Cl–/Br– do 400 okrelane s¹ jako pierwotne, od 400 do 1000 jako wody
mieszane, natomiast powy¿ej 1000 jako wody o wtórnym zasoleniu [10]. Wody sedymentacyjne (równe wiekowo osadom, w których wystêpuj¹) mog¹ byæ reliktami dawnych mórz
i jezior w niezmienionym sk³adzie lub te¿ poddanymi procesom diagenezy solankami dawnych basenów sedymentacyjnych. Wskanik Cl–/Br– w wodach basenów sedymentacyjnych w tym solanek z³ó¿ wêglowodorów mo¿e ró¿nic siê rzêdami wielkoci  od wartoci
poni¿ej 100 do powy¿ej 1000. W wiêkszoci przypadków wielkoci te s¹ poni¿ej 1000. Dla
solanek, których mineralizacja spowodowana jest rozpuszczaniem soli wartoci wskanika
mog¹ wynosiæ nawet kilka tysiêcy. Niskie wartoci wskanika Cl/Br s¹ spowodowane
wiêksz¹ zawartoci¹ bromków. Koncentracja bromu w biomasie i organizmach ¿ywych
mo¿e wynosiæ od 2 mg/kg w przypadku rolin l¹dowych do 60 g/kg w morskich algach
i wodorostach. Wartoci wskanika Cl/Br nie przes¹dzaj¹ jednoznacznie o pochodzeniu
wód, ale w badaniach hydrogeologicznych mog¹ byæ przes³ank¹ obecnoci materii organicznej.
Antropogenicznymi ród³ami zwiêkszonej iloci chlorków i bromków s¹ zanieczyszczone sp³ywy powierzchniowe. Dotyczy to terenów zurbanizowanych, tras komunikacyjnych gdzie sól wykorzystywana jest do zimowego utrzymania dróg, a tak¿e obszarów wykorzystywanych rolniczo, gdzie stosowane s¹ nawozy, rodki ochrony rolin. W zwiêkszonej iloci omawianych jonów maj¹ te¿ udzia³ cieki hodowlane, bytowe i odcieki ze
sk³adowisk odpadów. Zanieczyszczenia wód bêd¹ wiêc mia³y wp³yw na wartoæ wskanika
chlorkowo-bromkowego.

4.

WARTOCI WSKANIKA CHLORKOWO-BROMKOWEGO
W CIECZACH PO SZCZELINOWANIU HYDRAULICZNYM

P³yny po szczelinowaniu hydraulicznym charakteryzuj¹ siê znacznym zasoleniem,
znacznie zwiêkszon¹ w porównaniu do wód zwyk³ego cyklu hydrologicznego zawartoci¹
szeregu g³ównych jonów ale tak¿e bromu. W tabeli 1. zosta³y zamieszczone dane dotycz¹ce
zawartoci chlorków, bromków i policzonych na ich podstawie wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego. Dane dotyczy³y pojedynczych opublikowanych analiz [13] lub zakresu zawartoci. [4, 12]. Pochodzi³y z procesów wykonywanych w obszarze basenu Appalachów  (Marcellus shale) (USA) oraz w przypadku trzech analiz formacji Bowland w Lankashere (Wielka Brytania). Zawartoæ bromków w p³ynach powrotnych jest znacznie
wiêksza ni¿ w p³ynach stosowanych do procesu szczelinowania hydraulicznego (tab. 1) [4].
Zawartoæ bromków w p³ynach szczelinuj¹cych jest wynikiem stosowania substancji zawieraj¹cych brom np. biocydów. W p³ynach po szczelinowaniu hydraulicznym dochodzi
jeszcze udzia³ wód z³o¿owych, zawieraj¹cych bromki.
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Tabela 1
Zawartoci bromków, chlorków i wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego
w cieczach szczelinuj¹cych i p³ynach po szczelinowaniu hydraulicznym
Charakterystyka

Wartoæ

Br– (mg/dm3)

Cl– (mg/dm3)

Cl–/Br–

minimalna
P³yn szczelinuj¹cy

maksymalna

<0,2

18

>90*

107

10700

100*

minimalna

15,8

1670

106*

maksymalna

1600

181000

113*

mediana

704

78100

111*

minimalna

11,3

287

25*

maksymalna

3070

228000

74*

mediana

607

56900

94*

mediana

P³yn po
szczelinowaniu
Marcellus shale
USA

cieki zawieraj¹ce
p³yny po
szczelinowaniu

[4]

[12]

minimalna

143,0

22000

83

maksymalna

840,0

44000

286

mediana

253,65

80000

158

901,9

105388,7

117

[11]

445

41850

94

[7]

mediana
Bowland shale
UK

90,2

ród³o
danych

minimalna

242

22200

92

maksymalna

854

75000

106

minimalna

1020

111000

108

maksymalna

1100

125000

115

mediana

1080

11700

109

minimalna

–

48,9

maksymalna

10600

212700

20

[13]

[16]

[15]

[1]

* wskanik policzony na podstawie ilorazu wartoci granicznych.

Siegel i Kight [13] zaproponowali zastosowanie wskanika chlorkowo-bromkowego
jako parametru identyfikacji p³ynów po szczelinowaniu hydraulicznym. Graficzna interpretacja diagramu wskanika chlorkowo-bromkowego na tle zawartoci chlorków przedstawiona w ich pracy pokazuje, ¿e obszary lokalizacji punktów odpowiadaj¹cym cieczom po
szczelinowaniu hydraulicznym i punktów odpowiadaj¹cym innym zanieczyszczeniom s¹
rozbie¿ne. Wody pozostaj¹ce pod wp³ywem soli stosowanej do zimowego utrzymania dróg
oraz nieszczelnoci kanalizacji charakteryzuj¹ siê mniejsza zawartoci¹ jonu chlorkowego
i znacznie wiêksz¹ (powy¿ej 1000) wartoci¹ wskanika chlorkowo-bromkowego. Zmodyfikowany w porównaniu do pracy [13] diagram przedstawiono na rysunku 1, na którym
uwzglêdnione zosta³y tak¿e dane dotycz¹ce p³ynów po szczelinowaniu hydraulicznym pochodz¹ce z innych róde³ oraz wody z³o¿owe dwóch basenów sedymentacyjnych. Wskanik chlorkowo-bromkowy w przypadku danych pochodz¹cych z prac [4, 12] zosta³ policzony dla wartoci minimalnych i maksymalnych oraz mediany zawartoci jonów chlorko316

wych i bromkowych. Interpretacja ta mo¿e byæ obarczona pewnym b³êdem poniewa¿, co
prawda wraz ze zwiêkszeniem zawartoci chlorków ronie zawartoæ bromków, ale niekoniecznie oznacza to, ¿e maksymalnej zawartoci chlorków odpowiada maksymalna zawartoæ bromków. Orientacyjny obszar wartoci charakterystycznych dla p³ynów po szczelinowaniu hydraulicznym zosta³ na rysunku 1 zaznaczony konturem. Wyznaczono go na podstawie minimalnych i maksymalnych wartoci, przy za³o¿eniu, ¿e wewn¹trz obszaru
powinny znaleæ siê wszystkie punkty odpowiadaj¹ce danym z cytowanych prac. Na rysunku 1 zaznaczone zosta³y te¿ punkty odpowiadaj¹ce innym zanieczyszczeniom, w których
zarejestrowano zawartoæ jonu bromkowego.

Rys. 1. Wskanik Cl/Br dla: wód rejonów sk³adowisk odpadów (1)  wg [3], (2)  wg [9];
odcieków odpadów paleniskowych (3)  wg [2]; solanek z³o¿owych: zach Pensylwania (4)  wg [5];
miocenu zapadliska przedkarpackiego (5)  wg [6]; cieków z udzia³em p³ynów
po szczelinowaniu hydraulicznym (6)  wg [11], (7)  wg [15]; p.p.  p³ynów
po szczelinowaniu hydraulicznym (8)  wg [4, 7, 1113]
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Najwiêcej punktów odpowiadaj¹cych p³ynom po szczelinowaniu hydraulicznym znajduje siê w obszarze charakteryzuj¹cym solanki basenu Appalachów [5]. Potwierdza to
istotny wp³yw wód z³o¿owych na sk³ad p³ynów po szczelinowaniu hydraulicznym. Wody
po szczelinowaniu hydraulicznym i cieki zawieraj¹ce te wody charakteryzuj¹ siê wartociami wskanika chlorkowo-bromkowego poni¿ej 300. Wartoci wskanika chlorkowobromkowego oscyluj¹ce wokó³ wartoci 100, przy jednoczesnej zawartoci jonu chlorkowego powy¿ej 10 g/ dm3 a nawet powy¿ej 100 g/dm3 mog¹ wskazywaæ na udzia³ p³ynów
po szczelinowaniu hydraulicznym.
5.

WARTOCI WSKANIKA
W WODACH ZANIECZYSZCZONYCH  ODCIEKACH SK£ADOWISK
ODPADÓW KOMUNALNYCH I ENERGETYCZNYCH

Niskie (poni¿ej 300) wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego mog¹ te¿ charakteryzowaæ wody odcieków odpadów komunalnych i energetycznych (tab. 2). Zawartoci jonu
chlorkowego w tych cieczach wynosz¹ poni¿ej 10000 mg/dm3.
Tabela 2
Zawartoci bromków, chlorków i wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego
w wodach zanieczyszczonych odpadami
Charakterystyka

Br– (mg/dm3)

Cl– (mg/dm3)

Cl–/Br–

ród³o danych

Polska sk³ad. odpadów
komunalnych

2,39–9,30

1579–2478

229–660

[9]

USA Oklahoma sk³ad.
odpadów komunalnych

1,6–7,8

705–1032

132–441

poni¿ej sk³adowiska

1,1–6,7

370–848

127–336

odcieki odpadów
komunalnych

0,08–46

100–449

10–1250

odcieki odpadów
energetycznych

67–305

3325–7431

24–50

[3]

[2]

W obszarze zaznaczonym jako prawdopodobny obszar wystêpowania punktów charakteryzuj¹cych p³yny po szczelinowaniu hydraulicznym (rys. 1) znalaz³y siê odcieki odpadów energetycznych uzyskane w wyniku badañ laboratoryjnych [2]. Badania laboratoryjne
wskazuj¹ na prawdopodobieñstwo otrzymania takich parametrów w ciekach paleniskowych w warunkach naturalnych. Niskie wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego mog¹
charakteryzowaæ wody pozostaj¹ce pod wp³ywem produktów spalania wêgla, biomasy, czy
innych surowców odpadowych. Wskanik chlorkowo-bromkowy w paliwach odpadowych
w tym tak¿e biomasy wynosi³ 15120, natomiast w produktach spalania tych odpadów po318

ni¿ej 20 [14]. Nale¿y przypuszczaæ, ze podobne wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego charakteryzowa³yby wody kontaktuj¹ce siê z tymi odpadami, na co wskazuj¹ wyniki
badañ laboratoryjnych [2].
6.

OCENA GENEZY ZANIECZYSZCZENIA WÓD
NA PODSTAWIE WARTOCI
WSKANIKA CHLORKOWO-BROMKOWEGO

Dane dotycz¹ce zawartoci chlorków i bromków, w p³ynach po szczelinowaniu hydraulicznym wskazuj¹, ¿e wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego wynosz¹ poni¿ej
300, w niektórych przypadkach mog¹ byæ ni¿sze ni¿ 100. Na diagramie przedstawiaj¹cym
wartoæ wskanika chlorkowo-bromkowego wzglêdem zawartoci chlorków punkty odpowiadaj¹ce p³ynom po szczelinowaniu hydraulicznym znajduj¹ siê w obszarze charakteryzuj¹cym solanki z³ó¿ wêglowodorów. P³yny o mniejszej zawartoci jonu chlorkowego znajduj¹ siê w s¹siedztwie punktów odpowiadaj¹cym odciekom odpadów paleniskowych.
Rozcieñczenie wód po szczelinowaniu hydraulicznym zaburzy obraz interpretacji.
Konserwatywny charakter jonu chlorkowego i bromkowego spowoduje, ¿e wartoci
wskanika zostan¹ prawdopodobnie zachowane, natomiast nast¹pi przesuniêcie punktów
w obszar mniejszej wartoci na osi chlorków.
Stosowanie wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego wymaga oznaczenia zawartoci chlorków i bromków. W warunkach Polski w zwyk³ych wodach aktywnej strefy wymiany, bromki nie s¹ oznaczane bo nie wymagaj¹ tego procedury badawcze. W zwi¹zku
z tym iloæ danych dotycz¹ca bromków jest niewielka. Mo¿e to powodowaæ w przysz³oci
w warunkach konfliktowych brak mo¿liwoci porównania stanu rodowiska ze stanem
pierwotnym.

7.

PODSUMOWANIE

Wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego w p³ynach po szczelinowaniu hydraulicznym osi¹gaj¹ wartoci poni¿ej 300 czêsto oko³o 100 co odró¿nia je zdecydowanie od
zanieczyszczonych wód sp³ywów drogowych i innych wód, pozostaj¹cych w kontakcie
z solankami wtórnego zasolenia.
Podobne wartoci wskanika Cl–/Br– i zawartoci jonu chlorkowego mog¹ charakteryzowaæ solanki z³ó¿ wêglowodorów rejonów formacji geologicznych, gdzie przeprowadzane s¹ zabiegi szczelinowania. Wynika, z tego, ¿e rozró¿nienie pochodzenia zanieczyszczenia jako efektu eksploatacji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów na podstawie wartoci wskanika chlorkowo-bromkowego mo¿e budziæ w¹tpliwoci.
Znaczne zasolenie powy¿ej 10000 mg/dm3 i niskie (poni¿ej 300) wartoci wskanika
chlorkowo-bromkowego mog¹ wskazywaæ na zanieczyszczenie wód cieczami produkcyjnych takimi jak: solanki z³o¿owe lub p³yny po szczelinowaniu hydraulicznym.
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Zawartoci jonu chlorkowego poni¿ej 10000 mg/dm3 i wartoci wskanika chlorkowego poni¿ej 300 wiadcz¹, ¿e ród³em zanieczyszczenia mog¹ byæ zarówno p³yny po szczelinowaniu hydraulicznym jak i odcieki sk³adowisk odpadów zw³aszcza paleniskowych.
Zastosowanie wskanika chlorkowo-bromkowego w ocenie stanu rodowiska gruntowo-wodnego pod k¹tem zanieczyszczenia p³ynami po szczelinowaniu hydraulicznym jest
mo¿liwe pod warunkiem posiadania danych dotycz¹cych stanu pierwotnego (t³a), oraz interpretacji uwzglêdniaj¹cej inne lokalne ród³a zanieczyszczeñ.
Autorka sk³ada podziêkowania Panu mgr. in¿. Arturowi Marcinkowskiemu za pomoc
w zebraniu danych dotycz¹cych chemizmu wód miocenu zapadliska przedkarpackiego.
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