ZAGOSPODAROWANIA ZU¯YTYCH P£UCZEK WIERTNICZYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŒRODOWISKA
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Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie optymalnych metod zagospodarowania zu¿ytych p³uczek wiertniczych zgodnie z podstawami funkcjonowania wspó³czesnej gospodarki odpadami oraz bior¹c pod
uwagê ich potencjaln¹ szkodliwoœæ dla œrodowiska. Badania wykonano na przyk³adzie p³uczek:
bentonitowej oraz bezi³owej (potasowej, potasowo-polimerowej i glikolowo-potasowej) prowadz¹c
proces usuwania fazy p³ynnej przy wykorzystaniu procesu koagulacji po³¹czonej z filtracj¹, b¹dŸ
proponuj¹c now¹ technologiê zestalania opracowan¹ przy u¿yciu œrodków wi¹¿¹cych wytypowanych
na podstawie badañ laboratoryjnych (szk³o sodowe + Silment CQ 25). Przeprowadzone wyniki analiz
wymywalnoœci substancji szkodliwych z osadów po koagulacji i filtracji oraz po zestaleniu zu¿ytych
p³uczek wiertniczych dowodz¹, ¿e nie spe³niaj¹ one kryteriów dopuszczenia odpadów do sk³adowania
na sk³adowisku ze wzglêdu na przekroczenie dopuszczalnej zawartoœci rozpuszczonego wêgla organicznego (DOC i TDS) z wyj¹tkiem zestalonej zu¿ytej p³uczki bentonitowej.
W pracy przestawiono badania w zestawie OxiTop pod k¹tem biodegradacji zu¿ytych p³uczek
wiertniczych oraz wp³ywu na jej przebieg, doboru soli potasowych oraz inhibitorów jonowo-polimerowych, na podstawie których mo¿na stwierdziæ, ¿e przy zastosowaniu mrówczanu potasu
wystêpuje szybsze tempo biologicznego rozk³adu ni¿ w przypadku chlorku potasu.
G³ównym i podstawowym kryterium doboru œrodków chemicznych przy opracowaniu p³uczek
wiertniczych jest ich wp³yw na parametry technologiczne sporz¹dzanych p³uczek i zapewnienie
stabilnoœci otworu wiertniczego. Czêsto natomiast pomija siê wp³yw stosowanych œrodków chemicznych na œrodowisko, a powinny one byæ dostosowane do ogólnych wymogów z zakresu ochrony
œrodowiska, tak aby w jak najmniejszym stopniu stanowi³y dla niego zagro¿enie. Mo¿liwe jest
to na drodze zast¹pienia œrodków toksycznych œrodkami o zmniejszonej toksycznoœci, a zarazem
zapewniaj¹cymi podstawowe parametry sporz¹dzanych p³uczek wiertniczych.
Do oceny stopnia toksycznoœci (TU) zu¿ytych p³uczek wiertniczych oraz œrodków chemicznych
wykorzystanych do sporz¹dzania p³uczek wiertniczych, zaproponowano now¹ metodê DeltaTOX
z zastosowaniem mikroorganizmów Vibro fischeri. Przeprowadzone badania potwierdzi³y, ¿e spoœród
stosowanych inhibitorów polimerowych glikol GEM wykazywa³ wy¿sz¹ toksycznoœæ ni¿ pozosta³e
testowane œrodki spe³niaj¹ce równorzêdne funkcje w p³uczce wiertniczej (Rokpol 30p5 + Rokacet R26
oraz Stabpol). Testy toksycznoœci zu¿ytych p³uczek otworowych dowiod³y, ¿e p³uczki bentonitowe
i potasowo-polimerowe charakteryzuj¹ siê nisk¹ toksycznoœci¹ (TU = 3,6–19,6), zaœ p³uczka glikolowo-potasowa zawieraj¹ca glikol GEM cechuje siê wysok¹ toksycznoœci¹ (TU = 58,8–68,1).
Przedstawiona wielokryterialna ocena szkodliwoœci zu¿ytych p³uczek i czynników maj¹cych
wp³yw na jej obni¿enie, powinna siê przyczyniæ z punktu ekologicznego do prawid³owego doboru
œrodków chemicznych stosowanych do sporz¹dzania p³uczek wiertniczych oraz bezpiecznych dla
œrodowiska metod zagospodarowania p³uczek wiertniczych zu¿ytych.

