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Úvod a formulácia cieľa  

V procese vrtnej a ťažobnej činnosti v naftovom priemysle často dochádza k 

znečisťovaniu pôdy najmä v okolí vrtov, v dôsledku únikov ropných látok, výplachov a 

mazacích olejov, ložiskových a mineralizovaných vôd s obsahom ropných látok a pod. Vrtná 

činnosť je sprevádzaná aj produkciou vrtného odpadu, teda zmesou odvŕtanej horniny (pevná 

fáza) a výplachu (tekutá fáza). Tento odpad obyčajne býval dočasne deponovaný na vrte v 

zemných nádržiach, v súčasnosti je už vo väčšine prípadov uskladňovaný v oceľových 

nádržiach. Odpad bol po skončení hĺbenia vrtu odvážaný na centrálne skládky a vyprázdnená 

zemná nádrž bola rekultivovaná. V súčasnosti je odpad odvážaný priebežne počas vŕtania [1]. 

 Povolené centrálne skládky vrtného odpadu sú už v súčasnosti zväčša zaplnené. 

Využívané sú už len niektoré skládky na deponovanie tuhej fázy a tekutá fáza fáza je vtláčaná 

do vopred určených technických vrtov. Likvidácia kvapalných zaolejovaných odpadov s 

nízkym obsahom pevnej fázy sa niektorých prípadoch spočíva v tom, že sa použijú ako 

zámesová voda pre tehliarske suroviny s následným vypálením. Inou formou likvidácie je 

priame spaľovanie. V nedávnej minulosti bola úspešne riešená likvidácia ropných kalov 

rovnomerným rozptylom na piesčitých novozalesňovaných pôdach. Na základe doterajších 

výsledkov sa dospelo k záveru, že tento spôsob likvidácie je možné realizovať len na 

vyšpecifikovaných lesných plochách a možné množstvo takto likvidovateľných ropných kalov 

nie je pre ich vysokú produkciu dostačujúce. Ako posledná metóda likvidácie vrtných 

odpadov bola rozpracovaná metóda solidifikácie. Sumárne však možno konštatovať, že pre 

vrtné odpady s vysokým obsahom pevnej fázy a ekologicky závadných zložiek 

pochádzajúcich z čistiacich zariadení vrtného výplachu je nutné vypracovať metódu, ktorá je 

schopná zabrániť negatívnemu vplyvu zvýšenej koncentrácie ekologicky neprípustných 

komponentov, nakoľko žiadna zo spomenutých metód tento problém dostatočne nerieši [2]. 

 

Materiál a metódy 

 Vysoké teploty a tlaky, vyskytujúce sa pri hĺbení veľmi hlbokých vrtov pre zaistenie 

1436



potrebných parametrov a funkcie vrtného výplachu vyžadujú použitie niektorých, z 

ekologického hľadiska nežiadúcich komponentov. Patria medzi ne predovšetkým 

termostabilizujúce a antikorózne aditíva, obsahujúce vysokotoxický šesťmocný chróm. 

Podobne aj v prípade chrómlignosulfonátu Adisol existujú námietky proti možnej oxidácii 

Cr
3+

. Stekucovadlá môžu obsahovať toxické fenoly a pri kontaminácii vôd spôsobujú 

intenzívne zafarbenie. Rovnako niektoré ďalšie aditíva majú schopnosť nebezpečne 

kontaminovať povrchové vody. Z povrchovo aktívnych látok sú hygienicky aj ekologicky 

závadné katiónaktívne a  neionogénne povrchovo aktívne látky (PAL). Ďalej sa vo vrtných 

suspenziách nachádza určité množstvo kovov (Fe, Pb, Ni, Zn, Mn) v dôsledku korózie a 

oterov, prípadne aditív. Vrtné kvapaliny môžu obsahovať tiež značné percento minerálneho 

oleja a rôzne množstvo ropy a jej derivátov, ktoré sú vo vodách neprípustne z hygienického a 

hlavne z organoleptického hľadiska a to už vo veľmi nízkych koncentráciách (0.3 ppm).  

 Ideálnym spôsobom likvidácie odpadových vrtných kvapalín by bola ich dokonalá 

očista v uzatvorenom cykle s minimálnym odpadom. V súčasných podmienkach sú využívané 

nasledujúce hlavné spôsoby likvidácie odpadových vrtných výplachov [2]: 

� deponovanie v otvorených odkaliskách a ponechanie k pozvoľnému odpareniu; 

� rovnomerný rozptyl netoxických vrtných kvapalín s nízkym obsahom pevnej fázy na 

poľnohospodársku resp. lesnú pôdu; 

� zatláčanie do vhodného horizontu v technických vrtoch, do pôdnych rýh, alebo odvoz 

na haldy po zmiešaní s čiastočne adsorbujúcimi plnivami (napr. s elektrárenským 

popolčekom); 

� odvoz na centrálnu skládku; 

� separačné a koagulačné metódy, prípadne metódy spojené s odvodňovaním; 

� spaľovanie; 

� biologické čistenie (biodegradácia); 

� solidifikácia, resp solidifikácia spojená s chemickou fixáciou vybraných zložiek; 

� využitie odpadových vrtných kvapalín ako zámesovej vody pre tehliarske suroviny a 

následné vypálenie 

 

Výsledky a diskusia 

Solidifikačné metódy a mechanizmus procesu solidifikácie 

Pri týchto metódach dochádza k zhutňovaniu odpadového materiálu bez separovania 

kvapalnej fázy. Boli patentované rôzne procesy pri použití sadry, popolčeka, vermikulitu, 
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cementu, živíc, anorganických solí, organických kyselín a derivátov, vodného skla atď. 

V predchádzajúcom období boli v MND Hodonín podniknuté podobné pokusy. Dochádzalo 

však k vytváraniu tvrdej krusty, toxické a farebné látky zostali ľahko extrahovateľné. 

 Najúčinnejšia metóda solidifikácie bola vyvinutá pre účely likvidácie rádioaktívnych 

odpadov. Táto metóda bola rozpracovaná firmou SWACO Operations a Chemfix Inc. pre 

likvidáciu vrtných výplachov. Proces je založený na chemickej reakcii medzi rozpustenými 

kremičitanmi alkalických kovov a určitými zrážacími činidlami, ktorý prebieha za prísne 

dodržiavaných reakčných podmienok.  

Dôležité črty tejto metódy sú [3]: 

� netoxičnosť produktu a enkapsulácia kvapalín; 

� regulovateľnosť rýchlosti tuhnutia a pevnosti produktu; 

� možnosť likvidácie in situ v dôsledku vysokej objemovej kapacity spracovania; 

� prispôsobivosť procesu podľa zloženia zhutňovaného materiálu; 

� možnosť spracovania odpadov s nízkym obsahom pevnej fázy bez odstránenia vody; 

� možnosť využitia domácich, resp. sekundárnych surovín (znižuje náklady); 

� metóda nevyžaduje príliš komplikované strojné zariadenie 

 

 Z týchto dôvodov bolo vo VÚGI Brno rozhodnuté rozpracovať, overiť a následne 

vyvinúť a vyrobiť v spolupráci s podnikom MND Hodonín tiež strojné mobilné technologické 

zariadenie pre solidifikáciu vrtných odpadových kvapalín, obsahujúcich väčšie množstvo, z 

ekologického hľadiska neprípustných, komponentov.    

 Experimenty boli vykonané najskôr na 1 až 25%-ných modelových suspenziách a 

získané poznatky sa aplikovali na reálne vrtné výplachy odobrané z vrtov. V sledovanom 

procese sa uplatňujú simultánne predovšetkým tri typy chemických interakcií [1, 2]: 

1. V prvej fáze dochádza po zmiešaní alkalických kremičitanov s odpadovým výplachom 

k rýchlej reakcii s prítomnými iónmi kovov za vytvorenia objemných nerozpustných 

gélovitých zrazenín metasilikátov premenlivého zloženia. 

2. Druhý typ interakcie možno zjednodušiť ako reakciu medzi rozpustným kremičitanom 

a zrážacím reagentom obsahujúcim viacmocné organické alebo anorganické ióny. 

Reakcie vedú k vytváraniu lineárnych reťazcov pozostávajúcich z tetraédrov SiO4 

spojených väzbou  Si-O-Si. Reakciou viacmocných iónov s bočnými reťazcami 

dochádza k sieťovaniu a k vytvoreniu polymérnej mriežky. Táto má porézny hubovitý 

charakter, umožňujúci enkapsuláciu značného množstva kvapaliny priamo v štruktúre 
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materiálu bez jeho plastifikácie. Popri vode sú takto uzatvorené  a tým aj 

imobilizované napr. oleje, ropa a intenzívne sfarbené roztoky. 

3. Tretím typom reakcii sú interakcie medzi zvoleným zrážacím reagentom a 

komponentom výplachu (napr. hydrolýza a pod.). Rozsah koncentrácii reagentov je 

potrebné voliť z ekonomického hľadiska tak, aby nárast objemu zhutňovanej 

suspenzie neprevýšil 10%  a zmes zostala spracovateľná bežnou technológiou. 

Pre hodnotenie fyzikálnych a chemických vlastností solidifikovaného materiálu bol 

vypracovaný komplex skúšok simulujúcich v niektorých prípadoch vplyv ekologických 

podmienok, ktorým by bol deponovaný výplach vystavený. Okrem iného bolo sledované 

medzné šmykové napätie počas tuhnutia, medzná pevnosť v tlaku, rýchlosť gélovania a 

koncentrácia iónov kovov, oleja a humínových alebo lignínových derivátov vo vodnom 

výluhu. Rýchlosť solidifikácie možno ovplyvňovať zmenou koncentrácií a molárneho pomeru 

reakčných komponentov. Nárast šmykového napätia je rovnako ovplyvňovaný hydraulickými 

vlastnosťami reagentov a obsahom pevnej fázy. Rýchlosť solidifikácie je riadená tak, aby bola 

behom 48 hod. dosiahnutá hodnota minimálne 200 kPa. Na priebeh tuhnutia majú výrazný 

vplyv chemické aditíva prítomné v zhutňovanom materiáli, z ktorých mnohé sú retardačnými 

činidlami. Zníženie rýchlosti tuhnutia je úmerné koncentrácii aditíva a vykazuje aditívny efekt 

[3]. Zmienený efekt narastá v rade olej B-2<KMC<Rezinex<Umastat a 

Adisol<Dralig<Kortan (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1: Vplyv prídavku 1% aditíva na medzné šmykové napätie. 
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S výnimkou KMC, Rezinexu a Umastatu dochádza aj k zníženiu medznej pevnosti v 

tlaku. Najdôležitejším ukazovateľom je pravdepodobne vyluhovateľnosť komponentov zo 

zhutneného vrtného výplachu. Za veľmi dôležité možno považovať zistenie, že neexistuje 

paralelný vzťah medzi stupňom zhutnenia a schopnosťou reakčného produktu viazať 

nevratným spôsobom komponenty výplachu. Ako ukázali skúšky, už za 24 hod. 

solidifikačného procesu klesá koncentrácia sledovaných katiónov vo vodnom výluhu pod 

1ppm a po 48 hod. je proces chemického viazania prakticky ukončený, aj keď stupeň 

solidifikácie, najmä u suspenzií s nižším obsahom pevnej fázy, je veľmi nízky (Tab.1). 

Extrahovateľnosť komponentov je minimálna pri koncentrácii metasilikátu 3 - 6% a pre 

lignínové látky a oleje závisí ďalej od molového pomeru reagentov [4]. 

 

Tab. 1: Závislosť extrahovateľnosti jednotlivých zložiek zo solidifikovaného vrtného výplachu z vrtu Hanušovce 
1 od množstva zrážkových vôd. 

 

Zložka 

Pôvodná 
koncentrácia 

vo vrtnom 

výplachu [ppm] 

Konc. komponentov [ppm] vo výluhu 
zo solidifikovaného výplachu [ppm] 

 

 množstvo zrážkových vôd [mm] 

 0 - 80 80 - 160 160 - 240 

Zn
2+

 39 0.1 0.1 0.1 

Cr celk. 60 0.1 0.1 0.1 

Ni
2+

 26 0.1 0.1 0.1 

Fe
3+

 590 1.3 0.1 0.1 

Pb
2+

 0.85 0.1 0.1 0.1 

lignín.deriváty 3600 45.0 20.0 0.5 

ropa 5280 0.1 0.1 0.1 

 

V podniku MND Hodonín bolo navrhnuté mobilné zariadenie pre solidifikáciu vrtných 

kvapalín priamo na vrte. Konštrukčný návrh bol realizovaný tak, aby bolo získané zariadenie 

vhodné k likvidácii odpadového výplachu pri súpravách s bezkaliskovým systémom, z 

priebežne používaných odkalísk a tiež k likvidácii sedimentovaného výplachu zo zaplnených 

odstavených odkalísk. Schéma zariadenia pre solidifikáciu a výsledky prevádzkových skúšok 

na niekoľkých hlbokých vrtoch sú uvedené v práci [5]. 
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Záver 

Na základe štúdia výsledkov riešenia problematiky likvidácie odpadových vrtných 

výplachových kvapalín vrátane ropných kalov, resp. ropných látok so zameraním na metódu 

solidifikácie možno konštatovať, že táto metóda je pre podmienky naftového a plynárenského 

priemyslu rozpracovaná na veľmi dobrej úrovni z teoretického i praktického hľadiska. 

Potvrdzujú to aj výsledky prevádzkovo-overovacích skúšok a to jednak z hľadiska 

chemických receptúr jednotlivých aditív a tiež z hľadiska funkčnosti solidifikačných 

zariadení. Tieto sa vyznačujú pomerne jednoduchou konštrukciou a teda aj pomerne nízkou 

cenou. Zásadným problémom je výber správnej a optimálnej receptúry - jednak z hľadiska 

nárokov na laboratórne práce, ale predovšetkým z dôvodu nevyhnutnosti osobitného riešenia 

každého jedného odpadu, resp. odkaliska. Výsledky potvrdzujú, že overovaná metóda 

likvidácie odpadových kvapalín solidifikáciou sa javí ako vhodná pre praktickú likvidáciu 

vrtných kvapalín, obsahujúcich vyššie koncentrácie ekonomicky nežiaducich a neprípustných 

látok, najmä termostabilných výplachov 
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