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Розглянуто негативний вплив шламових амбарів, що створюються в процесі експлуатації нафтових та газо-

вих свердловин, на ґрунти, поверхневі та підземні води. Досліджені методи ліквідації та подальшої рекультива-
ції даних об’єктів. На основі результатів проведених експериментів запропоновано застосування коагулянтів і 
флокулянтів при розділенні нафтових шламів у центрифугах, визначені їх оптимальні дози. 
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The negative impact of sludge barns on soil, surface and groundwater generated during the exploitation of oil and 

gas wells has been considered. Methods of elimination and subsequent reclamation of data objects  have been 
researched. Based on the results of the experiments the use of coagulants and flocculants in the separation of oil sludge 
in centrifuges has been suggested, their optimal doses have been identified. 
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Рассмотрено негативное влияние шламовых амбаров, создаваемых в процессе эксплуатации нефтяных и га-

зовых скважин, на почвы, поверхностные и подземные воды. Исследованы методы ликвидации и последующей 
рекультивации данных объектов. На основе результатов проведенных экспериментов предложено применение 
коагулянтов и флокулянтов при разделении нефтяных шламов в центрифугах, определены их оптимальные до-
зы. 
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гирования. 

 
Актуальність роботи. На сучасному етапі роз-

витку технології нафтовидобутку при експлуатації 
нафтових родовищ, тобто бурінні свердловин, 
утворюються значні обсяги відходів, переважна 
кількість яких накопичується в шламових амбарах. 
У процесі експлуатації амбари заповнюються буро-
вими і тампонажними розчинами, буровими стіч-
ними водами і шламом, пластовими водами, проду-
ктами випробування свердловин, матеріалами для 
приготування та хімічної обробки бурових і тампо-
нажних розчинів тощо. До основних типів проми-
вальних розчинів належать піна, вода і розчини: 
природні з неглинистих порід, глинисті, на нафто-
вій основі, емульсійні, аеровані. Невід'ємними ком-
понентами промивальної рідини є глинопорошки: 
бентонітовий, палигорскітовий. Також використо-
вуються обважнювачі: баритовий та гематитовий, 
регулятор pH розчину – каустична сода [1]. Серед 

поверхнево-активних речовин (ПАР) застосовують-
ся такі: сульфонол, савенол, дісолван, стеарокс, 
жиринокс, неоном та різні оксиетильовані спирти. 
Крім того, використовують реагенти – піногасники, 
реагенти – стабілізатори, реагенти – розріджувачі, 
емульгатори, інгібітори корозії тощо.  Особливо 
екологічно небезпечним є скид промивних рідин 
спеціального призначення, наприклад, на содовій 
основі. Відпрацьовані бурові розчини разом із ви-
буреною породою утворюють буровий шлам. Він в 
середньому складається з породи (60–80%), органі-
чних речовин (8%), водорозчинних солей (до 6%), 
обважнювачів, глини, іноді містить нафту. Буровий 
шлам є забруднювачем завдяки присутності в ньо-
му органічних добавок. При концентрації 0,5 мг/л 
він не шкідливий для рибного господарства [2].  

За даними ВАТ "Когалимнафтогаз", при бурінні 
свердловини глибиною 2600 м в амбарі міститься 
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близько 65% води, 30% шламу (вибуреної породи), 
5,5% нафти, 0,5% бентоніту і 0,5% різних присадок, 
що забезпечують оптимальну роботу бурової уста-
новки. Вміст нафтопродуктів у шламі коливається в 
межах від 2000 до 13870 мг/кг [3].  

Забруднююча здатність бурових розчинів зале-
жить від кількості і токсикологічної характеристи-
ки хімічних реагентів,  що застосовуються для їх 
обробки. При бурінні свердловин використовують-
ся реагенти і речовини 3, 4 класу небезпеки. Вибу-
рена порода по своєму складу нетоксична, але, ди-
спергуючись у середовищі бурового розчину, її 
частинки адсорбують на своїй поверхні токсичні 
речовини і можуть негативно вплинути на рослин-
ний світ, грунтові води. Під час буріння свердлови-
ни негативний вплив на ґрунти, поверхневі і підзе-
мні води має буровий розчин, а також буровий 
шлам. Тому особливо гостро стоїть проблема лікві-
дації шламових амбарів та подальшої рекультивації 
земель на території бурових.  

Метою роботи є встановлення найбільш перспе-
ктивний метод ліквідації шламових амбарів. Довес-
ти ефективність застосування коагулянтів та фло-
кулянтів при розділенні бурового шламу, обґрунту-
вати їх оптимальні дози. 

Матеріал і результати досліджень. Слід зазна-
чити, що при створенні амбару повинні проводити-
ся дії щодо зняття верхнього родючого шару грун-
ту, транспортування його  до місця тимчасового 
зберігання на період експлуатації амбару та повто-
рного використання на відновлених землях після 
закінчення бурових робіт. Після створення амбару 
він заповнюється переліченими вище компонента-
ми і потребує ліквідації,  яка в загальному виглядає 
наступним чином. Вміст амбарів розділяють на 
тверду та рідку фракції.   Останню направляють в 
систему збору і підготовки нафти з подальшим ви-
користанням її в системі підтримки пластового ти-
ску, тобто знову можуть використовувати для при-
готування бурового розчину. Тверду фазу, що за-
лишилася, засипають мінеральним грунтом [4].  

Весь технологічний процес ліквідації шламово-
го амбару проводиться в два етапи:  

– очищення та знешкодження вмісту амбару; 
– власне утилізація бурового шламу.  
Перший етап повинен проводитися з урахуван-

ням особливостей складу відходів, що знаходяться 
в шламових амбарах.  

Відомі наступні види технологій переробки 
нафтового шламу залежно від методу переробки:  

– термічні – спалювання у відкритих амбарах, 
печах різних типів, отримання бітумінозних залиш-
ків;  

– фізичні – захоронення в спеціальних могиль-
никах, розділення у відцентровому полі, вакуумне 
фільтрування і фільтрування під тиском;  

– хімічні – екстрагування за допомогою розчин-
ників, затвердіння із застосуванням неорганічних 
(цемент, рідке скло, глина) і органічних (епоксидні 
і полістирольні смоли, поліуретани та ін.) добавок;  

– фізико-хімічні – застосування спеціально піді-
браних реагентів, що змінюють фізико-хімічні вла-

стивості (коагулянтів, флокулянтів), з наступною 
обробкою на спеціальному обладнанні;  

– біологічні – мікробіологічне розкладання в 
грунті безпосередньо в місцях зберігання, біотермі-
чне розкладання.  

Розглянемо очищення амбарів з високим 
вмістом нафти на поверхні. Попередній збір плівки 
з поверхні амбарної рідини (установки типу УСН–
2, УСН–300, СМ–5) [3]. Добавка розчинів ор-
ганічних флокулянтів ФТ–410, ПТ–506, неор-
ганічних флокулюючих сорбентів СФ-А1 з по-
дальшим змішуванням і відстоюванням протягом 
1–2 діб.  У процесі відстоювання відбувається руй-
нування емульсії; повторний збір нафтопродуктів з 
поверхні амбару. Вода, що залишилася, з невели-
ким вмістом нафтопродуктів прокачується через 
установку НЗУ–100 – горизонтальний відстійник 
для затримування основної маси нафтопродуктів і 
зважених речовин, та камеру з двоступеневих без-
напірних фільтрів із завантаженим сорбентом (ГС; 
ємність поглинання 6–8 г нафтопродуктів на 1 г 
сорбенту, ступінь очищення води – 95–99%) [3]. 
Перспективним є застосування ультрадисперсних 
порошкоподібних сорбентів на основі оксидно-
гідроксидних фаз алюмінію (УДП). Адсорбент за-
безпечує швидку коагуляцію нафтових мікроему-
льсій в досить великі фрагменти.  Вода після очи-
щення може бути використана в технічних цілях 
або скидатися у водні об'єкти. Після видалення 
стічних вод шлам готують для очищення від наф-
тових вуглеводнів.  

Серед існуючих методів розділення нафтового 
шламу з метою утилізації – центрифугування, екст-
ракції, гравітаційного ущільнення, вакуум фільтра-
ції, фільтрпресування, заморожування [5] – най-
більш перспективним є центрифугування з викори-
станням флокулянтів та коагулянтів [6]. Центри-
фугуванням можна досягти ефекту вилучення 
нафтопродуктів на 85%, механічних домішок – на 
95%. При реагентній обробці нафтошламу 
змінюються його властивості: підвищується во-
довіддача, полегшується виділення нафтопро-
дуктів. Так, для прискорення процесу осадження 
зважених часток ми використовували в якості коа-
гулянту сульфат алюмінію Al2(SO4)3 ,  а для покра-
щення процесу хімічного осадження – флокулянт 
поліакриламід (ПАА), який сприяє збільшенню 
розмірів пластівців при коагуляції.  На основі екс-
периментальних робіт ми визначили оптимальні 
дози коагулянтів та флокулянтів. Виявили, що ви-
користання 10 та 20%–го розчину коагулянту недо-
статньо для повного осадження домішок, утворю-
ється в’язка маса, пастоподібний осад. У випадку 
застосування 30%–го розчину спостерігається чітке 
розділення рідкої та твердої фаз, а утворений осад є 
пластівцями з рихлою структурою. Подальше збі-
льшення концентрації коагулянту до 40% і 50% 
призводить до поглинання та зв’язування осадом 
води, що ускладнює її відділення. Тому найбільш 
ефективним є 30%-ий розчин коагулянту. Але крім 
коагулянту ми використовували також і флокулянт 
ПАА, для оптимальної роботи якого потрібне кисле 



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12) 
Розробка екологічно безпечних технологій, процесів і устаткування 

69 

середовище. Тому у розчин вводили соляну кисло-
ту. Провівши низку експериментів, визначили оп-
тимальну дозу флокулянта та концентрацію кисло-
ти. Виявили, що такими є 0,1–0,2% флокулянта за 
основною речовиною та 9–10% розчин кислоти. 
Слід зазначити, важливою є послідовність введення 
реагентів. Досліди показали, що спочатку треба в 
буровий розчин додати соляну кислоту для ство-
рення відповідного середовища,  а потім –  ПАА і 
сульфат алюмінію. У цьому випадку осад містить 
мінімальну кількість води і полегшується процес 
відділення твердої фази від рідкої у центрифузі.  

Попередньо знешкоджений буровий шлам може 
використовуватися у виробництві будівельних ма-
теріалів – цегли, керамзиту, дрібно розмірних буді-
вельних виробів і т.п.  

Після ліквідації шламового амбару приступають 
до рекультивації земель, на території яких він зна-
ходився. Рекультивація – це комплекс робіт, спря-
мований на відновлення продуктивності, господар-
ської цінності і поліпшення умов навколишнього 
середовища для сільськогосподарських, лісогоспо-
дарських, будівельних, рекреаційних, природоохо-
ронних і санітарно-оздоровчих цілей. Рекульти-
вація амбарів здійснюється шляхом переробки бу-
рових відходів у техногенний грунт,  потім прово-
диться засипка амбару отриманим грунтом. При 
такому методі рекультивації повністю виключаєть-
ся можливість міграції забруднювачів у навко-
лишнє середовище. Роботи з рекультивації зазви-
чай мають два основних етапи – технічний і 
біологічний. Технічний етап включає наступні за-
ходи: планування; формування укосів; зняття і на-
несення родючого шару грунту;  влаштування гід-
ротехнічних і меліоративних споруд; захоронення 
токсичних розкривних порід, а також проведення 
інших робіт, що створюють необхідні умови для 
подальшого використання рекультивованих земель. 

Біологічний етап включає комплекс агротехнічних і 
фітомеліоратівних заходів, спрямованих на поліп-
шення агрофізичних, агрохімічних, біохімічних та 
інших властивостей грунтів. 

Існує також комбінований спосіб рекультивації 
шламових амбарів, який полягає в детоксикації 
вмісту амбару методами, описаними вище, з пода-
льшим проведенням лісової рекультивації. Обов'яз-
ковими умовами такого способу лісової рекульти-
вації є створення торфо-піщаного покриття по об-
валовці і укосом шламового амбару, а також 
моніторинг за станом рекультивованих амбарів з 
метою недопущення їх повторного використання 
[7].  

Крім того, відомий спосіб вермирекультиваціі 
шламових амбарів і грунтів, забруднених нафтою 
(нафтопродуктами), який може бути використаний 
при бурових роботах, видобутку, підготовці, транс-
портуванні, переробці, реалізації нафти і нафтопро-
дуктів, в грунтовій біотехнології. Спосіб включає 
засипку грунту на дно амбару, перед засипанням 
грунтом укладають тверді нетоксичні відходи, які 
засипають торфом та грунтом, розрівнюють майда-
нчик, вносять вермикомпост або вермикомпост з 
інокулюючим штамом нафтоокисляючих мікроор-
ганізмів, або асоціацією мікроорганізмів НБД–
вермік. У залежності від забруднення грунту наф-
тою і нафтопродуктами НБД–вермік вносять кіль-
костю 100–300 г/м2 (за сух.масою). Потім висіва-
ють насіння та висаджують живці рослин [7].  

Висновки. У результаті проведених досліджень 
була виявлена ефективність застосування коагулян-
тів та флокулянтів при розділенні нафтових шламів 
у центрифугах. Визначені оптимальні дози цих ре-
човин, що дозволяє проводити ефективну ліквіда-
цію шламових амбарів з подальшою рекультиваці-
єю територій бурових.  
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